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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.)
Tak ako sa blížia nádherné slnečné dni, tak
bude vyzerať aj váš týždeň, ktorý máte pred
sebou. Pohoda a vnútorná istota  vám dáva
krídla a pracovné výkony dokážete doviesť
do dokonalého konca bez problémov a skl−
zov. Tak isto aj v osobnom a rodinnom ži−
vote svieti slniečko a medzi vami a vašimi
blízkymi vládne porozumenie a súdržnosť.
Nenechajte si ujsť príjemné počasie a vy−
berte sa do prírody a spoločne aj s priateľ−
mi si doprajte dostatok aktívneho odpočin−
ku.

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, ktorými vás
poverili vaši nadriadení. V osobnom živote
je taktiež všetko v poriadku. Medzi vami a
vašimi partnermi vládne pokoj a harmónia.
Pretože vám aj vaše zdravie slúži na sto per−
cent, môžete sa pustiť do skrášľovania oko−
lia vášho domu alebo sa venovať záhrade.
Fyzická práca vám prospeje.

RYBY (19.2. − 20.3.)
Nesnažte sa zbytočne po tieto dni trhať pra−
covné rekordy v zamestnaní, pretože aj tak
by vaša snaha vyšla na prázdno, ako aj e−
nergia, ktorú by ste zo seba vydali. Odložte
túžbu ukázať, akí ste dobrí v tom, čo robíte
na lepšie a priaznivejšie obdobie. Preto rad−
šej venujte svoju pozornosť vašej rodine a
priateľom. V tejto oblasti môžete očakávať
príjemné zážitky, ktoré vám pomôžu odpútať
sa od všetkého, čo zaťažuje vašu myseľ ne−
príjemnými myšlienkami.

BARAN (21.3. − 19.4.)
Snažte sa tento týždeň v práci urobiť to, čo
je potrebné, aby to, čo máte za úlohu od va−
šich nadriadených spraviť, bolo v poriadku a
včas odovzdané. Nesnažte sa byť príliš ak−
tívni, pretože vaša snaha by sa aj tak minu−
la účinku. Nestane sa nič, ak sa tento týždeň
zameriate viac na vašu rodinu, ktorá vašu
pozornosť ocení a vy si tak okrem toho, že
načerpáte v jej kruhu novú energiu, upevní−
te vzájomnú náklonnosť a súdržnosť.
Zdravie máte v absolútnom poriadku, tak si
môžete naplánovať aj fyzicky aktívny víkend.

BÝK (20.4. − 20.5.)
Tento týždeň vás môže zastihnúť v nie pre
vás príliš vhodnom období hlavne na inves−
tície, 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 vhodnejšie ob−
dobie. V rámci vášho osobného a rodinné−
ho života sa nič zvláštne nedeje, všetko je v
poriadku, preto si môžete 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, čoho je príkla−
dom aj tento týždeň, nech vám je útechou
to, že všetko, čo máte za povinnosť urobiť,
odovzdáte príkladne spracované. Nech vás
to neznechutí, pretože by ste si túto náladu
preniesli aj do vášho súkromia, čo by bola
škoda, pretože v tejto oblasti vášho života je
všetko v poriadku. Dokonca aj váš zdravot−
ný stav je vynikajúci.

HOROSKOP
RAK (22.6. − 22.7.)

Už v prvý deň tohto týždňa sa nebudete cítiť
zdravotne v poriadku, čo zasiahne každú ob−
lasť vášho života. Aj keď máte v hlave plno
nových nápadov a plánov, ako prispieť k čo
najlepším výsledkom v práci, snažte sa ne−
prepínať vaše sily. Doprajte si radšej viac od−
počinku a relaxujte v kruhu vašich najbliž−
ších. Nemusíte sa obávať ničoho, aj v tomto
pre vás dôležitom bode vášho života, preto−
že je všetko tak, ako má byť. Takže sa mô−
žete jednoznačne zamerať iba na to, aby ste
čo najskôr boli opäť v plnej sile a nabití e−
nergiou.

LEV (23.7. − 22.8.)
Ak budete môcť vaše pracovné záležitosti
odložiť na neskôr, urobte tak alebo požiadaj−
te vašich spolupracovníkov o to, aby pre−
vzali za vás všetko, čo máte za úlohu splniť,
pretože nebudete schopní sa sústrediť na
nič dôležité aj z dôvodu, že váš zdravotný
stav v polovici týždňa vám bude brániť v
dobrom výkone. Preto očakávajte aj podráž−
denosť, ktorou by ste mohli nepriaznivo za−
sahovať aj do oblasti vášho rodinného živo−
ta. Snažte sa preto vyhýbať konfrontáciam
každého druhu a venujte sa iba sebe.

PANNA (23.8. − 22.9.)
Aj keď vášmu znameniu vládne planéta
Jupiter nositeľ šťastia a peňazí, tento týždeň
vám nebude nápomocná, preto hlavne v ob−
lasti financií buďte maximálne opatrní a ne−
investujte. Hrozia vám ozaj finančné straty.
A aby toho nebolo dosť, tak koncom týždňa
očakávajte aj po zdravotnej stránke zhorše−
nie. Našťastie máte vo vašej blízkosti milo−
vanú osobu, ktorej na vás neskutočne zále−
ží, a ktorá urobí maximum preto, aby ste sa
opäť cítili v poriadku a pohode. Môžete sa s
dôverou zveriť do jej starostlivých rúk.

VÁHY (23.9. − 23.10.)
Neriešte tento týždeň nič dôležité v pracov−
nej oblasti, skôr sa pokúste v rámci vašej
profesie robiť niečo ako propagáciu toho, čo
robíte. Bude to dobrá reklama a vy sa vy−
hnete zbytočnej, hlavne psychickej záťaži.
Musíte sa sústrediť na úlohy, ktoré máte
pred sebou. V osobnom živote očakávajte
zmeny. Už určitý čas je vo vašom živote no−
vý človek, ktorý vám nie je ľahostajný a ani
vy jemu. Využite preto tento víkend a po−
kúste sa s ním zblížiť.  

ŠKORPIÓN (24.10. − 22.11.)
Ste schopní, a aj ochotní urobiť maximum
preto, aby ste sa v práci prezentovali ako o−
zaj spoľahliví, ale, bohužiaľ, nebude vám to
nič platné, pretože vám v tejto vašej snahe
hviezdy nebudú naklonené. Naopak, v osob−
nom živote tí, ktorí majú partnerov, sa môžu
tešiť zo svojej vzájomnej náklonnosti a lás−
ky. Pre tých, ktorí sú voľní, malá rada:
Nedajte sa strhnúť vašim pocitom telesnej
potreby,  aj keď úspech u opačného pohla−
via máte tieto dni zaručený.

STRELEC (23.11. − 21.12.)
Buďte k vašim spolupracovníkom zhovieva−
ví, pretože vaše nasadenie, elán a spôsob
ľahkosti spracovania, akejkoľvek úlohy v za−
mestnaní, je pre nich príťažou a obtiažne stí−
hať vám. Ste absolútnou jednotkou a ťahú−
ňom. Tak isto aj vaše súkromie je plné po−
hody, pocitu naplnenia a lásky. Tento týždeň
je jednoznačne váš, tak si ho užívajte plný−
mi dúškami v každej oblasti života. Nemusíte
sa starať ani o vaše zdravie, pretože je ma−
ximálne vo výbornej kondícii.

Potrebujeme:
500 g hovädzej roštenky
1 väčšiu cibuľu, 200 g
masla, 1 PL bravčo−
vej masti, 1 PL
hladkej múky
soľ, korenie,
rascu mletú
1 PL plnotuč−
nej horčice
8−10 zemiakov

Postup:
Očistíme (odblaníme) roš−
tenku, ošúpeme zemiaky
a nakrájame ich na kolies−

ka, osolíme. Roštenku
jemne naklepeme, osolí−
me, okoreníme a opraží−

me na rozpálenej
masti. Na masle
speníme cibu−
ľu, položíme
na ňu mäso a
zemiaky, zale−
jeme vývarom

alebo vodou a
udusíme domäk−

ka. Nakoniec dochu−
tíme horčicou a podľa po−
treby zahustíme múkou.

Jemná hovädzia roštenka
Recept na tento týždeň

HOROSKOP
Muž pozerá televíziu, zrazu
začne kričať:
− Nechoď tááám! Nechoď

do toho kostola, ty idiot!
Manželka sa ho pýta:
− Miláčik, čo to pozeráš za
film?
− Ale, len naše video zo
svadby.

***********
Manžel píše manželke z
krčmy SMS:
− Zlatíčko, kupujem si po−

sledné pivo, o 20 minút
som doma. Ak nebudem,
prečítaj si túto správu zno−
va!

***********
− Slečna, nevyspali by ste

sa so mnou za 100 eur?
− Ani náhodou!
− Škoda, tak veľmi by som
teraz potreboval peniaze.

***********
Manželka sa pýta manžela:
− Miláčik, čo si mám vziať

na pláž, aby som zaujala o−
statných ?
Starý sa otočí a vraví:
− Skús lyže...

***********
Dedko sedí pri televízore a
hovorí:
− Ejha, tí šmolkovia teda

riadne vyrástli.
Jeho vnuk na to:

− Ale dedo, veď to je
Avatar.

***********
Na domácej párty príde
chlap ku krásnej kočke: 
−  Ahoj, s tebou nikto ne−
tancuje?
− Nie... 
− Tak by si mohla pozbierať
prázdne fľašky.

☺ Zasmejme sa ☺
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V bratislavskom Avion Shopping
Centre sa to 21.apríla len tak hemžilo
krásne upravenými ženskými tvárami −
konalo sa tu totiž finále vizážistickej sú−
ťaže vyhlásenej spoločnosťou DM
Drogerie markt "Hľadáme talent − vizá−
žista". Štrnásť finálových súťažiacich z
vyše 100 prihlásených vybrala odborná
porota v zložení: Lukáš Kimlička (mód−
ny návrhár, vizážista), Katka Kmecová
(vizážistka) a z Gabriela Šírová (redak−
torka krásy, módy a štýlu La Femme).
Málokto vtedy z okresu Veľký Krtíš ve−
del, že vo finále súťaží aj 22 ročná štu−
dentka jednoodborového štúdia psy−
chológie na Univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre Terézia Moravčíková z
Dolnej Strehovej. Terka nám o samot−
nej súťaži povedala:   "Do súťaže sa
prihlásilo vyše 100 záujemcov z ce−
lého Slovenska. Prvotne som si
myslela, že je to súťaž pre neškole−
ných amatérskych vizážistov, preto
som sa rozhodla túto šancu využiť,
keďže do profesionálnych súťaží by
som sa nemohla zapojiť. Po prvom
kole súťaže, ktoré spočívalo v za−
slaní deviatich foto−
grafií troch typov
mejkapu (svadobný,
extravagantný a biz−
nis mejkap na jednej
a tej istej modelke)
som bola informova−
ná, že si ma odborná
porota vybrala do fi−
nálovej štrnástky naj−
lepších prác. Na finá−
le ma sprevádzala
sestra, priateľ a sa−
mozrejme modelka  −
moja spolužiačka z
vysokej školy. Po prí−
chode som bola  pre−
kvapená, že medzi fi−
nalistami som bola
jediná súťažiaca, kto−
rá nemá v tomto sme−
re školenie. Ocitla som sa teda me−
dzi profesionálnymi vizážistkami a
určite sa to podpísalo pod moju
nervozitu. Cítila som veľký tlak a
taktiež očakávania okolia a rodiny.
Bola to pre mňa veľká zodpoved−
nosť. Súťaž pozostávala z dvoch sú−
ťažných kôl. V prvom kole to bolo lí−
čenie podľa predlohy. Porota vybra−
la fotografiu Marilyn Monroe a do−
stali sme presne 60 minút  na nalí−
čenie svojich modeliek. V tomto ko−
le sme líčili kozmetikou od usporia−
dateľa súťaže, aby boli podmienky
čo možno najvyrovnanejšie. Kto sti−

hol, mohol modelke upraviť aj vlasy,
aby bol celkový dojem čo najefekt−
nejší. Hodnotila sa kvalita mejkapu,
rovnosť a precíznosť namaľovania
očnej linky, obočie, lepenie mihalníc
a dokonalé nalíčenie pier červeným
rúžom podľa predlohy. Po uplynutí
času odborná porota hodnotila líče−
nie, zapisovala si poznámky a na−
sledovalo fotenie. Počas fotenia nás

sprevádzal hu−
dobný program
v podaní Mira
J a r o š a ,
D o m i n i k y
Mirgovej a spe−
váka Bystríka.
Súťaž modero−
vala známa mo−
d e r á t o r k a
Telerána z Tv
Markíza Adriana
Poláková. Druhé
kolo pozostáva−
lo z voľnej disci−
iplíny. Úlohou

bolo predviesť,
čo vo svete líči−
diel dokážeme.
Ja som si zvolila
extravaganciu,
ktorá mi robí naj−
väčšiu radosť.
Mám rada, keď
sa môžem vyhrať
s farbami alebo s
nezvyčajnými
tvarmi. Po uply−
nutí času znovu
nasledovalo fote−
nie a následne

vyhodnotenie výsledkov. Všetci
sme netrpezlivo očakávali verdikt
poroty, po superlatívoch na môj
mejkap od známych, spolusúťažia−
cich, ale aj od návštevníkov ob−
chodného centra, kde súťaž prebie−
hala. Nakoniec mi ale porota u−
miestnenie nedopriala. Neberiem to
ako prehru, ale ako nesmiernu skú−
senosť. Za úspech už považujem aj

zaradenie do finálovej štrnástky, s
ktorej výberom, ako povedal Lukáš
Kimlička, bol veľmi spokojný.
Porota sa vyjadrila, že táto súťaž bu−
de pravdepodobne tradíciou každý
rok, preto sa už teraz teším a pri−
pravujem na ďalší ročník." 

l Zrejme väčšina dievčat a žien sa líči,
niektoré viac či menej úspešne. Kedy a
ako ste prišli k tomu, že ste začali líčiť
iných? 
"Dostala som sa k tomu asi este−

tickým genetickým fondom po mo−
jej maminke. Prejavovalo sa to naj−
skôr vo forme maľovania na výkre−

sy a súťažami.
Avšak na stred−
nej škole už ne−
bola možnosť
rozvíjania mojej
záľuby, tak sa to
pretransformo−
valo do maľova−
nia na tváre
žien, teda líče−
nie. Prišlo to
spontánne a vô−
bec som si to
neuvedomova−
la, kým ma ne−
začali sestry a
známi chváliť.
Prišli prvé záu−
jemkyne o ma−

ke−up na plesy a stužkové a už to i−
šlo. S pokrokom doby a príchodom
sociálnych sietí si ma všimli i vizá−
žisti z Nitry, kde študujem a prišli i
prvé ponuky z "veľkého mesta".
Vždy ale musím brať ohľad na to, že
nie som vyštudovaná v tomto od−
bore, nemám žiadny kurz ani škole−
nie. Všetko je to o cite v ruke a hlav−
ne fantázií a schopnosti moje nápa−
dy preniesť štetcom na tvár ženy.
Verím, že môj potenciál v blízkej bu−
dúcnosti potvrdím certifikátom zo
školenia vizážistiky." 
Ako vidieť, sympatická Terézia
Moravčíková dokázala, že náš okres
má ďalší talent a nemusí to byť obligát−
ny spev alebo tanec. Ak aj vy poznáte
zo svojho okolia mimoriadne talentova−
ného človeka, dajte nám o tom vedieť,
aby sa prostredníctvom Pokroku  o vás
dozvedel celý okres. 

Starý Egypt versus 
kozmetické monopoly
Egypťania mali prísne kritériá na krásu
žien aj mužov, bohatých aj chudob−
ných. Každý musel mať skvelý účes,
muži aj bradu, rafinovaný mejkap, pes−
tovanú, stále príjemne voňajúcu pokož−
ku. Pretože dokonalý vzhľad sa pova−
žoval za zrkadlo dokonalosti bohov, vý−
roba líčidiel, parfumov, krémov bola vý−
sadou kňazov. Termín kozmetika (z
gréckeho kosmetikos = ozdobujúci) sa
definuje ako pestovanie telesnej krásy.
Prvé archeologické dôkazy o používa−
ní kozmetiky boli nájdené už v starove−
kom Egypte. Súčasťou kozmetiky boli
aj nebezpečné látky ako ortuť a biele o−
lovo. Starovekí Egypťania mali veľmi
veľký rozsah kozmetických výrobkov.
Jedným z nich je Kohl − tmavý púder,
ktorý sa používal na obkreslenie očí.
Skladal sa z olova, medi, spálených
mandlí, sadze a ďalších zložiek. Kohl
sa používa dodnes v špirálach a ce−
ruzkách na oči, samozrejme bez škod−
livých ingrediencií. Egypťanky si nechty
farbili henou (žltým až hnedastým far−
bivom z rozomletých listov kríka
Lawsonia inermis), natierali sa voňavý−
mi mastičkami z myrhy, šafranu, aloe,
škorice a pod. Verilo sa, že krása sa
páči bohom, a preto ich malo líčenie
chrániť pred zlými duchmi.

Kleopatra priekopníčka
make-up 

Egyptskú kráľovnú Kleopatru môže−
me pokladať za priekopníčku líčenia a
úpravy tváre.   

(Pokračovanie na str.21)

V okrese máme ďalší talent − Teréziu Moravčíkovú z Dolnej Strehovej, 
ktorej do rúk by sa určite každá dáma rada zverila 

Kleopatra by mala z Terky radosť
Skrášľovanie tváre je prirodzenou súčasťou každej ženy, alebo takmer každej. Mejkap, či ma−

ke−up  má obrovskú moc, pretože dokáže prekryť nedostatky a okoliu dovolí ukázať sa v čo najlep−
šom svetle. Každá kultúra a historické obdobie mali svoju vlastnú verziu krásy a rovnako ako pred stovkami
rokov, aj dnes make − up definuje to, po čom túžime, či už chceme byť krásne alebo odlišné. Nikdy sa už ne−
dozvieme, čo prinútilo starovekú ženu siahnuť po prírodnej farbičke na oči alebo ústa s túžbou byť krajšia.
Či vzhliadla v zrkadle jazierka svoj obraz a zatúžila byť ešte krajšia, alebo uvidela zdesený pohľad svojho part−
nera...  Nech to už bolo kedykoľvek a za akýchkoľvek okolností, cesta make−up, kým sa vyvinula do dnešnej
podoby trvala tisícročie a všeobecne sa za jeho priekopníkov považujú starí Egypťania, a ich neprekonateľ−
ná a stále tajomná Kleopatra dodnes inšpiruje módne móla a kozmetické salóny.  

Terézia v plnom sústredení 

Odbornej porote, v zložení  Lukáš Kimlička, Katarína Kmecová 
a Gabriela Šírová, sa Terezkine líčenie páčilo 

Terézia Moravčíková z Dolnej
Strehovej − ďalší talent z okresu
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Máj, lásky čas, sobota devätnás−
teho poobede... Mano Petényi a je−
ho snúbenica Mariana Gačová krá−
čajú sobášnou sieňou Mestského
úradu vo V.Krtíši, kde si onedlho
vymenia prstienky, povedia svoje
áno a dajú si prvý manželský bozk.
Nasledujú gratulácie, v tom však
jemnú melódiu svadobného pocho−
du prehluší asi 15 burácajúcich
dvojkolesových tátošov odstave−
ných na parkovisku pred úradom.
Takýto originálny pozdrav pripravili
svojmu čerstvo "ovrabčenému"
priateľovi motorkári z nášho okre−
su. Marianovi, ktorého všetci známi
volajú familiárne Mano, totiž  už od
detstva učarovala vôňa benzínu a
motošport sa stal jeho vášňou.
Dlhé roky jazdil motokros, v súčas−
nosti to úspešne skúša aj za volan−
tom na autokrosových súťažiach.
Motorkársky svadobný poobradný

dovetok, ktorý donútil prísť k úradu
aj mnohých prekvapených zvedav−
cov, bol pre novomanželov
Petényiovcov originálnym spestre−
ním, ktorý vo V. Krtíši ešte nemal
obdobu. Netradične pôsobilo aj to,
keď sa pri gratuláciách striedali
hostia v oblekoch a róbach spolu s
drsnými mužmi v kožených ode−
voch a vysokých motočižmách...
Motorkári svojho kamaráta Mana

odprevadili aj na miesto svadobnej
hostiny, ktorá sa konala v
Koprovnici. Onedlho tam  dorazilo
aj asi ďalších dvadsaťpäť veľkokr−
tíšskych "motorajderov", ktorí ne−
stihli obrad, keďže boli vzdať úctu
zosnulým motorkárom v Maďarsku.
Mano s Marianou sa teda na nudu
a nedostatok zábavy na vlastnej

svadbe určite sťažovať nemôžu.
Veď mať takúto motorkársku svad−
bu bol ich sen a ten trval až do ne−
skorých ranných hodín.
Manželia Petényiovci aj touto ces−

tou z celého srdca ďakujú všetkým
priateľom motorkárom, ktorí ich veľ−
mi milo prekvapili, že im prišli zag−
ratulovať tak, ako sa v tejto ich spo−

ločnosti sluší a patrí − hlučným vy−
sokootáčkovým pozdravom v spo−
jení s vôňou spáleného benzínu. 

Manovi s Marianou želáme aj my
z redakcie veľa šťastia na spoloč−
nej ceste životom a nech je ich
manželstvo krásne a harmonické
počtom minimálne toľko rokov, koľ−
ko decibelov sa dalo namerať v so−
botu po ich svadobnom obrade na
parkovisku pred veľkokrtíšskym
Mestským úradom. ☺

− MARIAN SEDLAČKO − 

Svadobný pochod im "zahrali" silné motorky
Keď dvaja ľudia spečatia svoju lásku spoločným "áno", na tento svoj najkrajší deň v živote by nikdy
nemali zabudnúť. V prípade novomanželov Petényiovcov z V. Krtíša to bude určite viac ako isté, že im
ostane vrytý v pamäti navždy. Ich svadobný deň "D" bol totiž ozdobený netradičnou udalosťou, akú na−
še okresné mesto ešte nezažilo.

Motorkárska svadba v podaní
manželov Petényiovcov

(Dokončenie zo str. 20)
Zmesou zo zelenej meden−
ky si natierala viečka, zmes
tuku a sadzí používala na
farbenie obočia a zmesou
tuku a kvasníc si natierala
pery. V starovekom Egypte
nosili mejkap dokonca aj
chudobní, kým v iných kra−
jinách išlo o privilégium bo−
hatých žien, prostitútok, ale−
bo mal rituálny charakter.

Aj Madonna sa 
líči hennou  

V Egypte vymysleli tónovanie a farbe−
nie vlasov, tela a tváre hennou.
Maľovali si ňou aj ústa, prsné bradav−
ky, pupok ale aj zuby. Henna sa totiž
používala na vlasy v čiernom tóne a na
telo v červenom. 

Okná do duše musia 
byť pekné

Egypťanky používali na oči
čierne očné linky. Rámcovali
nimi oči i obočia do pretiah−
nutého tvaru, aby nimi upúta−
li pozornosť. V tom čase boli
očné linky symbolom boha
Horusa, rovnako aj amulety v
podobe sokolích očí. Na vieč−
ka si nanášali tmavozelenú
pastu z malachitu, ktorou vieč−

ka nielen krášlili, ale zároveň aj
chránili proti nečistotám, prachom a
zápalom očí pred páliacim africkým
slnkom. Malachitovú pastu nanášali
tenkým drievkom, akousi špachtličkou.
Tá je predchodkyňou dnešnej kajalovej
ceruzky. Líčenie očí malo svoj rituál −
na vrchné viečka naniesli hrubú vrstvu
tmavomodrej a na spodné nílskej zele−
ne. K rituálu úpravy tváre patrilo aj pra−
videlné vyholenie vlasov nad čelom,

čím sa opticky predĺžila tvár, aby vynik−
la krátka ofina. 

Dredy poznali 
aj Egypťania  

Dredy, spletané vrkôčiky, parochne −
mali ochranný účel mužských hláv
pred slnečnou páľavou − ďalej preple−
tané uzly, do ktorých vkladali tzv.
Tébsky kužeľ. Bola to vonná masť, kto−
rá sa teplom postupne roztápala a tým
šírila veľmi príjemnú vôňu. Aj účesy
mali svoje základné tvary, ktoré sa
podľa tvaru tváre upravovali geometric−
kým strihom. Ten vidno aj na súčas−
ných prehliadkach účesovej tvorby,
ako tzv. geometrické mikáda. Vôbec a−
symetrické účesy čerpajú inšpiráciu zo
starovekých kultúr. 

Ruže ako aktivátor
šťastia 

Egypťanky pestovali kult tela, najrafino−
vanejšími spôsobmi i prostriedkami.
Majstrom v tom bola bájna Kleopatra.

Poznala napr. účinky ružových kvetov.
Dnes je vedecky dokázané, že tieto
obsahujú fenyletamín, prírodný aktivá−
tor pocitu šťastia, rovnako ako čokolá−
da, takže pri nadýchnutí sa ružovej vô−
ne, esencie alebo čerstvých ruží, vyvo−
lá príjemný pocit uvoľnenia. Kleopatra
používala aj ružovú pleťovú vodu a ka−
didlo. Egypťania totiž verili, že so stú−
pajúcim dymom kadidla odchádza žiaľ
do nenávratna a k nebu stúpajú pros−
by, ktoré bohovia vypočujú. Kadidlo u−
voľňuje éterické oleje, prehlbujúce dý−
chanie a kadidlové balzamy si môže−
me v súčasnosti kúpiť v ezoterických
predajniach.

Všemocné mlieko 
a med 

Pred niekoľkými desaťročiami zazna−
menala boom kombinácia medu a
mlieka. Opäť nič nové pod slnkom spo−
jenie týchto dvoch produktov poznali aj
starí Egypťania. Med nazývali  "slzami
boha Slnka". Používali ho na kúpeľ
jemných vlasov, ako pleťovú masku na
vysušenú pleť i ochranu perí proti su−
chým púštnym vetrom. Skvelú dokona−
le hladkú pleť dosahovali Egypťanky
prírodným peelingom jemnulinkým
pieskom a vodou resp. mliekom.
Umývali sa aj hlinou zo Sahary, obsa−
hujúcou rôzne minerály. 
Z uvedeného vyplýva, že Egypt dal
svetu nielen čarovné pyramídy, ale po−
ložil základy majkapu − vďaka ktorému
sa my, ženy, cítime krajšími. Či to v
skutočnosti tak aj je, musí posúdiť oko−
lie.   

Pripravila : R.HORNÁČEKOVÁ 

Už postup medzi finálovú štrnástku bol úspech 
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Stará rieka patrí do povodia Ipľa, ktorý je
hlavnou riečnou osou Novohradského
regiónu. Samotná Stará rieka je osou
chotárov Turie Pole,  Lešť, Horné
Strháre, Dolné Strháre, Pôtor a Žihľava.

Celková dĺžka Starej rieky je 38,2 km
a je hlavným pravobrežným prítokom
potoka Tisovník. Pramení na juhový−
chodných svahoch Javoria vo výške asi
900 m.n.m. tečie juhovýchodným sme−
rom a do Tisovníka ústi pred obcou
Muľa vo výške 160 m.n.m. Celková plo−
cha povodia je 160 km2, z toho lesných
porastov v povodí Starej rieky je až
40%. V severnej časti je zastúpený
hlavne buk, dub cerový, jelša, ale aj bre−
za (Brezové vŕšky), vŕba, osika a hrab, v
dolnej polovici toku aj topoľ.
V povodí Starej rieky je bohatá fauna.

Významne je zastúpená hlavne jeleňou
a diviačou zverov. V okolí prameňa sa
vyskytuje aj medveď hnedý. Postupne,
ako sa vodný tok dostáva do nížinných
oblastí, prevláda zastúpenie srnčej a
malej zveri a to srstnatej i pernatej.
Pomerne veľký je výskyt líšky, jazveca,
kuny lesnej i skalnej. Z vtákov je najroz−
šírenejšia vrana, havran, krkavec, ďateľ
čierny a z dravcov jastrab, krahulec a
myšiak hôrny.
Z drobných živočíchov jašterica obyčaj−
ná i zelená, užovka zastúpená celou
druhovou škálou, vretenica obyčajná a z
obojživelníkov  ropucha zelená, kunka
ohnivá, rosnička, mlok a obidva druhy
skokanov. Hmyz je zastúpený  nespo−
četným množstvom druhov.

Profil vodného toku je zo západnej
strany strmý a východnú stranu tvoria
mierne terasy, ktoré vznikli zapĺňaním
meandrov nánosmi. Hlboké doliny v pr−
vej tretine vodného toku ovplyvňovali aj
prudkosť prietoku, ktorý má v tejto časti
charakter horskej bystriny. Až po do−
siahnutí chotára obce Horné Strháre sa
mení tok na nivný, nížinný potok.

Pôvodný názov vodného toku, ako to
dokazujú záznamy z 13. storočia bol
"Mély patak" (Hlboký potok). Názov
Stará rieka sa vžil až v druhej polovici
19. storočia po vykonanej regulácii se−
verne od obce Dolné Strháre. Táto re−
gulácia umožnila odstrániť veľký ľavob−
režný meander, ktorý zasahoval až po
súčasnú cestnú komunikáciu do obce
Horné Strháre. Celá regulácia bola vy−
konaná ručne obyvateľmi obce Dolné
Strháre. Po tomto zásahu bolo umožne−
né lepšie využívanie poľnohospodárskej
pôdy v danej lokalite. Ešte aj v súčas−
nosti sú viditeľné stopy pôvodného kory−
ta vodného toku. Na starej katastrálnej
mape  je vyznačené koryto potoka pred
reguláciou. Tento stav potvrdzujú aj zá−
pisy o budovaní evanjelického kostola v
Dolných Strhároch (1757), ktorý musel
byť podľa nariadenia vrchnosti postave−
ný na " husacom pasienku" a teda v
blízkosti vodného toku.  Pôvodný miest−
ny názov potoka v 17.storočí bol  len
Rieka. Na mapách z tohto obdobia bol
potok nazývaný Slatinka. K oficiálnej
zmene názvu došlo po vykonanej regu−

lácii potoka  severne od obce Dolné
Strháre (na  katastrálnych  mapách z ro−
ku 1841 je už dokreslená vykonaná re−
gulácia) a regulovaná časť v dĺžke asi 1
km bola nazvaná Nová rieka, ale nere−
gulovaná časť potoka  v obci sa  začala
nazývať Stará rieka, čo sa v neskoršom
období vnieslo aj do mapových listov.
Najväčším ľavostranným prítokom je
Koprovnica, ( pôvodný názov Turiansky
potok) ktorá premení na južných sva−
hoch Javoria vo výške okolo 880 m.n.m.
a pôvodne ústila do Starej rieky pri obci
Pôtor. Celková dĺžka je 26,5 km.
Koprovnici venujeme pozornosť z dôvo−
du, že vodohospodárske úpravy ovplyv−
nili jednak Starú rieku, aj Koprovnicu,
ktorá preteká tiež cez chotár Dolných
Strhár. Už začiatkom päťdesiatich rokov
bolo zmenené koryto pri osade Slatinka
a Stará rieka bola presmerovaná do ko−
ryta  potoka Koprovnica. V roku 1959 sa
začala rozsiahla regulácia vodných to−
kov v katastri obce Horné a Dolné
Strháre z dôvodov zabezpečenia ban−
skej činnosti, kde Stará rieka bola pre−
vedená tunelom  v dĺžke viac ako 1 km.
od Horných Strhár do Koprovnice
a pôvodným korytom bola pre−
pustená len malá časť vody.
Zároveň bola vykonaná aj roz−
siahla regulácia vodného toku
Koprovnica až po obec Pôtor a
vybudované zaústenie tohto poto−
ka do Starej rieky o 100 m južnej−

šie, ako bolo pôvodné. Postupne po
úplnom zahradení potoka a prevede−
ním všetkej vody do potoka
Koprovnica sa celá oblasť od Horných
Strhár až po Pôtor stala údolím bez
vodného toku. Tento stav výrazne o−
vplyvnil poľnohospodársku činnosť,
ale viedol aj k zmene divo rastúcej ve−
getácie zmene v zastúpení celej flóry i
fauny. Postupný odčerpávaním spod−
ných vôd zanikali aj studničky, ktoré tiež
dopĺňali vodu do pôvodného koryta. Po
útlme banskej činnosti v roku 2009 bolo
umožnené, aby časť vody mohla znova
pretekať pôvodným korytom Starej rieky
cez kataster obec Dolné Strháre.

Významnejšie pravobrežné prítoky o−
krem potoka pod Hrádkom asi 2 km se−
verne od Horných Strhár nemá. Okrem
uvedených prítokov je tok napájaný
množstvom malých prameňov po celej
dĺžke. Stará rieka je pomerne vodnatý

tok a v priebehu roka je prietok priemer−
ne prekročený 21 krát, za 100 rokov je
prietok prekročený v 85. rokoch.
Stará rieka a Koprovnica boli aj hlavné

vodné toky v katastri už zaniknutej obce
Turie Pole. Táto obec používala mlyn v
Hlbokej na spomínanej Starej rieke, kto−
rý patril Zichiovskému panstvu a bol naj−
severnejším mlynom na tomto vodnom
toku. Po prechode turopolianskym cho−
tárom Stará rieka pretekala katastrom
obce Lešť, kde bol postavený ďalší vod−
ný mlyn a tiež "karlov" (stupa)  na stĺka−
nie súkna. Súkno z ovčej vlny sa po ut−
kaní muselo splstnatieť pomocou horú−
cej vody a stĺkaním v stupách.

Po vústení do strhárskej doliny pod
Búťovou,  pod ústím potoka pod
Hrádkom bola vybudovaná  hať, ktorá
zabezpečovala privádzanie vody k mly−
nu v Horných Strhároch. Pri tomto mly−
ne bola vybudovaná aj píla (gáter), kto−
rá kmitavým jednolistom zabezpečovala
rezivo pre obyvateľov Horných a
Dolných Strhár. Ďalšie mlyny boli vybu−
dované v Dolných Strhároch, Slatinke v
Žihľave a v Mlynskej doline, kde bol vy−
budovaný aj karlov. Všetky mlyny boli
prispôsobené na vrchný náhon.
Z pohľadu ekonomického využitia vod−

ného toku Stará rieka išlo o významný
vodný tok.

Zaujímavá je história Starej rieky po
vstupe do Strhárskej doliny. Už spomí−

naný mlyn v Horných Strhároch využíva
pomerne malý výškový rozdiel na prive−
denie vody k mlynu vybudovaním hate a
meandrujúcim mlynským náhonom po
vrstevniciach na pravom brehu Starej
rieky dosiahol prevýšenie hladiny približ−
ne o 2 metre, čo bol dostatočný spád na
vrchný náhon mlyna a píly. 
Približne 1 km severne od obce Dolné

Strháre bola vystavaná hať pre mlyn v
obci Dolné Strháre. Mlynským jarkom s
využitím vrstevníc  sa dosiahla hladina

vody pred mlynom vo výške asi 3 met−
re. Hať bola vybudovaná tak, že medzi
zapustené pilóty bola vpletaná borievka
a upchávané maštaľným hnojom a sla−
mou. Mlynský jarok mal celkovú dĺžku
1300m. Mlyn zabezpečoval spracovanie

obilia na múku a ostatné produkty nielen
pre obec Dolné Strháre, ale aj pre pri−
ľahlé obce. Od mlyna odpadovým jar−
kom bola voda odvádzaná do koryta rie−
ky  60 metrov južne od mosta v Dolných
Strhároch. Pri jarných vodách často do−
chádzalo k pretrhnutiu hrádze a tak sa
nová hrádza posúvala vždy o niekoľko
metrov proti prúdu. Pilóty poslednej hrá−
dze sa ešte stále nachádzajú v riečnom
koryte. 

Celkom došlo k posunu proti prúdu o
viac ako250 metrov. Z tohto dôvodu je v
uvedenom úseku hlboký a strmý breh
ako pozostatok hlbokej vody.

Stodvadsať metrov južne od mosta v
Dolných Strhároch bola vybudovaná hať
pre mlyn v Slatinke. V neskoršom obdo−
bí bola hať zrušená a odpadová voda z
mlyna v Dolných Strhároch ktorej hladi−
na bola vyššia ako v potoku, bola dre−
veným žľabom prevedená na ľavú stra−
nu Starej rieky a vústená do pôvodného
mlynského jarku pre mlyn v Slatinke čím
nebolo potrebné udržiavať starú hať pre
tento mlyn. Nájomcovia mlynu v
Slatinke sa tak podieľali na údržbe spo−
ločnej hati pre obidva mlyny. 

Aj v zimnom období prinášala Stará
rieka úžitok. V Dolných Strhároch exis−
tovali 2 krčmy a mäsiareň, ktoré potre−
bovali pre chladenie svojich tovarov v
letnom období ľad. Vedľa mlyna bola vy−
budovaná "ľadovňa", čo bola zakrytá ja−
ma so slamou obloženými stenami. Do
tejto ľadovne sa ukladali kryhy ľadu, kto−
ré na potoku muži vyrezávali upravený−
mi pílami a po uložení vydržali až do je−
seni a tak mohli byť využívané pre chla−
denie hlavne piva, či mäsa. 
V roku 1949 bola pri mlynskom jarku

vybudovaná požiarna nádrž, ktorá zá−
roveň  bola využívaná  aj na kúpanie a
bola v letných mesiacoch intenzívne
navštevovaná nielen miestnymi obyva−
teľmi, ale aj obyvateľmi Modrého
Kameňa,  Pôtra, ako aj vojakmi z vý−
cvikového priestoru Lešť. Nádrž mala
dĺžku 25 m, šírku 8 m a bola rozdele−
ná na dve časti, kde plytšia časť bola
využívaná ako detské kúpalisko. Toto
"kúpalisko" bolo v užívaní pre verejnosť
až do roku 1960, kedy z dôvodu pre−
kládky vodného toku zaniklo.  
Po zintenzívnení banskej činnosti v o−

kolí Pôtra a Žihľavy bola vybudovaná
parná elektráreň v lokalite Háj a v sú−
vislosti s jej činnosťou bola na toku
Starej rieky vybudovaná nová, betóno−
vá hať, ktorá zabezpečovala prívod vo−
dy do tejto elektrárne. Vzhľadom k to−
mu, že hať nebola prispôsobená pre
prechod rýb (rybochod) došlo k radi−
kálnej zmene v druhovom zastúpení
rýb v Starej rieke a Koprovnici nad ha−
ťou. Rozšírili sa hlavne drobné ryby a ry−
by introdukované, hlavne pstruh potoč−
ný a tým boli obidva toky zaradené ako
vody pstruhové. Táto hať stratila svoj vý−
znam po zrušení parnej elektrárne a bo−
la odstránená. Jej pozostatky sú jasne
viditeľné aj v súčasnosti, ako aj časť prí−
vodného kanálu do bývalej elektrárne.
Po vústení do potoka Tisovník a po

spoločnom toku s ním sa po 250. met−
roch vlievajú vody Tisovníka a Starej rie−
ky do hlavnej vodnej osi Novohradu do
pohraničnej rieky Ipeľ.

OSUDY A PREMENY STAREJ RIEKY
Tak, ako majú svoje osudy ľudia živočíchy a veci, majú aj prírodné

javy a výtvory svoje osudy, zmeny, vývoj ale aj katastrofy, ktoré me−
nia tvár zeme a celej prírody okolo nás. Často do pretvárania prírody
zasahuje človek a jeho zásahy sa prejavia v pozitívnom, ale aj v nega−
tívnom zmysle. Mnohými takýmito zmenami prešiel aj potok nazývaný
na mapách Stará rieka.

STAVIDLO

VSTUP DO TUNELA

PÔTORSKÁ HAŤ

Neosobujem si právo vedeckej publikácie o Starej rieke, ale moje poznatky a spo−
mienky mojich predkov ako aj niektoré historické dokumenty o jej osudoch a pre−
menách môžu poslúžiť pre rozšírenie vedomostí našej a ďalších generácií a tak pes−
tovať hrdosť na to, čo vykonali naši predchodcovia a ako dokázali meniť a prispô−
sobovať si prírodné sily a zdroje pre svoju existenciu.     RSDr. VLADIMÍR VARGA
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V kázni slova Božieho pani farár−
ka Mgr. Martina Rumanová pripo−
menula,  čo A. H. Škultéty vo svo−
jom živote z Božej moci vykonal.
Aj jeho si Boh povolal, aby mu slú−
žil v tomto svete.  Ako kňaz počas
svojho života totiž určite nielen z
kazateľne zvestoval tú  Božiu moc,
ktorá je nevýslovná a mení tento
svet, ale aj sám svojim dielom,
svojim prístupom ukázal, čo  zna−
mená konať v tomto svete z Božej
moci. Tak ako učeníci Ježiša Krista
ani A. H. Škultéty nedostal od
Ježiša nijaké prostriedky, nedostal
ani armádu, ani politický vplyv, ne−
dostal protekciu, ktorou by zabodo−
val u mocných sveta.  Dostal ale u−
istenie, ktoré dostali aj učeníci "a−
hľa ja som s vami po všetky dni až
do konca sveta". Stratil manželku,
dve deti, gymnázium v Revúcej,

ktoré   bolo po niekoľkých úspeš−
ných rokoch násilne zatvorené, ni−
kdy však nestratil vieru, nádej a
lásku k Bohu a svojmu národu. Na

záver slávnostných služieb Božích,
ktoré boli pripomenutím 120. výro−
čia od smrti A. H. Škultétyho (21.
mája 1892 v Kraskove) znela v je−
ho rodisku pieseň taká symbolická
pre celú generáciu národných budi−
teľov "Hojže, Bože, jak to bolí". Po
nich pokračovalo slávnostné zhro−
maždenie pri  pamätnej tabuli

umiestnenej na ev. fare a. v.,  kde
sa prítomným prihovorila predsed−
níčka  Spoločnosti A. H.  Škultéty−
ho  Mgr. Mária Hroncová a spolu s
farárkou Mgr. Martinou Rumanovou
položili k pamätnej tabuli,  k úcte
nášho rodáka, kyticu. Počas sláv−
nosti  zneli národné piesne v poda−
ní  komorného ženského spevác−
keho zboru   Nádej, ktorý pôsobí
pri evanjelickom a. v. cirkevnom
zbore vo Veľkom Krtíši a je kolek−
tívnym členom Miestneho odboru
Matice Slovenskej.  

Dni A. H. Škultétyho 2012 vo
Veľkom Krtíši budú pokračovať ďal−
šími podujatiami  slávnostnou aka−
démiou gymnázia, literárnou súťa−
žou mladých autorov Škultétyho
rečňovanky,  v  júni 2012 bude  v
izbe A. H. Škultétyho na ev. a. v.
fare inštalovaný nový výstavný pa−
nel  s fotokópiami dokumentov z
Prvého slovenského evanjelického
gymnázia v Revúcej a pre žiakov
stredných a základných škôl sa u−
skutoční prezentácia dokumentár−
neho filmu o živote a diele nášho
rodáka. Všetko za finančnej podpo−
ry Matice slovenskej a Mesta Veľký
Krtíš.  

− Mgr. EVA GALLAYOVÁ − 

Dni Augusta Horislava Škultétyho 2012  vo Veľkom Krtíši venované spomienke na slovenského národ−
ného buditeľa, rodoľuba, správcu Prvého slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej,  prvej úplne
slovenskej  strednej školy v celej histórii slovenského národa,  A. H. Škultétyho, začali  v nedeľu 20. má−
ja 2012 slávnostnými službami Božími v ev. a. v. kostole.

Nikdy nestratil vieru, 
nádej a lásku k Bohu

vorbu PaedDr. Jána Feketeho
si koncom marca pripomenuli aj
školáci zo ZŠ na Ulici poľnej,

kam tento autor pochádzajúci z M.
Kameňa prišiel na besedu, ktorej
sa zúčastnili žiaci 5.−9. ročníka.
PaedDr. Ján Fekete im priblížil svo−
ju doterajšiu literárnu tvorbu a pri−
dal rôzne zaujímavosti o svojich o−
semnástich knihách, ktoré napísal
pre deti aj dospelých. 
Podľa slov Mgr. Z. Beclerovej, be−

seda sa niesla vo veľmi príjemnej
atmosfére. Zároveň dodala, že tvor−
ba PaedDr. Jána Feketeho je za−
členená do učiva 9. ročníka ZŠ.
Návšteva  spisovateľa žiakov pod−
nietila k tomu, že sa chceli dozve−
dieť viac aj o ďalších významných
osobnostiach nášho regiónu.

Vybrali sa preto do Hontiansko −
novohradskej knižnice (HNK), aby
si tu doplnili svoje doterajšie vedo−
mosti a získali nové informácie. 

Žiakov privítala pracovníčka HNK
Anna Kubániová, ktorá  pre nich
pripravila zaujímavý program. V pri−
bližne hodinovej prezentácií zozná−
mila žiakov s významnými literárny−
mi i historickými osobnosťami, ktoré
v našom regióne pôsobili. Vo svo−
jom výklade najväčšiu pozornosť
venovala ev. farárovi, štúrovcovi a
národnému buditeľovi A. H. Škulté−
tymu. A. Kubányiová sa zmienila
tiež o živote a tvorbe Janka Kráľa,
Boženy Němcovej, Kalmána

Mikszátha, Imre Madácha,
Samuela Godru a ďalších. 
A.Kubániová: "Žiaľ, jedna hodina
nám nestačila obsiahnuť množ−
stvo osobností, ktoré tu pôsobili
a v súčasnej dobe pôsobia, ale
spomenuli sme aspoň niekto−
rých."

Po prestávke si žiaci pozreli pre−
zentáciu najzaujímavejších miest v
regióne V. Krtíš na DVD "Putovania
po regióne", ktorých sa zúčastnili aj
vlani v októbri a preniesli sa do sú−
časnosti. Okrem PaedDr. Jána
Feketeho si predstavili Jána
Mäsiara − autora obľúbených
Plachtinských povestí, PhDr.
Antona Hupku, Annu Kollárovú,
ktorá napísala knihy Cesta za
snom, Zlomená ruža a Biela stud−
ňa, Veroniku Vajayovú, ktorej vyda−
vateľstvo Motýľ vydalo knihu Nič

náš nerozdelí a tiež Dominika
Antolova, ktorý v decembri 2011
pokrstil svoju prvotinu historicko−
dobrodružný román Príbeh čierne−
ho korzára. 

"Nevenovali sme sa len spiso−
vateľom, ale predstavili sme aj i−
lustrátorku Editku Sliacku, ktorá
ilustrovala aj detský časopis
Slniečko, populárneho speváka
Petra Cmorika a výtvarníka a
básnika Mgr. Dušana Gálika. Aj
keď deti žijú v modernej a pre−
technizovanej dobe, je potrebné,
aby si už v detstve vytvárali
vzťah k svojmu rodnému kraju a
hrdosť na prostredie, v ktorom
vyrastajú" − zdôraznila na záver A.
Kubániová.   
Aj naša redakcia prispieva k vytvá−
raniu pozitívneho vzťahu a hrdosti k
nášmu regiónu nielen medzi mláde−
žou a pripravujeme pre vás seriál o
osobnostiach a zaujímavostiach
nášho okresu.            − PG −ED −

Spoločne putovali po našom regióne
Aj keď je náš región pomerne malý, môžeme sa pochváliť neAj keď je náš región pomerne malý, môžeme sa pochváliť ne −−

jednou zaujímavosťou, či významnou osobnosťou, ktorá sa tujednou zaujímavosťou, či významnou osobnosťou, ktorá sa tu
narodila, alebo pôsobila. Jednou z nich je aj súčasný spisonarodila, alebo pôsobila. Jednou z nich je aj súčasný spiso −−
vateľ, básnik, novinár a historik PaedDr. Ján Fekete − Apolkin,vateľ, básnik, novinár a historik PaedDr. Ján Fekete − Apolkin,
ktorému už vyšlo niekoľko kníh. ktorému už vyšlo niekoľko kníh. 

Žiakov privítala pracovníčka HNK Anna Kubániová,
ktorá  pre nich pripravila zaujímavý program.T

Počas slávnosti  zneli národné piesne v podaní  komorného žen−
ského speváckeho zboru Nádej, ktorý pôsobí pri evanjelickom
a. v. cirkevnom zbore vo Veľkom Krtíši
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Od 22. − 28. júla 2012 bude následne prebie−
hať na Chate Račkova v Západných Tatrách
pobytový anglický tábor s americkými lektor−
mi. Účastnícky poplatok je 105 eur� (ubytova−
nie s plnou penziou). Doprava je možná indi−
viduálna alebo zabezpečíme autobusovú do−
pravu (15−20�). Počet je limitovaný na max.
70 účastníkov nad 14 rokov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
do 30.6.2012 na tel.č. 4512974 

alebo na inslovakia@stonline.sk, príp. v
naliehavých prípadoch na 0907 169 875.  

MZ YMCA VK  v spolupráci 
s IN Network Slovakia, n.o. 

PONUKA ANGLICKÉHO 
KONVERZAČNÉHO KURZU PRE ŽENY

Pozývame vás na konverzačný kurz anglic−
kého jazyka s Peggy Johnson z Arizony.
Bude prebiehať v dňoch 16.−20. júla 2012 v
priestoroch II. ZŠ vo Veľkom Krtíši v čase od
9.00 do 13.00 hod. Je vhodný pre začiatoč−
níčky aj pokročilé. V prípade potreby bude za−
bezpečené opatrovanie detí pre záujemkyne
s malými deťmi.       Účastnícky poplatok je
20  eur� (s možnosťou objednať si obedy v
školskej jedálni + 10�/týždeň). Prihlásiť sa mô−
žete do 30.6.2012 na tel. čísle 0907 169875. 

IN Network Slovakia, n.o.

SUPER PONUKA − LETNÉ  KURZY ANGLIČTINY S  A M E R I C K Ý M I  L E K T O R M I
UŽ ŠTRNÁSTY ROK VÁM PONÚKAME KONVERZAČNÉ KURZY ANGLIČTI−
NY S LEKTORMI Z USA. Tohtoročný sa uskutoční v dňoch 16. − 20. júla
2012 v priestoroch II.ZŠ Škultétyho vo Veľkom Krtíši v čase od 9.00 do
14.30 hod. Účastníci budú rozdelení podľa svojich znalostí do skupín (od
úplných začiatočníkov až po pokročilých). Účastnícky poplatok je 30 eur
(obedy, prenájom priestorov, učebné materiály) alebo 20 eur (bez obedov).

zaoberajúca sa poľnohospodárskou 
výrobou a skladovaním poľnohospodárskych výrobkov 

prijme v rámci hlavného pracovného pomeru 
PRACOVNÍKOV DO NASLEDOVNÝCH FUNKCIÍ:

Spoloènos� KORPOD, s.r.o. 
s prevádzkou v Leseniciach, okr. Veľký Krtíš 

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.
4.6. Dr. MAX (v nemocnici)
5.6. BIELY LEV (Banícka ul.)
6.6. U ČIERNEHO ORLA
(Nemocničná ul.)
7.6. BELLADONNA (Ul. SNP)
8.6. PANACEA (pri stomatológii)
9. a 10.6. AQUA VIVA (Ul. SNP)

RIADIACI PRACOVNÍK A AGRONÓM

Gymnázium A.H.Škultétyho Veľký Krtíš
VYHLASUJE 2.KOLO 

PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
do 8−ročnej a aj do 4−ročnej formy štúdia. 

Uzávierka prihlášok bude 19.6.2012

Požiadavky: − minimálne SŠ vzdelanie
− prax v odbore minimálne 3 roky

Kontakt: 0908 784 457
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Na umelom neninskom trávniku si
tak zmerali sily mužstvá z OO PZ V.
Krtíš, OO PZ Vinica, ODI V. Krtíš a
mužstvo zo susedného Maďarska
Rendörség Balasagyarmat. Turnaj
hrali 5−členné družstvá systémom
každý s každým na 2 x 15 min.

Všetky zápasy veľmi korektne rozho−
doval Tomáš Kuzma, za čo mu patrí
vďaka. Nemal pritom ľahkú úlohu. O
víťazstvo sa v jednotlivých zápasoch
tuho bojovalo a hráči nechávali na i−
hrisku všetky svoje sily. Zvlášť, keď
ich prišli povzbudiť aj riaditeľ OR PZ

V. Krtíš plk. JUDr. Pavel Bella, jeho
zástupca kpt. JUDr. Jozef Levčík a
svojich prišiel povzbudiť aj okresný
riaditeľ z B. Ďarmôt  Vencel Pifka a
šéf obvodného oddelenia Zsolt
Barányi. Hosťom z Maďarska sa tur−
naj veľmi páčil, jeho celková atmosfé−

ra i výkony športujúcich policajtov. Aj
preto pozvali futbalové družstvo polí−
cie z nášho okresu na turnaj, ktorý
pripravujú u nich v B. Ďarmotách.
Budú mať čo robiť, aby sa turnaj, kto−
rý pripravujú, vyrovnal tomu v
Neninciach. Za všetkých vystihol at−
mosféru podujatia jeden z organizáto−
rov Braňo Danko: "Všetkým účastní−
kom sa páčilo super prostredie, per−
fektný „báb guláš“ a celková priateľ−
ská atmosféra stretnutia policajtov
okresu. Veľká vďaka patrí starostovi
Neniniec Zolovi Kuzmovi, ktorý  o−
dovzdával aj ceny pre víťazov, že
nám umožnil niečo také usporiadať.
Nemôžme zabudnúť ani na guláš−
majstrov z Čeboviec ktorí uvarili su−
per guláš."

Výsledky :OOPZ VK − R BD  6:1; 
OOPZ Vin − ODI VK   4 : 8; 
ODI VK − OO PZ VK  2 : 11; 

OOPZ Vin − R BD 5 : 5; 
ODI VK − R BD  3 : 6; OO 
PZ Vin − OO PZ VK  6 : 17.

Poradie :  1. OO PZ VK;  
2. R BD; 3. ODI VK;  4. OO PZ Vin
Najlepší strelec Marek Mihalovič,
Najlepší brankár Igor Marcinek. −PG−

Pričinili sa o to agilní organizátori a
vášniví hráči tejto kartovej hry  Peter
Pišák, Ing. Zdenko Sedmák a MUDr.
Július Marko a pomáhali im pri tom aj
ďalší hráči z V. Krtíša. Organizátori tur−
naja našli pre túto hru  pochopenie aj
u riaditeľa ZŠ na Komenského Mgr.
Gálika, ktorý im umožnil zorganizovať
turnaj v priestoroch jedálne tejto školy.
Hráči tu našli dobré podmienky a na
prvý ročník turnaja vo V. Krtíši v sobo−
tu 26.5. sa ich zišiel značný počet. Až
30 hráčov z nášho i okolitých okresov
sa snažilo získať víťazstvo.  Najviac sa
ale darilo Sandorovi  Poborimu z
Vinice, ktorý zvíťazil pred Ladislavom

Danyim z R. Soboty a Gabrielom
Skabellom, ml.,  z V. Čalomije.  Ceny
si však vďaka sponzorom odniesli
všetci zúčastnení hráči. Navyše po−
sledný z nich získal aj cenu útechy −
sadu mariášových kariet, aby mohol
trénovať na ďalší ročník tohto turnaja
vo V. Krtíši. Organizátori turnaja ďaku−
jú vedeniu školy, všetkým hráčom i
sponzorom, že sa mohol tento vydare−
ný prvý mariášový turnaj vo V. Krtíši u−
skutočniť. Veľká vďaka patrí aj kuchár−
kam, ktoré sa starali o občerstvenie
hráčov počas celého turnaja. 

−P. GAŠPAROVIČ−

Víťazi jednotlivých IV. líg sa v bo−
joch o postup stretli v Lučenci v so−
botu 19.5., kde sa najviac darilo ví−
ťazovi z R. Soboty  − Mladosti R.
Sobota. Podľa Zoltána Németha,
vedúceho mužstva z Balogu, bolo
toto mužstvo už na inej výkonnost−
nej úrovni a zaslúžene postúpilo do
krajskej súťaže III. ligy. Hráči z
Balogu nad Ipľom sa medzi víťazmi
jednotlivých oblastí nestratili a po 2
víťazstvách a dvoch prehrách skon−
čili na 3. mieste.  

Výsledky mužstva Ipeľ Balog
nad Ipľom: Hliník nad Hronom
8:5; Podkonice 4:8; R. Sobota
1:8; Dudince 8:6. 
Poradie: 1. R. Sobota 12 ; 2.
Podkonice 9; 3. Balog nad Ipľom
8; 4. Hliník nad Hronom 7; 5.
Dudince 4b. 
Družstvo Balogu reprezentovali:
Dávid Molnár, Jozef Bevíz,
Gabriel Csíri, Zoltán Németh a
Jozef Kukučka. 

−P.G−

Medzinárodný turnaj policajtov vyhrali Veľkokrtíšania
Obvodné oddelenia policajného zboru (OO PZ) z nášho okresu si pravidelne merajú sily aj na športo−

vom poli. V Neninciach 18.5. sa zišli na turnaji v malom futbale, ktorý pripravili policajti z OO PZ vo Vinici
v spolupráci s OcÚ Nenince. Obec poskytla priestory na turnaj, poháre a nechýbalo ani vínko. O ostat−
né sa postarali policajti z OO PZ Vinica, ktorí na turnaj pozvali aj kolegov z Krupiny a B. Ďarmôt. Žiaľ,
družstvá z OO PZ D. Strehová a OO PZ Krupina sa kvôli pracovným povinnostiam turnaja nemohli zú−
častniť.

Na foto zľava: Ing. Zdenko Sedmák, Ladoslav Danyi (2. miesto),
Sandor Pobori (1. miesto), Gabriel Skabella (3. mesto) a Peter Pišák.  

Baločania nesklamali
Stolní tenisti z klubu Ipeľ Balog nad Ipľom ako víťazi IV. ligy oblasti
V. Krtíš si vybojovali právo hrať kvalifikáciou o postup do III. ligy.
Zúčastnili  sa jej víťazi oblastných líg v kraji, ktorých je päť − ban−
skobystricko − breznianská oblasť, zvolenská, rimavskosobotská,
žiarska a veľkokrtíšska.

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 11. KOLO

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE 8.6. 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 − Kys. N. Mesto

V.liga:  Tornaľa − D. Strehová 

V.liga:  Príbelce − Hnúšťa

V.liga:  Tomášovce − Tachty

I.trieda: Želovce − Balog n.I.

V.liga:  Hajnáčka − Sklabiná

V.liga:  Lesenice − Vinica

I.trieda: S. Plachtince − K. Kosihy

V.liga:  Hrnč. Ves − Čebovce

I.trieda: Olováry − D. Lom

Mariášový turnaj už aj vo V. Krtíši
Mariáš sa v našom okrese stále viac udomácňuje a je stále populár−

nejší. Turnaje vo viacerých obciach okresu sa organizujú už niekoľko ro−
kov. Po prvý raz sa ale turnaj v mariáši konal aj v okresnom meste.

Spoločná fotografia účastníkov turnaja
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Vo výsledkoch niektorých tipujúcich
sú zarátané aj body z minulého kola.
Ich tikety sa ku nám totiž dostali
oneskorene. Na základe poštovej pe−
čiatky sme body pripočítali všetkým,
keďže všetky tipy boli podané pred u−
závierkou. V tomto kole sme počítali
do výsledkov aj neodohraný zápas V.
Krtíš − Turany − ako víťazstvo FC
Baník. Poradie tri kolá pred koncom
je tak veľmi tesné a opäť to vyzerá
tak, že sa tozhodne až v samotnom
závere. Veľa šťastia!

Ladislav Cseri, Vinica − 91 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš − 90 b.
Miroslav Kalmár, Želovce − 90 b.
Milan Havrila, V. Krtíš − 89 b.
Ladislav Hodási, Želovce − 89 b.
Jozef Donč, K. Kosihy − 89 b.
Pavel Bódiš, Záhorce − 87 b.
Erik Ádám, V. Krtíš − 87 b.
Jaroslav Macka, Záhorce − 83 b.
Jozef Kováč, Vinica − 83 b.
Ján Golian, V. Krtíš − 81 b.
Sonička Nociarová, Oslany − 81 b.
Zolo Svorník ml., Želovce − 80 b.
Erika Macková, Záhorce − 79 b.
Ján Pavlík, Lesenice − 79 b.
Ján Urda st., V. Krtíš − 78 b.
Ján Macka, Záhorce − 78 b.
Zsófia Orlai, Šahy − 78 b.
František Petényi, Vinica − 78 b.
Gejza Mlynárik, Želovce − 78 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš − 78 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš − 77 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná − 77 b.
Ákos Súth, Balog n. Ipľom − 76 b.
Miro Černák, M. Kameň − 76 b.
Erik Košík, Čebovce − 75 b.
Ján Kalmár, Sklabiná − 75 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš − 75 b.
Ján Havrila, Sklabiná − 74 b.
Jozef Csík, Veľká Ves n. Ipľom − 74 b.
Ján Kiss, Vinica − 72 b.
Štefan Ďorď, S. Plachtince − 71 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš − 69 b.
Miroslava Macková, Záhorce − 69 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš − 68 b.
Ján Nemčok, Záhorce − 68 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija − 68 b.
Jozef Majdán, Lesenice − 67 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová − 64 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija − 63 b.
Kevin Kalmár, Želovce − 62 b.
Štefan Majdán, Lesenice − 60 b.
Mária Mericová, Vrbovka − 57 b.
Július Matúška, V. Krtíš − 52 b.
Gabriel Garai, Vinica − 40 b.
Stanislav Rég, Želovce − 17 b.
Marián Holoda, V. Čalomija − 17 b.
Tibor Petrezsél, Vinica − 10 b.

PORADIE FUTBALOVEJ TIPOVAČKY

Prvé miesto si Ivan Strmý vybojoval
nielen v triede "A1 do 1150 ccm" ale
aj v celkovom poradí. Až 17 sekúnd
sa za Ivanom ocitol Robert Pástor,
ktorý 2. miesto obsadil len 2 sekun−
dy pred tretím pretekárom
Miroslavom Krištofom. Lukáš
Krištof na svojho otca stratil iba
sekundu. Erik Kiškováč skončil na
5. mieste.

V triede "A2 do 1300 ccm" bol naj−
rýchlejší Ivan Búth s časom o 2 se−
kundy lepším ako mal Robert
Kováč na Subaru Justy. Veľký ča−
sový rozdiel,
až 16 sekúnd
bol medzi
Robom a tre−
tím Alexand−
rom Šikurom.
Michael Balla
obsadil štvrté
miesto hneď
p r e d
C s a b o m
L o v a š o m ,
ktorý na
M i c h a e l a
stratil iba 15
stotín sekundy. 

Ján Božík bol
spomedzi jazd−
cov v triede "A3
do 1600 ccm"
na j rých le j š í .
Prvé miesto u−
niklo Jaroslavo−
vi  Filkusovi iba
o 3 sekundy.
Kristián Bášty
sa umiestnil na
3. mieste so stratou 17 sekúnd na
druhé miesto. Štvrté miesto patrilo
nováčikovi na našich podujatiach
Ivanovi Slamkovi, ktorý o 1,5 sekun−
dy predbehol Petra Ďurčíka, ktorý
tiež súťažil po prvý krát na poduja−
tiach Hobby Rally Cup. 

Najrýchlejší v triede "A4 do 2000
ccm" bol Peter Weis s časom 3 mi−
núty a 4 sekundy. Len dve sekundy
po Petrovi obsadil druhé miesto
Zoltán Gonczol. Bronzový pohár si z
tohto podujatia odniesol Alexander
Agócs. Štastie neprialo Ivanovi
Longauerovi, ktorý zvykne obsadzo−
vať prvé miesto. Na tomto podujatí
skončil Adrián Žilkík piaty.

Ján "Bendi" Bendiak si vybojoval za−
slúžené prvenstvo v triede "A5 nad
2000 ccm", no celé preteky ho do−
biehal Péter Gonczol, ktorý na
Janka stratil len sekundu. Gabriel
Nagy sa umiestnil na bronzovom

mieste. Z týchto pretekov odišiel bez
pohára Dežko Dräxler. Na piatom
mieste skončil Arnold Tóth.

Zlatý pohár si v triede "Škoda" vy−
bojoval Mikuláš Daraboš, za ktorým
druhé miesto obsadil Peter Makšei,
ktorému celé podujatie "stúpal" na
krk Július Juhász, keďže na Peťa
stratil len jednu sekundu. Alexander
Gorči skončil štvrtý hneď pred
Entrikom Kováčom.

V triede "Lada" si prvé miesto vybo−
joval Michal Mozoľa, za ktorým o 5
sekúnd zaostal Tomáš Mačinec. Na
týchto pretekoch šťastie neprialo
Petrovi Vargovi. Len 1 sekunda de−
lila Vladimíra Cellenga od bronzové−

ho pohára. Robert Menyhért obsadil
piate miesto.

Najnežnejšia trieda "Ženy" obsaho−
vala dokopy 5 pretekárok. Zlatý po−
hár si vybojovala Vladimíra Milová.

Magdaléna Ballová
obsadila pekné druhé
miesto, hneď pred
J a r o s l a v o u
Tomišovou, ktorá na
podujatí HRC preteka−
la po prvý krát.
Najmladší junior na
týchto pretekoch bol
práve v triede ženy.

Bola to Biba Kiškováčová so štvrtým
miestom, ktorú po celý čas pretekov
sprevádzal starostlivý otec Erik
Kiškováč. Premiéru mala Lenka
Kováčová na piatom mieste.

V triede "Juniori do 18 rokov" bol
najlepší a najrýchlejší Andrej Kováč,
ktorého po celé preteky dobiehal
Martin Dobra s rozdielom iba 2 se−
kundy. Ľuboš Pajonk si vyjadzil ča−
sy s ktorými obsadil tretie miesto
pred Áronom Walenom. 
Vďaka za vydarené preteky patrí sa−
motným jazdcom, sponzorom a
všetkým, ktorí priložili k tomuto po−
dujatiu usilovnú organizátorskú ruku.

−Text a foto: − BORIS BARTÓK−

POKROK HRC RALLY − 5. 5. 2012 − Sklabiná 
− Veľká cena Autocentra Bystriansky, s.r.o.

O vavríny zabojovalo vyše 60 pretekárov
Ďalšie, v poradí už druhé seriálové preteky sa konali za krásneho počasia a výborných podĎalšie, v poradí už druhé seriálové preteky sa konali za krásneho počasia a výborných pod −−
mienok na sklabinskom letisku. Podujatie bolo zároveň Veľkou cenou Autocentra Bystrianskymienok na sklabinskom letisku. Podujatie bolo zároveň Veľkou cenou Autocentra Bystriansky
v autoslalome. Spestrením bolo predvádzanie najnovších modelov Škody Citigo, VW up! a CCv autoslalome. Spestrením bolo predvádzanie najnovších modelov Škody Citigo, VW up! a CC
Vyše 60 pretekárov si na tomto podujatí zmeralo sily v troch kolách, na trati dlhej asi 1,5 kiVyše 60 pretekárov si na tomto podujatí zmeralo sily v troch kolách, na trati dlhej asi 1,5 ki −−
lometra, čiže 4,5 kilometra ostrej jazdy.lometra, čiže 4,5 kilometra ostrej jazdy.

Blíži sa finále
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n www.makroreality.sk
Predaj a kúpa nehnuteľností.
Rýchlo a spoľahlivo. Inf. m 0907
484 840.                      np − 86

n Predám starší rodinný dom v
Hornej Strehovej. Veľký poze−
mok, voda, elektrina + veľká
hospodárska stavba. Inf. m 0915
188 083.                    np − 664
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 alebo prenajmem kan−
celárske priestory na Mierovej 1
(pri pizzérii). Cena dohodou. Inf.
m 0915 756 670, 0904 552 321. 

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 Prenajmeme lukratívne ob−
chodné a kancelárske priestory
v centre mesta vo V. Krtíši s
vlastným parkoviskom. Inf. m
047/48 313 15, 0903 258 143.

np − 727
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve. Inf.
m 0918 876 715.           np − 733
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu byt v centre
V. Krtíša. Inf. m 0910 673 960.  

np − 737
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 Dlhodobo prenajmem 4−izbový
(nezariadený) byt na Ul. Želez−
ničnej. Inf. m 0907 359 009. 

np − 743
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na Ul. B. Nemcovej 12. Inf. m
0905 343 379.                np − 744
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo vymením dom v
obci Preseľany (za km od Šiah)
za byt vo V. Krtíši. Inf. m 0918
666 327.  np − 751
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 Ponúkame na prenájom
obchodné priestory v
Bušinciach. Inf. m 0903 509
969. np − 758
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Bušinciach. Cena: 12.500 eur.
Inf. m 0944 011 042.     np − 764
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Ul. Ľ. Štúra.
Inf. m 0905 315 148.      np − 777

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 − 768
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový byt na Ul.
Novohradskej č. 36. Byt je na
3.poschodí, zateplený, plastové
okná, plávajúce podlahy, bez−
pečnostné dvere. Voľný okamži−
te. Inf. m 0911 481 220.  np − 772
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám krásny slnečný byt v
osobnom vlastníctve na Ul.
Venevskej 7. Byt je kompletne
prerobený. Treba vidieť. Inf. m
0905 183 769.              np − 776

n Predám 2−izbový zrekonštru−
ovaný byt na Ul. B. Nemcovej vo
V. Krtíši (nová kuchyňa, kom−
pletne zariadená aj spotrebiče).
Cena: 19.500 eur. Inf. m 0915
190 360.                     np − 793

n Predám záhradku s chatkou v
osade Selce II. Cena: 700 eur.
Inf. m 0907 343 086.      np − 803
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám poschodový rodinný
dom v Modrom Kameni. Cena:
30.000 eur. Inf. m 0915 627 462.  

np − 804
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový byt. Inf.
m 0907 388 526.            np − 813
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na
Venevskej v pôvodnom stave,
7.poschodie (53 m2). Cena:
19.800 eur + dohoda. Inf. m 0905
554 069.                      np − 814
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v centre
mesta. Inf. m 0918 752 114.  

np − 820
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dom vo V. Krtíši v
časti IBV Sever. Inf. m 0918 623
496 − volať po 17.00 h.  np − 821
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 − 822

n Predám 3−izbový (zrekonštru−
ovaný) byt na Viničkách (7.pos−
chodie). Cena dohodou. Inf. m
0908 559 254.              np − 825

n Predám záhradku na
Priemstave. Inf. m 0903 534 933.  

np − 829
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový (nezaria−
dený) byt na Viničkách (s balkó−
nom, 3.poschodie). K dispozícii
od 1.júna. Inf. m 0908 284 244.

np − 833
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám budovu aj s pozem−
kom, vhodná na podnikateľské
aj nepodnikateľské účely. Cena
dohodou. Súrne. Inf. m 0905 871
851.                           np − 835
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim ornú pôdu − lesy alebo
trávnaté porasty a dom na sa−
mote. Inf. m 0907 484 840.  

np − 837
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový byt
na Ul. Venevskej v pôvodnom
stave, 7.poschodie (53 m2).
Cena nájmu: 260 eur/mesiac,
vrátane energií s mesačnou zá−
lohou vopred. Inf. m 0905 554
069.                            np − 815
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Sklabinej. Cena: 30.000 eur. Inf.
m 0918 535 546.            np − 839

n Prenajmem 3−izbový nezaria−
dený byt v Čelároch. Cena: 150
eur + energie. Inf. m 0949 660
359.                          np − 841
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt vo V.
Krtíši. Inf. m 0903 407 215. 

np − 843
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový
byt. Inf. m 0907 834 184.  

np − 844
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt na Želez−
ničnej 16 (prízemie). Inf. m 0907
359 009.                     np − 856
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom s po−
zemkami v Balogu nad Ipľom. Inf.
m 0036 30 515 62 78.     np − 857
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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 doho−
da možná. Len vážni záujem−
ci. Inf. m 0905 326 368,
www.vkcentrum.sk  np − 575

n Dám do prenájmu zariadený
3−izbový byt s balkónom a ló−
džiou na Ul. Venevskej. Inf. m
0905 683 537.            np − 644

n DÁM DO DLHODOBÉHO
PRENÁJMU 1−IZBOVÝ BYT.
Inf. m 0904 256 464, 0908 355
383.                         np − 660

n Predám 3 − izb. byt na
Ul. Ľ. Štúra (1. posch.)

Inf.: m 0918 523 976 np − 1000

n Predám poschodový RD v
Sklabinej, alebo vymením za 3 −
izb. byt vo VK + doplatok. Cena
dohodou. Inf. m 0918 543 471, 
jansto.j@zoznam.sk    np − 1003

n Predám 3−izbový byt na Ul.
Lučenskej (s balkónom, plasto−
vé okná, zateplený panelák).
Cena: 18.000 eur + dohoda.
Len vážny záujemca. Inf. m
0907 48 48 40.            np − 779

n Predám starý dom v Peťove.
Aj na splátky. Inf. m 0905 506
892.                          np − 828

n Dám do prenájmu 2−izbový
byt na Píseckej (74 m2, dva bal−
kóny, kompletne prerobený,
čiastočne zariadený). Cena náj−
mu: 290 eur/mesačne. Inf. m
0905 312 301.             np − 741
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n Predám rodinný dom v Dolnej
Strehovej so záhradou. Inf. m
0905 629 618.              np − 846

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Čebov−
ciach so záhradou aj s pozem−
kom (plyn, voda, elektrika). Cena
dohodou. Inf. m 0907 350 170.

np − 853

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n SKLAD HALA NA PREDAJ V
PRIEMYSELNOM PARKU V
ZÁHORCIACH 590 m2 + 590 m2
PODKROVIE. Predám suchú ha−
lu v priemyselnom parku v obci
Záhorce. Hala 590 m2 + 590 m2
podkrovie (povala s betónovou
podlahou). Hala má tiež betóno−
vú podlahu. Nová prístupová as−
faltová ceseta. Nová elektroin−
štalácia, voda zo studne a v blíz−
kosti asi 10 m obecný vodovod.
Kanalizácia v dosahu asi 30 m.
Hala je veľmi výhodne umiestne−
ná na pol ceste medzi B. Ďarmo−
tami (HU) a V. Krtíšom. Cena:
11.900 eur. Inf. m 0915 151 235.

np − 854

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 − 862

n Predám kempingový plynový
2−platničkový varič, zachovalý,
aj s ohrievačom. Cena dohodou.
Inf. m 0911 264 102.  np − 1293

n Predám kotol VIMAR (25 kW),
drevo−plyn, 8 rokov používaný.
Cena: 300 eur. Inf. m 0908 244
858.                           np − 726
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám skriňu na chodbu a
dámsky bicykel. Inf. m 0908 354
072.                           np − 734
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám do detskej izby váľan−
du, rohový písací stôl a skriňu.
Inf. m 0907 824 973.      np − 771
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám bielu spálňu. Inf. m
0911 928 885.                np − 796
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obývaciu stenu (sek−
tor) − možnosť zariadiť dve izby.
Treba vidieť. Cena: 100 eur. Inf.
m 0905 418 026.          np − 836
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predámo obývačku a sedaciu
súpravu. Lacno. Inf. m 047/48 70
112.                            np − 850

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 nové (nepoužité) teh−
ly, rozmer 25 x 25 x 40 cm. Cena:
1,35 eur/ks aj iný stavebný mate−
riál. Inf. m 0915 890 257.np − 826

n Predám IVECO EURO CARGO
TECTOR 80 EL 15P, valník, r. v.
2002. Inf. m 0903 810 079.  np −
728

n Predám LADU NIVU 1,7i ben−
zín + plyn, korózia minimálna,
bez EČ. Cena: 850 eur. Ďalej pre−
dám vyklápaciu  (dvojkolesovú)
vlečku − do 3 ton. Cena: 650 eur.
Inf. m 0917 551 897.  

np − 787
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FABIU JUNIOR, r. v.
2002, najazdených 100.000 km.
Cena: 1.700 eur. Inf. m 0907 187
576.                         np − 807

n Predám CITROEN SAXO 1.5 D,
r. v. 1998. Ďalej predám motor a
súčiastky na VW PASSAT 1.6 D,
r.v. 1985. Inf. m 0918 347 658.

np − 808
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám RENAULT SCENIC 1.9
DTi, r. v. 1999 vo výbornom
technickom stave. Treba vidieť.
Cena: 2.500 eur. Inf. m 0907 854
126.                           np − 827
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ZETOR 5611 a 8011,
príslušenstvo a Š−FELICIU. Inf.
m 0918 276 872.          np − 834
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám HYUNDAI LANTRA, r.
v. 1995, ABS, servo, centrál, klí−
ma, zelená metalíza. Cena: 800
eur, dohoda. Inf. m 0905 713
370.                            np − 849

n Predám 300 W BEHRINGER
COMBO. Inf. m 047/48 94 329,
0908 364 788.              np − 858

n Predám kočík po jednom die−
ťati v dobrom stave (2−kombiná−
cia) + predám vajíčko. Cena: 120
eur. Možnosť kúpiť aj osobitne.
Inf. m 0917 505 608.      np − 823

n Predám odstavčatá. Inf. m
0915 099 037 (Lesenice).   

np − 720
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obilie 12 q. Cena:
18,00 euro/q. Inf. m 0907 857
396.                            np − 748
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám brány a diskovú se−
jačku − 3 metrová, nesená. Inf. m
0905 315 148.                np − 778
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0918 229 419.                np − 805
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1 q pšenice. Lacno.
Inf. m 0903 568 064.      np − 806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám seno alebo vymením
za obilie. Inf. m 0918 347 658.  

np − 809
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zberací voz, rotačnú
kosačku, sejačku, pluhy a nese−
né brány a kameňový šrotovník.
Inf. m 48 97 315, 0915 481 871.

np − 749
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pšenicu. Cena: 17,00
eur/q. Inf. m 047/48 71 197. 

np − 832
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem zadarmo psíka − vy−
cvičenú KOKERŠPANIELKU. Zo
zdravotných dôvodov majiteľky.
Inf. m 0917 665 208.     np − 842

n Predám malého capka. Inf. m
0907 251 655.             np − 847
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−ročnú neapolskú
mastinku. Cena 200 eur. Inf. m
0907 828 751.               np − 852
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dospelú fenku nemec−
kého ovčiaka. Vhodná na stráže−
nie objektu. Inf. m 0904 968 996.

np − 860

n Prijmeme predavačku ale−
bo predavača do mäsiarne.
Inf. m 0911 509 969. np − 757
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár (mu−
rárske a maliarske práce, obkla−
dy a dlažby). Inf. m 0907 229
634.                          np − 766
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmem kuchára alebo ku−
chárku na trvalý pracovný po−
mer. Inf. m 0918 613 809.  

np − 792
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu v chránenej
dielni. Inf. m 0910 798 074. 

np − 812
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmem čašníčku na absol−
ventskú prax. Inf. m 0903 534
933.                            np − 830
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu alebo brigádu
ako kuchár. Inf. m 0944 241 798.  

np − 831
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTYAUTO − 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

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

n Predám HYUNDAI ACCENT,
r. v. 1999, farba biela, obsah
motora 1.3, palivo benzín. V
dobrom technickom stave.
Cena: 1.300 eur, dohoda mož−
ná. Inf. m 0907 781 048 − volať
po 16.00 h.                np − 780

BURZA PRÁCE
n NOČNÝ KLUB V STAREJ
TUREJ prijíma na pozíciu hos−
tesky a spoločníčky sympatic−
ké dievčatá a ženy. Zaistíme
stálu solventnú klientelu, nad−
štandardný zárobok a peniaze
na ruku každý deň. Ubytovanie
zdarma. Pracovná doba i bri−
gádne. Možná finančná výpo−
moc. Staň sa finančne nezá−
vislou. Tel. m 0905 244 226.   

np − 612 a

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 Predám Renault Clio, r.v. 98,
STK, Ek, platné, , šedá metelíza
+ 4 pneu grátis. Cena 1100 eur.
Inf. m 0908 964 470    np − 1001

HOBBY
VOĽNÝ ČAS
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n Predám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m 047/48 307 03,
0910 989 481.             np − 1806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE.
Inf. m 0908 032 473, www.am−
beu.sk                        np − 423

n MINIBAGER − výkopové práce.
Inf. m 0905 354 723, 0915 813
322.                          np − 444
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Stavebné rezivo, tatranský
profil, OSB dosky, betónové ša−
lovacie tvárnice. Lacno aj s do−
vozom. Inf. m 0905 483 357.

np − 625
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n VÝHODNÝ BANKOVÝ ÚVER.
Inf. m 0908 177 399.     np − 626

n Predám palivové drevo. Inf. m
0903 043 196.              np − 719
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Pečiem koláče a torty. Inf. m
0915 347 416.               np − 731

n KEŠOVKA. Inf. m 0907 087
235, V. Krtíš a okolie.  np − 736
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam ubytovanie vPonúkam ubytovanie v
areáli kúpaliska VADAŠ vareáli kúpaliska VADAŠ v
Štúrove. Inf. Štúrove. Inf. m 0907 808 649.  

np − 738

n Predám udice. Inf. m 0911 928
885.                           np − 795
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva.
Dovoz v cene. Inf. m 0915 574
688.                           np − 800

n Výmena žľabov, plechovanie
komínov a iné klampiarske prá−
ce. Inf. m 0905 447 908.  np − 818
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stropné panely tenko−
vrstvové (8 ks), rozmery 6 m x
1,5 x 0,25. Ďalej predám kajak a
malú detskú motorku, príp., vy−
mením za vinárske potreby. Inf.
m 0908 051 546.           np − 845

l Pre seriózny a perspektívny
vzťah hľadám dámu do 35 až 40
rokov. Moje záľuby sú: práce v
záhrade s drevom, mám rád pre−
chádzky po prírode. Som absti−
nent, príležitostný fajčiar. Inf. m
0949 125 397.               np − 816

l ZAUJÍMAVÁ FINANČNÁ OD−
MENA PRE NÁLEZCU! Pred 14−
timi dňami sa z Ul. Mládežníckej
vo V. Krtíši stratila čierna mačič−
ka so zastrihnutým uškom.
Nálezcu odmeníme zaujímavou
finančnou odmenou. Kontakt: m
0905 153 592.                np − 773
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Dňa 24.5. sa našiel jeden fa−
rebný kľúč pri predajni
Záhradkárske potreby Novák
(pri železných schodoch) na
Nemocničnej. Majiteľ sa môže
prihlásiť osobne v redakcii.  

np − 838

n Predám CITROEN XSARA
Kombi 1,4 Benzín, strieborná
metalíza. Cena: 1.700 eur. Inf. m
0918 541 283.              np − 865
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Lacno predám detské vecičky
pre dievčatko vo veľmi dobrom
stave, od narodenia po veľkosť
80 (vhodné najmä pre deti naro−
dené v mesiaci máj − jún). Cena
za všetko 10 eur. Inf. M. Kameň,
m 0905 851 290.        np − 866
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem prerobený 2−izbo−
vý byt s balkónom na Ul. SNP.
Inf. m 0905 844 412.      np − 873
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 3−izbový
prerobený a zariadený byt na
B.Nemcovej. Inf. m 0910 809
885.                          np − 874

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

n AUTODOPRAVA od 0,33
eur/km. Inf. m 0907 840 647.  

np − 775

n Certifikovaný izolatér ponú−
ka svoje služby v oblasti te−
pelných a hydroizolačných
prác plochých striech zo
zmäkčeného PVC s 30−roč−
nou zárukou. Inf. m 0907 386
950.                         np − 810

STRATY A NÁLEZY

n MINIBAGER −
zemné a 

výkopové práce. 
0907 840 647.

np − 774

ZOZNÁMENIE

n Prevádzka 
KAMENÁRSTVO ZOMITA

− MILAN TÓTH
je znova otvorená na dolnom

nástupišti vo V. Krtíši.
Inf. m 047/48 702 29,

0915 213 791, 0905 188 628.  
np − 802

n Predaj najlacnejšieho
palivového dreva. 

Inf. m 0915 867 594. np − 430

n Predaj palivového dreva.
Poctivých 10 pm. Dovoz okamži−
te.  Inf. m 0917 341 712.  np − 633

n BBRSC, a.s., závod 14, V.
Krtíš, ponúka lacné ubytovanie
v unimobunkách v areáli kúpa−
liska KUPKO D. Strehová.
Vhodné na rekreáciu. Inf.: 0918
543 502 (od 7.00 − 15.00 hod.)

np − 1002

BBRSC, a.s., závod 14, 
V. Krtíš ponúka  

realizáciu nasledovných prác:
l vysprávky a zhotovenie 

asfaltových plôch l zemné
práce l kosenie a mulčovanie
l práce žeriavom l nákladnú
dopravu. Inf.: 0918 543 472, 

047/ 483 1647 (od 7.00 − 15.00 hod.)
np −  1003

n MURÁRSKE PRÁCE! 
Rekonštrukcie bytov a rodin−
ných domov a zateplovanie.
Pokládka plávajúcich podláh a
oblôžkových zárubní. Inf. m
0908 627 952.            np − 848

n NEPREHLIADNITE! 
Ponúkam výhodné sporenie

s úročením 12% ročného
vkladu. Inf. m 0944 367 541.  

np − 851

PO UZÁVIERKE

Podmienky priameho predaja sú zverejnené 
na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke 

www.velky−krtis.sk
Kontaktná osoba: Eva Vodislavská, 

Mestský úrad Veľký Krtíš, J. A. Komenského 3, Veľký Krtíš, 
1. poschodie, číslo dverí 33, tel. číslo 047/4812126, 

pondelok − štvrtok 9:00 − 14:00 hod.
Uzávierka podaných žiadostí: 16.07.2012 o 15:00 hod. 

MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ 
na základe ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí

v znení neskorších predpisov vyhlasuje
SÚŤAŽ NA ODPREDAJ MAJETKU MESTA 

FORMOU PRIAMEHO PREDAJA Č. 2

Mestský byt č. 1 v bytovom dome súpisné číslo 770 
na ulici Venevskej 24 vo Veľkom Krtíši, suterén.

Podmienky priameho predaja sú zverejnené 
na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke 

www.velky−krtis.sk
Kontaktná osoba: Eva Vodislavská, 

Mestský úrad Veľký Krtíš, J. A. Komenského 3, Veľký Krtíš, 
1. poschodie, číslo dverí 33, tel. číslo 047/4812126, 

pondelok − štvrtok 9:00 − 14:00 hod.
Uzávierka podaných žiadostí: 16.07.2012 o 15:00 hod. 

MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ 
na základe ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí

v znení neskorších predpisov vyhlasuje
SÚŤAŽ NA ODPREDAJ MAJETKU MESTA 

FORMOU PRIAMEHO PREDAJA Č. 1

Mestský byt č. 46 v bytovom dome súpisné číslo 997
na ulici Novohradskej 14 vo V. Krtíši, 3. poschodie.

Podmienky priameho predaja sú zverejnené 
na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke 

www.velky−krtis.sk
Kontaktná osoba: Eva Vodislavská, 

Mestský úrad Veľký Krtíš, J. A. Komenského 3, Veľký Krtíš, 
1. poschodie, číslo dverí 33, tel. číslo 047/4812126, 

pondelok − štvrtok 9:00 − 14:00 hod.
Uzávierka podaných žiadostí: 16.07.2012 o 15:00 hod. 

MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ 
na základe ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí

v znení neskorších predpisov vyhlasuje
SÚŤAŽ NA ODPREDAJ MAJETKU MESTA 

FORMOU PRIAMEHO PREDAJA Č. 3

Mestský byt č. 27 v bytovom dome súpisné číslo 713 
na ulici SNP 8 vo Veľkom Krtíši, prízemie.

n Predám traktor ZETOR 6711
(má doklady na prihlásenie),
dovoz z Nemecka, má len o−
chranný rám za 2300 eur, ďa−
lej predám jednoosovú vyklá−
paciu vlečku za traktor, bez
dokladov za 1300 eur, traktor
diesel ZETOR (dvojvalec, zad−
ná náprava PV3S − uzávierka)
za 1.500 eur, jednoosovú vleč−
ku, nosnosť 2.000 kg za 700
eur, kočovný voz bez úľov,
nové pneumatiky (Duplak) za
1.200 eur, portálový žeriav
(koza), nosnosť 3.500 kg za
800 eur. Ceny − všetko dohoda
možná. Inf. m 0905 358 741.   

np − 863



28 /  4. jún 2012

Góly za V. Krtíš: Koš, Berec.
Rozhodoval: Rastislav Gonda z
Detvy pred 100 divákmi. Zostava
FC Baník: Kaczorek − Šár, Marek
Béreš, Roland Béreš, Ondrejkov,
Berec, Gerbáč, Lukács, Filip,
Horváth, Holík. Striedali: Čepo,
Koš, Láskavý. 

V 5.´ kopali domáci rohový kop a
po ich hlavičke Kaczorek loptu chy−
til. Domáci v 9.´ kopali nepriamy
kop a ich tvrdá hlavička išla tesne
nad bránu hostí. V 12.´ pekne po
ľavej strane unikol Gerbáč, ktorý
bol zozadu surovo faulovaný. Na

prekvapenie všetkých dostal domá−
ci hráč iba žltú kartu. Striedajúci
Koš pekne vystrelil v 21.´ Jeho
strelu brankár chytil. Tvrdo vystreli−
li domáci v 23.´, ale lopta išla tes−
ne vedľa ľavej tyče. Opäť pekne vy−
strelil v 25.´ Filip, ale jeho strela
domáceho brankára neprekvapila
a ten ju chytil. Hostia mali čistú
šancu v 28.´ Holíkom, keď sám po−
stupoval na brankára, ale trafil len
vybiehajúceho brankára. Hostia
zahrávali v 29.´ priamy kop
Berecom zo 16 m. Jeho pekná
technická strela skončila len na
brvne brány domácich. V 33.´

Horváth pekne uvoľnil na ľavej
strane Koša a jeho krížna strela
skončila v bráne domácich a bolo
0:1. V 39.´ kopali domáci rohový
kop a ich tvrdá strela z voleja išla
tesne Kaczorekovej brány. Domáci
mali výhodu priameho kopu v 41.´,
ale zo 17 m trafili len do múru hos−
tí. 

V 47.´ zahrávali domáci rohový
kop a ich tvrdú strelu Kaczorek
perfektne chytil. Šancu na zvýšenie
výsledku mal v 49.´ Filip. No jeho
strela zo 16 m išla tesne nad brá−
nu domácich. V 66.´ mali výhodu
priameho kopu opäť domáci, ale

ich strelu Kaczorek chytil. V 77.´
založili pekný útok hráči Horváth −
Berec. Horváth pekne nahral
Berecovi, ktorý zvýšil panenkov−
ským gólom na 0:2, keď pekne pre−
hodil vybiehajúceho brankára. V
85.´ mali ešte domáci výhodu ne−
priameho kopu a zvyšných päť mi−
nút sa už len dohrávalo. 

Vedenie mužstva FC Baník sa
chce poďakovať hráčom za výbor−
ný a bojovný výkon. Dňa 10.6.. pri−
vítajú veľkokrtíšski futbalisti súpera
z Kysuckého Nového Mesta. Hrá
sa o 17.00 h.

− TIBOR KRNÁČ −

Majstrovstvá regiónu stred: L. Štiavnica - V. Krtíš 0:2 (0:1)

V. liga sk.D: D. Strehová  - Lesenice 1:3 (0:1)

Góly za domácich: Hriň, za hos−
tí: Babka, Löcsa, Husár. Zostava
domácich: Libiak − Báťka, Žilka,
Sokol, Hudec, Jaško, Abelovský,
Kminiak, Tóth, Skabela, Novák.

Striedal: Martin Hriň. Zostava
hostí: Bartoš − Babka, Berecký,
Štriho, Husár, Petrovič, Majdán,
Macko, Pavlík, Löcsa, Marek
Babka. Striedali: Žilka, Keťko,

Celeng.   V 24.´ Babka − 0:1. V
55.´ Löcsa − 0:2. V 62.´ Husár −
0:3. V 70.´ Hriň − 1:3. 
Víťazstvom Leseníc na horúcej dol−
nostrehovskej pôde dali hráči

Jánovi Pavlíkovi cenný − hoci aj o−
neskorený − darček: "Ďakujem
hráčom za vynikajúci výkon,
ktorý sa dá označiť ako najlepší
tejto sezóny."          −JH−red−

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

Zostava Sklabinej: Koči, Fűlőp,
Karasi, Drieňovský, Zošák,
Havrila, Černák , Ďurica, Žingor,
Kalmár, Takáč; na striedanie J.
Maslaňák, Bakoš a Černoch.
Pred 300 divákmi rozhodoval
Urda. 

Domáci privítali na svojej pôde lí−
dra súťaže. Družstvo hostí nastúpi−
lo s odhodlaním v Sklabinej uhrať
pre nich vytúžený bod, ktorý potre−
bovali k úspechu pri postupe do IV.
ligy. Domáci sa pustili do súpera

odvážne a už v 7. ´ Kalmárov cen−
ter Havrila  hlavou posiela tesne
vedľa bránky hostí. V 9.´ využíva
nedorozumenie v domácej obrane
hosťujúci Lipták, ktorý dostáva hos−
tí do vedenia. V 16.´ pokus domá−
ceho Ďuricu letí tesne vedľa bránky
hostí.  Hostia zároveň odpovedali
Ráczom, ktorého tvrdá strela tiež
nenachádza svoj cieľ. V 25.´ Takáč
nastreľuje brvno hosťujúcej brány.
Domáci sa naďalej snažili vyrovnať
stav zápasu, ale hostia potvrdzova−
li svojou skúsenosťou odolnosť. V

42.´ tvrdá strela Mihályho míňa do−
mácu bránku. 

Aj v úvode druhého polčasu po−
kračovala snaha domácich chlap−
cov vyrovnať, mali územnú preva−
hu, ale hostia pozorne bránili a
kontrolovali vývoj zápasu a vyčká−
vali na rýchle brejky. V 60.´  Rapi
vyskúšal pozornosť domáceho gól−
mana Kočiho. V 68.´prišla najväč−
šia príležitosť domácich, keď obra−
nou hostí sa predral Bakoš, ktoré−
ho strela tesne míňa hosťujúcu
bránku. Bežala 82.´,  keď hosťujúci

hráč v pokutovom území nešetrne
zrazil najlepšieho hráča Žingora a
následne Kalmár 11 m kop bez−
pečne premieňa a vyrovnáva stav
zápasu. V ďalších minútach sa u−
kázalo, že to bol aj konečný stre−
lecký zápis zápasu. Tachty získali
svoj vytúžený bod, čím potvrdili ví−
ťazstvo v V. lige. Domáci svojmu
súperovi blahoželajú a želajú ú−
spešné účinkovanie vo vyššej súťa−
ži. Domáci chlapci, i napriek remí−
ze, zostali za predvedený bojovný
výkon v očiach početnej diváckej
kulisy morálni víťazi.   

− JOZEF PAHOLÍK − 

Zostava Vinica: Geregai −K. Bugyi,
Súth, Zachar, P. Marinyec, Antal,
T. Régi, Gál, L. Marinyec, Halko,
Nemčok; na striedanie: D Régi,
Homolya, Brezovský, Zsigmond,
Zolczer,  Cibulya. 
Príbelce: Skopal − Ďurčok,
Trebuľa, Kollár, Prešínský, Balík,
Bariak, Pál, Horváth, T. Parkáni,
Pavlovkin, na striedanie L.
Parkáni.  

V okresnom derby zápase o dru−
hé miesto v tabuľke V. ligy skupiny
D, pred početnou návštevou pri−
bližne 300 divákov, nastúpili obi−
dve mužstvá s odhodlaním hrať
pekný a útočný futbal. V úvode
stretnutia sa viac darilo domácim.
Po rohovom kope Nemčoka v 6.´

Bugyiho hlavičku vyrazil Skopal na
roh. Útoky sa potom striedali na o−
boch stranách. Dobrú príležitosť na
otvorenie skóre mali domáci v 26.´,
keď peknú Zacharovú strelu vyrazil
Skopal späť do hry. Ovšem už o
minútu neskôr po peknej kombi−
načnej akcii Halka, so Zacharom a
Nemčokom sa domáci ujímajú ve−
denia. Hostia sa ešte poriadne ne−
spamätali z úvodného gólu, keď v
29.´dvojica Halko − Nemčok znovu
zakombinovala a bolo 2:0.  Domáci
sa ani potom nevzdávali a v
30.´strelil Antal iba tesne mimo
bránky. Hostia pohrozili v 32.´, keď
zahrávali rohový kop, ktorý však
skončil v rukách domáceho bran−
kára.  V 34.´po faule na Halka za−

hrával priamy kop Nemčok, ale iba
do rúk brankára. Skopal sa vyzna−
menal aj o minútu neskôr, keď vy−
stihol peknú Zacharovú prihrávku
na Halka. Pozornosť hosťujúcej o−
brany skúšal aj Antal v 38,´ ale je−
ho strela letela nad bránu hostí. Do
konca polčasu sa ešte v 43.´pokú−
šali hostia zmeniť skóre zápasu,
pričom však ich prudká strela lete−
la vedľa bránky.  
Do druhého polčasu nastúpili hos−

tia so snahou o skorigovanie vý−
sledku. Vyvinuli  potrebný tlak, mali
viac z hry a  v strede poľa pekne
kombinovali, ale chýbala im finálna
prihrávka. Na druhej strane pohrozil
prudkou strelou v 62.´ Gál, jeho
strela minula bránku.   Domáci

Homolya mohol zvýšiť v 68.´, ale
namiesto strely prihrával. Potom sa
znovu vyznamenal brankár Skopal,
keď zlikvidoval Gálovú príležitosť a
vyrazil loptu na roh. Hosťujúca o−
brana však nestačila na kombináciu
domácich v 73.´ Celá akcia začala
u brankára Geregaia, pokračovala
cez Antala a skončila Nemčokovým
gólom na 3:0. Domáci už potom vý−
sledok umnou hrou udržali. Hostia
mohli ešte v poslednej minúte zá−
pasu dosiahnuť čestný gól, ale trafi−
li iba tyč domácej bránky.  
Obom mužstvám treba poďakovať

za kvalitný futbal, keď sa o kvalitný
športový výkon snažili hráči oboch
mužstiev. O týždeň cestujú
Viničania na posledné derby stret−
nutie do Leseníc. 

− GABRIEL ZSIGMOND − 

V. liga sk.D: Vinica - Príbelce  3:0 (2:0)

Lesenickí futbalisti podali najlepší výkon tejto sezóny

Kvalitný výkon oboch mužstiev

Hostia získali vytúžený bod 

Po výbornom výkone víťazstvo na Liptove 
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l FC AGRO V. Čalomija − TJ
Sokol Op.  N. Ves 4:1 (3:1)

Domáci sa poistili v prvej časti hry  
Diváci: 100, Góly: D − Mihalovič 2x,
Málik, Lukács, H − Híveš, Najlepší na i−
hrisku: D − Mihalovič, H − J. Zőlley,
Zostavy: D − Hudec, Szuchetka, Baláž,
Mihalovič, Záhorský, Tóth, Buriš
Kováč, Varga, Málik, Nagy, stried.:
Nozdrovický, Lukács, Kladivík, H −
Zőlley, Balga, Szatmári, Szabo, Híveš,
Mihálik, Krekáč, Máth, Balla, J. Zőlley,
Klacso, stried.: Jakubec, J. Zőlley. 

V I. pol sa hral zápas priemernej ú−
rovne, väčšinou na polovici hostí.
Domáci z veľkého tlaku dali v 12.´
Mihalovičom na 1:0, ktorý z 25 m vy−
mietol šibenicu brány hostí. V
15.´Málik zvýšil na 2:0. Po ďalšom
peknom úniku Kováča v 32.´Mihalovič
zvýšil na 3:0. Hostia potom v 43.´z po−
kutového kopu upravili na polčasových
3:1. V II. pol. sa hral kľudný zápas a
domáci pohodlne dokočírovali pre po−
vinné tri body. Za zmienku stojí aj fra−
jer na záver, ktorý sa tentokrát volá
Lukács, ml, z V. Čalomije, ktorý svoje
sólo z polovice ihriska premenil na ko−
nečných 4:1.            − JÁN LAVRÍK −  

l TJ Družstevník D. Lom − TJ
Partizán Hrušov  2:1 (1:1)

Tesné víťazstvo je zaslúžené  
Rozhodovali: Majer, P. Balga, Zaťko,
Diváci: 50, Góly: D − P. Chovan,
Jelcha, H − P. Fašang, Najlepší na i−
hrisku: D − Matejkin, H − Tuhársky,
Zostavy: D − Slávik, Zvara, Jombík,
Matejkin, Pomajka, Chovan, R.
Kubolek, Krahulec, Petkov, Zuzina,
Odáloš, Petkov, stried.: Oláh, Bariak,
Jelcha, M. Kubolek, Mozoľa, Bosák, H
− Tuhársky, Hojsa, Ľ. Fischer, M.
Fašang, J. Fischer, Nácesta, Korpáš,
P. Fašang, Jo. Kováč, Bendík, Mihálik,
stried.: Kaštier, M. Kováč, Augustín,
Ján Kováč.  
V I. pol. sa hral futbal slušnej kvality.

Domáci začali tlakom a v 11.´ po rohu
otvoril skóre P. Chovan. Vzápätí unikol
Zuzina a R. Kubolek trafil bránu. V 25.´
mal šancu Krahulec ale jeho strela išla
tesne vedľa. Hostia vyrovnali v  29.´
Fašangom 1:1. V 40.´ mal peknú šan−
cu Zuzina, ktorú hosťujúci brankár vý−
borným zákrokom zlikvidoval. Domáci
v I. pol zahodili dve tutovky a hostia z
jednej strely dali gól. V II. pol. sa hral
vyrovnaný futbal, hoci domáci začali
tlakom. Tuhársky v 47. ´ vyrazil šancu
Kuboleka, ale v 50.´ Jelcha hlavou str−
hol vedenie na stranu domácich 2:1.

Potom sa hra premiestňovala zo stra−
ny na stranu. Zuzina mal v 88. ´ ešte
jednu šancu. Posledné dve min. kopa−
li hostia dva rohy, ale nič z nich nevy−
ťažili.  

− VLADIMÍR GRNÁČ − 

l FK Záhorce − OFK Olováry 1:1 (1:1)
O výsledku rozhodol prvý polčas 

Rozhodovali: G. Skabella, M.
Skabella, Diváci: 80, Góly: D −  Dadko,
H − Gluch, Najlepší na ihrisku: D −
Hromada, H − Gluch, Zostavy:
D − Hromada, Lalík, R. Jánošík,
Dadko, Černík, Melicher, Dostal,
Béreš, I. Filip, M. Filip, Šoltýs, stried.:
Bodiš,  H − Bablena, Paterman,
Motoška, Nemčok, Haferník, Ádam,
Kati, Fajčík, Dobra, Gluch, stried.: Š−
ramka, Račko, Vízi, Kanyó, 
Hostia sa snažili od prvej minúty hrať

na výhru. V I. pol. sa im aj podarilo o−
vládnuť ihrisko a mali aj viacej šancí,
ale ich nevyužili a dovolili domácim,
aby vyrovnali. V II. pol. domáci nastú−
pili s vervou a boli vyrovnaným súpe−
rom. Hra sa v druhej časti odohrávala
medzi 16−tkymi, hostia útočili len spo−
radicky. Chcel by som poďakovať roz−
hodcom za korektné pískanie a hos−
ťom za slušný výkon na ihrisku. 

− JOZEF KARASY − 

l TJ Ipeľ Balog nad Ipľom − TJ
Družstevník K. n. Ipľom 3:2 (1:1)
Zlá sezóna domácich pokračuje 

Rozhodovali: Ubrankovič, Diváci: 70,
Góly: D − P. Gyurász 2x, J. Nedela, H
− Cibula, Najlepší na ihrisku: D − P.
Gyurász, H − Villám,  
Zostavy: D  − Mics, Kalmár, G.
Gyurász, Nagy, P. Gyurász, Buček, P.
Nedela, Mihalovič, J. Ďurás, J.
Nedela, Molnár, stried.: E. Ďurás,
Krupčiak, H − Kalmár, Pe. Kováč, Š.
Kováč, Alakša, Ľ. Cseri, Nagy, Villám,
T. Cseri, Skabella, Varga, Cibula,
stried.: Moravčák, Klinko, Husárik,
Doboš.  

Futbalové trápenie domácich pokra−
čuje.           − Ing. ÁRPÁD PETÉNYI − 

l TJ Družstevník K. Kosihy 
− TJ Družstevník Želovce  4 :2 (3:1)

Najlepší jarný výkon domácich 
Diváci: 70, Góly:  D − Pixiades,

Povalač, Gemer 2x, H − L. Tóth,
Rybár, Najlepší na ihrisku: D − Gemer,
H − Tóth, Zostavy: D − Petrík, Hárfay,
Z. Balla, R. Balla, Celleng, Vrbovkai,
Pixiades, Gemer, Násaly, Povalač,
Kotian, stried.: Dovičin, H − Bartoš,
Bavko,  Lavo, Celleng, Černík,
Jágerský, Babiar, Melišík, Juhoš,

Ubrankovič, Rybár, stried.: Rég, Tóth. 
Najlepší jarný výkon domáceho muž−

stva, ktoré si vypracovalo množstvo
gólových šancí, z ktorých aj 4 využilo.
Víťazstvo bolo zaslúžené, nakoľko
každý hráč zo seba vydal maximum.
Vedenie ďakuje hráčom za ich prístup
k hre.        − LADISLAV BORBÁŠ  − 

l FK Slovenské Ďarmoty 
− OFK S. Plachtince 1:0 (0:0)

Vydreté ale zaslúžené
víťazstvo domácich 

Rozhodovali: Mihálik, Kalmár, st.,
Kalmár, ml., Diváci: 100, Góly: D − N.
Havrila, Najlepší na ihrisku: D −
Havrila, H − Abelovský  
Zostavy: D − Holub, J. Kollár, Zachar,
Holovic, Násaly, Klátik, Ma. Varholák,
Mi. Varholák, Pinter, Ďőrď, Havrila,
stried.: Beňovič, Rajťug, Hajtman, Zs.
Kollár, H − Abelovský, Uhrin, Vozár,
Pavlov,  Červoč, Bernáth, Drozd,
Cúth, Andok, Stankovič, Mihálik,
stried.: Cesnak, Kramarovič.  

Počas celého zápasu mali domáci
kontrolu nad hrou vo svojich rukách.
Bol to boj  viac − menej proti výbornej
obrane hostí, hlavne s ich brankárom.
Domáci zahodili možné aj nemožné
šance. Spasenie prišlo  v 90.´ po do−
rážke Havrilu, keď už domáci dohrá−
vali desiati.            − JOZEF BAČA − 

Zostava Neniniec: Gőrőg,
Sebenský, Petrovský, Tóth,
Kuzma, Krivánsky, Varga, Kálazy,
Hampachel, Schmidt, Szabo; na
striedanie: Kati, Sliacky, Sladovník,
Nozdrovický, Wágner, Demeš (NB). 

Zápas začali obidve mužstvá veľ−
mi opatrne. V 3.´ hráč hostí obišiel
Hampachela a Petik tak dobre trafil
loptu, že náš brankár bol bezmocný

− 0:1. V 10.´ bol faulovaný v 16− ke
Kuzma, mali sme výhodu pokutové−
ho kopu, ale mladý Varga nedoká−
zal premeniť 11−ku. V 17.´ rýchly ú−
točník ušiel domácej obrane a jeho
prvú strelu brankár ešte chytil, ale
vyrazenú loptu  dotlačil do siete
druhý hráč hostí  − 0:2. V 28.´využí−
va Chorvát chybu v domácej obra−
ne a zvyšuje na 0:3. V 32.´ Kuzma

urobil dobrú kľučku a dáva prvý gól
domácich − 1:3. V druhom polčase
Petik senzačne chytil z 20 metrov
loptu a vyzametal pavučinu domá−
cej brány −1:4. V 65.´vyšachovaná
obrana domácich a hostia dávajú
zásluhou Kralinského posledný gól
hostí − 1:5. V 73.´ rozohrali Kuzma
so Szabom peknú hru a Kuzma za−
tvoril skóre zápasu na 2:5. 
V 76.´faulovali v 16−mladého Vargu.
Loptu si postavil na pokutový kop
Kuzma, ale ani ten  nepremenil dru−
hý pokutový kop zápasu. 

− VOJTECH FEKETE − 

V. liga sk.D: Nenince - Tomášovce 2:5 (1:3)
B. Bystrica − Žilina B 
Krásno − Fomat Martin 
K. N. Mesto − Tisovec 
L. Štiavnica − V. Krtíš 
Turany − Z. Poruba 
Ďanová − Žiar n. Hr. 
Kalinovo − N. Baňa 
L. Lúčka − Čadca

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

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

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

MRS − Dospelí

OKRES − I. TRIEDA DOSPELÍ

Kosihy n. I. − 18 b., O. N. Ves − 3b.

3.6.2012:
lM.Čalomija − Sklabiná B  0: 3 (0:1)
lBušince −M. Kameň 2:7 (1:2)
lM. Zlievce – V. Zlievce 4:2 (2:1)

OKRES − II. TRIEDA DOSPELÍ

I. trieda OKRES 

27.5..2012
l SKLABINÁ "B" − V. ZLIEVCE 3:0 KONT.
l M. KAMEŇ −  M. ZLIEVCE 7:0 (2:0)
Ubertáš Marian 3, Korbeľ Maroš, Novák
Pavel 2, Július Matuška 
l M. ČALOMIJA −  SEČIANKY 0:5 (0:1)
Csaba Villant 4, Kováč Jozef

Hoci Nenince bojovali, inkasovali 
polovicu gólov z minulého kola 

Bušince – Vinica 0:4 (0:1) 
Dorastenecké mužstvo prehralo
„vďaka“ výrokom rozhodcov, čím
títo poškodili domáce mužstvo. 

DORAST − OKRES



30 /  4. jún 2012

OSY OHROZUJÚ
OBYVATEĽOV 

S pribúdajúcimi teplými dňami i
množstvom kvitnúcich rastlín sa
čoraz viac aktivuje aj bodavý hmyz.
Žiaľ, niekedy si svoje hniezda uro−
bia v blízkosti ľudských obydlí a o−
hrozujú nás.  Hasiči museli v nede−
ľu 20. 5. zasahovať dokonca na
dvoch miestach pri likvidácií osích
hniezd. V prvom prípade bolo
hniezdo na strome v M. Zlievcach a
v druhom pod strechou rodinného
domu v Sklabinej. Aby hniezda ha−
siči odstránili a obyvateľov ochráni−
li, museli sa obliecť do včelárskych
oblekov. 

AUTO NA STRECHE
Dopravnú nehodu oznámili obča−

nia na operačné stredisko OR HaZZ
14.5. prostredníctvom tiesňovej lin−
ky 112. Po príchode na miesto ne−
hody v katastri Čeboviec hasiči zis−
tili, že v priekope je Lada Niva pre−
vrátená na strechu. Hasiči urobili
protipožiarne opatrenia, zamedzili
úniku prevádzkových kvapalín a
potom auto pomocou navijaka vy−
tiahli na cestu. 

− npor. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ −

Dozvedeli sme sa, aký je sortiment ich výrobkov po−
čnúc cestovinami a končiac sladkými dobrotami. Na
rozdiel od často kritizovanej kvality dovážaných vý−
robkov, produkty tejto dielne spĺňajú požadovanú a−
kosť na vysokej úrovni. Svedčia o tom aj výsledky
pravidelných kontrol kvality. Pochválili sa nám aj
svojimi početnými odberateľmi. Dozvedeli sme sa
nielen o ich technológiách, obalovej grafike, výrobe,
balení a expedícii  rôzneho tovaru, ale aj o hygie−
nických podmienkach, ktoré je nutné v potravinár−
skom podniku dodržiavať. Je potrebné spomenúť,
že v tejto chránenej dielni je zamestnaných 30 pra−
covníkov a v najbližšej dobe ju chcú ďalej rozširo−
vať, čo v našom regióne s vysokou nezamestna−
nosťou  znamená možnosť  ďalších pracovných
miest. Záver bol sladký, pretože sme hojne košto−
vali ich dobré trvanlivé pečivo. Aby sme neplakali,
že je už  koniec, dostali sme pridanú aj zmrzlinu.
Naše vrelé poďakovanie patrí Anne  Pavlovej za
všetok venovaný čas a poskytnuté informácie.

− Za žiakov 1. a 2. ročníka SŠ − OA 
Mgr.  HELENA KUŠÍKOVÁ −

ZLODEJI
ZDRŽALI 
AUTOBUS

Nepríjemné zdržanie zažili
cestujúci, ktorí v stredu na
poludnie cestovali smerom
na Zvolen.  Šoférovi autobu−
su totiž oznámil muž z D.
Lomu, že mu neznámy pá−
chateľ ukradol peňaženku, v
ktorej mal približne 500,− eur.
Privolaní policajti urobili v
autobuse pátraciu akciu, ale
peniaze ani peňaženku nena−
šli. Po spísaní protokolu mo−
hol autobus pokračovať v
jazde s približne pol hodino−
vým meškaním. Až neskôr sa
policajtom podarilo v kontaj−
neri neďaleko autobusovej
stanice nájsť peňaženku o−
kradnutého muža, ale už bez
peňazí. 
Podľa niektorých svedkov z

autobusu,  páchateľkami tej−
to krádeže môžu byť aj tri ne−
známe ženy, pravdepodobne,
rómskeho pôvodu. Všetky
mali oblečené dlhé, široké
sukne a v inkriminovanú
dobu sa pohybovali na au−
tobusovom nástupišti.
Podobné ženy videli sved−
kovia aj pri iných vrecko−
vých krádežiach, ktoré sa v
ostatných týždňoch stali v
našom meste. Podozrivé
ženy majú zvyčajne obleče−
né dlhé sukne, v ktorých sa
dajú ukryť rôzne predmety.
Polícia preto upozorňuje
občanov, aby si dávali lep−
ší pozor na svoje veci a
všímali si podozrivé osoby.
Podľa našich informácií ich
videli už aj na pošte a v pre−
dajniach niektorých obchod−
ných reťazcov.            −red−  

Tranzit Venuše vtedy trval šesť ho−
dín. Úkaz sa javí ako výrazná čier−
na bodka na Slnku. Prechod
Venuše je najvýznamnejším pred−
povedaným astronomickým úka−
zom v tomto roku. Ostatný prechod
bol 8. 6. 2004, ďalší bude až 11.
12. 2117, z nášho územia však po−
zorovateľný nebude a 8. 12. 2125
naši potomkovia uvidia len vstup a
v celom priebehu bude prechod z
nášho územia viditeľný až 11. 6.
2247. Venuša je druhou planétou v
poradí od Slnka. Je pomenovaná
podľa rímskej bohyne krásy a lás−
ky. Jej dráha sa nachádza vo vnút−
ri dráhy Zeme, takže podobne ako
Merkúr sa nikdy nevzdiali ďaleko
od Slnka. Po Slnku a Mesiaci je
najjasnejší objekt pozorovateľný na
večernej a rannej oblohe a jedine
tieto tri nebeské telesá vrhajú tie−
ne. 

Pozor, aby ste 
neoslepli! 

Varujeme vás, aby ste prechod
Venuše cez slnečný disk nepozo−
rovali bežnými ďalekohľadmi. Ďale−
kohľad musí byť vybavený primera−
ným slnečným filtrom. Ak mu filter
chýba, môže si človek pri namiere−
ní na Slnko aj vážnejšie poškodiť
zrak. Dvojnásobne to platí o de−
ťoch, preto treba dávať pozor, aby

sa v nestráženej chvíli nedostali k
nevhodným ďalekohľadom. Podľa
astrológov prechod Venuše popred
Slnko údajne prináša ľuďom šťas−
tie, takže čo tak skúsiť nejakú loté−
riu? A úplne na záver informácia z
takzvaných "krížikom  po funuse" −
tranzit Venuše znamená údajne
najväčšie šťastie pre ľudí, ktorí sa v
tento deň narodia. Ale to zrejme
mali vedieť manželské páry pred
deviatimi mesiacmi .. 
Nezabudnite: Prechod Venuše 6.
júna bude pre okres Veľký Krtíš
viditeľný od 6.37.31 hod do
6.55.11 hodiny. 

− Krásny nebeský zážitok želá 
R. HORNÁČEKOVÁ − 

RÓMOVIA Z OKRESU 
�OBRÚ V TALIANSKU

Vyšetrovateľ z OO PZ vo V. Krtíši začal 15.5. 2012 trestné stíhanie
voči ženatému, nezamestnanému  Bušinčanovi  S. B. (´75). Obvinil ho
zo zločinu obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods 2 T.z. Obvinený v
apríli 2012 nalákal na dobrý zárobok 19−ročnú Jarmilu B. z Pôtra do
Talianska. Na aute Ford Galaxy sa spolu s ďalšími dvomi mladíkmi
Z.B. a M. H. odviezli do talianskeho mesta Alessandria. Tu mala  me−
novaná pre obvineného jeden mesiac žobrať.  Z toho jej mal polovicu
vyplatiť a odrátať si cestovné náklady  vo výške 100,− eur.  Obvinený
však mladú ženu aj napriek jej protestom nútil vyhrážkami    najmenej
ďalší týždeň  naďalej žobrať. Napokon ju, spolu aj s jej druhom Z.B.,
nechal bez prostriedkov v Taliansku.  Obžalovaný sa takto obohatil
najmenej o 1 000,− eur.  

Práca môže byť aj sladká 
Počas maturitných skúšok, prebiehajúcich na Spojenej škole v Modrom Kameni,
sme sa v utorok 22. 5. 2012 vo firme ADANO, s.r.o., so sídlom vo V.Krtíši  zú−
častnili odbornej exkurzie z predmetov tovaroznalectvo a ekonomika. Vo firme
nás veľmi milo privítali, rozdelili na dve skupiny a pustili do výrobne. 

Nenechajte si 6.júna 2012 ujsť
Jedinečné vesmírne divadlo

NAJBLIŽŠIE BUDE O 130 ROKOV! 
Venuša pripravuje z 5. na 6. júna 2012 úchvatné divadlo:  na poza−
dí svetelného kruhu Slnka sa voľným okom ledva pozorovateľne bu−
de pohybovať šošovička legendami opradenej planéty. Venuša 6.jú−
na ráno prejde pred slnečným diskom. K tomuto zriedkavému as−
tronomickému úkazu došlo naposledy v roku 1882. 
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n Predám 2,5−izbový byt na Ľ.Š−
túra vo V. Krtíši (3.poschodie,
plastové okná, zateplený pane−
lák, balkón, pivnica). Cena:
17.000 eur, pri rýchlom jednaní
dohoda možná. Inf. m 0910 260
715.  np − 875
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám luxusne prerobený 2,5−
izbový byt s dvomi lódžiami o vý−
mere 74 m2 na Píseckej (11.pos−
chodie). Kompletná rekonštruk−
cia robená pred necelým rokom.
Treba vidieť. Zateplený panelák s
vlastnou kotolňou a veľmi slušný
vchod. Inf. m 0908 660 668.  np −
876

n Odstúpim prenájom zabehnu−
tého kaderníctva v centre V.
Krtíša. Zariadenie prenechám
podľa dohody za primeranú ce−
nu. Inf. m 0908 660 668.

np − 878
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový čiastočne
prerobený byt na
Hviezdoslavovej (plastové okná,
v spálni drevená plávajúca podla−
ha a hliníkový radiátor). Panelák
je zateplený, slušný vchod.
Blízko je MŠ, nemocnica, autobu−
sová zastávka. Inf. m 0907 430
823.                           np − 879

l Dvaja dospelí s tromi deťmi
hľadajú súrne do podnájmu byt
alebo rodinný dom za rozumnú
cenu v blízkom okolí V. Krtíša.
Inf. m 0902 228 990.      np − 880
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám byt v B. Bystrici. Inf. m
0918 784 262.               np − 881
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatrovateľ−
ka starších ľudí alebo detí. Prax a
osvedčenie mám. Inf. m 0944 350
794.                             np − 883

l Hľadám prácu v oblasti vino−
hradníctva a ovocinárstva. Prax
mám. Inf. m 0944 350 794. np − 884
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Zoberiem do prenájmu menší
rodinný dom v blízkosti V. Krtíša.
Inf. m 0944 272 573.     np − 885
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Kosihách n. Ipľom, 100 m2 dom +
2000 m2 záhrada (garáž, ústred−
né kúrenie). Inf. m 0036 30 893 93
56, 0036 20 586 09 70.   np − 886
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prijmem invalidnú dôchodkyňu
do TPP. Inf. m 0907 997 756.

np − 886
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Slobodná matka s dieťaťom
hľadá do podnájmu 1−izbový byt
alebo jednu izbu v dome. Súrne.
Najlepšie v meste V. Krtíš. Inf. m
0904 375 944.               np − 887

ŠTK (predseda, Vojtech Koncz)
Kontumujeme MFS nasledovne: a)  II.

trieda dospelí 24. kolo Sklabiná „B“ – V.
Zlievce a priznáva 3 body a skóre 3:0 v
prospech FK Sklabiná „B“, podľa SP čl.
100/b, prípad odstupujeme na DK, b) do−
rast 18. kolo Želovce – Bušince a prizná−
vame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK
Bušince, podľa SP čl. 100/b, prípad odstu−
pujeme na DK.

Nariaďujeme predohrať MFS: a) II. trie−
da dospelí 26. kolo V. Zlievce – Bušince o
14:00 h., M. Kameň – Sečianky o 14:00 h.,
b) dorast 19. kolo Čebovce – Balog
2.6.2012 o 15:00 h.

Delegovanie na DZ na MFS: II. trieda
25. kolo 3.6.2012 o 14:00 h Bušince – M.
Kameň. – L. Hlinica, dorast 19. kolo
3.6.2012 o 11:30 h Bušince – Vinica. L.
Hlinica. Odmenu za DZ hradia: za dorast
FK Vinica, za II. trieda dospelí FK M.
Kameň v zmysle RS bod 3. Hospodárske
smernice pre rozhodcov a delegátov zvä−
zu.

Nedostatky rozhodcov pri vypisovaní zá−
pisu o stretnutí: a) Jozef Filkus (19. kolo I.
trieda dospelí S. Plachtince – V. Čalomija
− neoznačená konfrontácia hráčov, b)
Ladislav Pásztor (19. kolo žiaci Hrušov –
Čebovce – nevyznačenie nadstavenie hra−
cieho času.

Žiadame FK K. Kosihy, aby uhradili po−
platok 17 � za ZD v MFS I. trieda dospelí V.
Čalomija − K. Kosihy na sekretariát ObFZ.

DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D173 ŽK zo dňa 27.5.2012 I. trieda: M.
Gluch 740831, V. Žingor 880102 Olováry,
D. Kalmár 930513 Balog, J. Lavo 930112
Želovce, G. Zachar 830415 S. Ďarmoty, T.
Szabó 740827 O. N. Ves, P. Krahulec
880117, P. Tomajka 780813, J. Matejkin
840602 D. Lom, Š. Kováč 661127 Kosihy
n. I., T. Korpáš 910525 Hrušov, I. Jánošík
920502, T. Béreš 860721 Záhorce, D.
Drozd 910702, M. Andok 900213, P. Cúth
900813 S. Plachtince, T. Bolgár 760603,
M. Mihalovič 850427 V. Čalomija.
II. trieda ŽK: P. Kováč 870730, J. Matuška
880114 M. Kameň, M. Maruškin 811222
M. Zlievce, M. Paholík 870629 M. Čalomi−
ja.
D174 DK trestá poplatkom FK V. Zlievce
50 eur podľa RS E−A/k, poplatok 7 eur.
D175 T. Bolgár 760603 V. Čalomija 1 MFS
nepodmienečne od 28.5.2012 podľa 1/13−
5a, poplatok 5 eur.
D176 L. Zahorák  972205 O. N. Ves 3
MFS nepodmienečne od 28.5.2012, podľa
1/6−1b, poplatok 3 eurá.
D177 V. Buriš 980729 Vinica 1 MFS pod−
mienečne od 30.5.2012 do 29.8.2012,

podľa 1/1−a, poplatok 3 eurá.
D178 DK trestá poplatkom 30 � FK Želov−
ce dorast,  podľa RS E−A/k, poplatok 7 eur.
D179 V. Žingor 880102 Olováry 6 MFS ne−
podmienečne od 28.5.2012, podľa 1/3b,
poplatok 5 eur.
D180 DK trestá FK Záhorce pokutou 50
eur, podľa 2/1a, poplatok 7 eur.
D181 DK trestá rozhodcu Jozefa Filkusa
zákazom výkonu funkcie rozhodcu na 3
MFS nepodmienečne od 30.5.2012, podľa
3/4 –c, poplatok 5 eur.
D182 DK nariaďuje uhradiť do 6.6.2012
nasledovné poplatky: (sumy v eurách)
Kosihy n. I. – 7�, Olováry – 10�, S. Ďarmo−
ty – 5 �, V. Čalomija – 17�, Želovce – 50 ,
Lesenice – 74 �, Príbelce – 55 �, M. Kameň
– 10�, Sečianky – 10�, V. Zlievce – 52�, po
tomto termíne v prípade neuhradenia po−
platku, majú FK zastavenú činnosť, podľa
2/a. Proti rozhodnutiu DK je možné sa od−
volať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji
ObFZ.  

KR (predseda, Ladislav Martin) 
DL č. 24

Dospelí I. trieda 21. kolo10.6.2012 o
17:00 h.
S. Ďarmoty – V. Čalomija (M. Kalmár, P.
Kalmár ml., Bódiš), S. Plachtince – K.
Kosihy (KR, Húšťava, F. Balga), Želovce –
Balog (Košelák, Pásztor, Snopko), Kosihy
n. I. – Záhorce (Ďurčov, Zaťko, Ambrózi),
Olováry – D. Lom (KR, G. Skabella, M.
Skabella), Hrušov – O. N. Ves (Majer,
Ubrankovič, J. Balga),
Dospelí II. trieda 26. kolo 10.6.2012 o
14:00 h.
Sklabiná „B“ – M. Zlievce (9.6.2012
Košelák, M. Kalmár), V. Zlievce – Bušince
(o 14:00 h. M. Skabella, G. Skabella), M.
Kameň – Sečianky (o 14:00 h. Ubrankovič,
J. Balga, Ďurčov).

Dorast  20. kolo 9.6.2012 o 17:00 h.
Balog – Bušince (Ambrózi), Vinica – Že−
lovce (Majer).

Žiaci  21. kolo 9.6.2012 o 17:00 h.
Vinica – Sklabiná (o 15:00 h. Majer),
Nenince – K. Kosihy (Zaťko), Lesenice –
Balog (10.6.2012 o 14:00 h. F. Balga),
Príbelce – Čebovce (10.6.2012 o 14:00 h.
M. Filkus), Bušince – D. Strehová
(Snopko), Hrušov – O. N. Ves (10.6.2012
o 15:00 h. Majer).

Zmeny  DL č. 23: Dospelí I. trieda 
20. kolo 3.6.2012 o 17:00 h.

Balog – Kosihy n. I. (Ubrankovič, Szabó,
Bódiš).

Dospelí II. trieda 25. kolo 3.6.2012 
o 14:00 h.

M. Čalomija – Sklabiná „B“ (Szabó,
Ubrankovič), Bušince – M. Kameň (F.
Balga, Majer, Zaťko, DZ – L. Hlinica), M.

Zlievce – V. Zlievce (o 11:00 h. Košelák, M.
Kalmár).

Dorast  19. kolo 3.6.2012 o 14:30 h.
Bušince – Vinica (o 11:30 h. Zaťko, F.
Balga, DZ – L. Hlinica).
Dohrávka žiaci 6.6.2012 o 17:00 h.
Nenince – Sklabiná (F. Balga).

Správy zo sekretariátu:
Žiadame všetky futbalové kluby, aby sa

s plnou vážnosťou venovali projektu ISSF
a zaregistrovali za svoj klub "Klubového IS−
SF manažéra". Do dnešného dňa sú zare−
gistrované  FK Sklabiná, M. Kameň a D.
Strehová. Všetky nejasnosti okolo projektu
ISSF vám poradí a zodpovie na vaše o−
tázky sekretár ObFZ.

Opätovne upozorňujeme funkcioná−
rov FK, že v súvislosti so zavádzaním
Informačné systému Slovenského fut−
balu (ISSF) do praxe, je bezpodmieneč−
ne potrebné v čo najkratšom čase za−
registrovať tzv. „Klubových ISSF mana−
žérov“, ktorí získajú prístup do Matriky
SFZ, zabezpečovať registrácie a trans−
fer hráčov v elektronickej podobe, ako
aj možnosť  komunikácie v elektronic−
kej podobe so zväzovými orgánmi na
všetkých úrovniach. Podrobnejšie k in−
formáciám o pozícii klubového mana−
žéra, ako aj o spôsobe registrácie sa
dozviete na stránke SFZ v čl. Projekt IS−
SF a kluby, prípadne na stránke SFZ v
časti Projekty – ISSF – dokumenty. V
prípade nejasností kontaktujte sekreta−
riát  ObFZ ktorý vám poradí, prípadne
pomôže sa samotnou registráciou.
Upozorňujeme, že vyšiel druhý video−
návod pod názvom Prvé kroky ISSF
manazera, viď adresahttp://www.fut−
balsfz.sk/issf/videonavody.

− LADISLAV KRNÁČ, predseda ObFZ −

ObFZ V. Krtíš − Spravodaj č. 48 

PO UZÁVIERKE
n Predám starý dom v Peťove.
Aj na splátky. Inf. m 0905 506
892.                          np − 828

n Predám majetkovo
vysporiadanú garáž 

za Zväzarmom. 
Inf. m 0918 596 565,
0902 302 102.  np − 882

OKRES − DORAST

OKRES − ŽIACI

l VINICA − ČEBOVCE 4:2 (2:1) Orem
Zoltán 2, Balík Zsolt, Farkaš Balázs − Bojtoš
Erik 2 l ŽELOVCE −BUŠINCE 0:3 KONT.

l LESENICE −VINICA 4:7 (3:2)
Fraňo Michal 3, Molnár Benjamín −
Farkas Balázs 4, Dola Huba 2,Koryťák
Nikolas
l PRÍBELCE − K. KOSIHY 9:3 (2:1)
Parkáni Martin 3,Kovša Adam 3,Berky
Tomáš,Kováč Erik,Kupec Michal − Gemer
Richard 3
l BUŠINCE − BALOG 3:3 (2:0)
Sarkozi Dušan 3 − Torok Gabriel 2, Bášti
Richard
l HRUŠOV − ČEBOVCE 20:0 (10:0)
Kováč Richard, Kováč Šimon 8,Kováč
Ivan 3, Velebný Kristián, Balkóci Šimon 3,
Bendík Michal, Brindza Ján, Drozdík
Dominik, Kováč Erik
l O. N. VES − D. STREHOVÁ 4:3 (2:0)
Hulec Peter,Klacso Daniel 2, Hudec Zsolt
− Nociar Ján, Rausa Vladimír, Bartko
Miroslav


