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Galéria víťazov v Behu ulicami mesta V. Krtíš
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Výsledky podľa
kategórií:

l Materské školy − dievčatá 100
m 1. Korina Ďuricová, 2. Kristína
Resutíková, 3. Linda Vladovičová,
chlapci 100 m 1. Michal Bendík,
2. Ján Nemčok, 3.Kováč.
l Mladšie žiačky 400 m 1.

Viktória Krnáčová, 2. Natália
Felberová, 3. Viktória Fegyešová,
4. Zdenka Sedlačková, žiaci 400
m 1. Hasan Kliment, 2. Peter
Horvát, 3. Patrik Bari.  
l Staršie žiačky 800 m 1.
Viktória Pecníková, 2. Sára
Kováčová, 3. Lívia Staníková,
žiaci 800 m 1. Pavol Petrus, 2.
David Oravec, 3. Norbert György
l Dorastenky 1500 m 1. Szorcsik
Zsofia (B.Ďarmoty), 2. Lenka
Kurčíková, 3. Vanesa Havrilová,
dorastenci 1500 m 1. Michal
Priškin, 2. Ľudovít Koči, 3. David
Kušický.
l Ženy do 40 rokov 4,2 km 1.
Andrea Győrgyová 25:14, ženy
do 50 rokov 1. Szomorné Beck
Kristina (Szécseny) 20:59,  2.
Ivana Kacianová 22:28, 3.
Zdenka Jekkelová 22:29, 4.
Judita Hampachelová 24:08, že−
ny nad 50 rokov 1. Czele
Jánosné (Szécseny) 23:08.
l Muži do 40 rokov 4,2 km 1.
Erik Lenhardt (B.Bystrica) 14:28,
2. Michal Priškin (V. Krtíš) 14:29,
3. Patrik Kalmár (Bušince) 15:18,
4. Peter Federič (V. Krtíš) 17:06,
5. Milan Knapek (M.Kameň)
18:03, 6. Peter Pišák (V. Krtíš)
19:49
l Muži do 50 rokov 4,2 km 1.
Peter Kozár (D. Plachtince)
16:20, 2. Dominik Markoš
(Sklabiná) 18:04.
l Muži do 60 rokov 4,2 km 1. Ján
Žilka (V. Krtíš) 18:06, 2. Janvári
András (B.Ďarmoty) 19:02, 3.
Daniel Kalmár (Bušince) 20:11, 4.
Jozef Násaly (V. Krtíš) 20:52.
l Muži nad 60 rokov
1. Czele János (Szécsény) 18:34,
2. Ján Demeter (Senné) 18:37, 3.
Ferenc Jusztin (Szécsény) 19:49,
4. Ľudovít Gyurász (V. Krtíš)
20:33, 5. Jozef Nociar (V. Krtíš)
22:10.

Poďakovanie patrí hlavne primá−
torovi mesta V. Krtíš Ing. Daliborovi
Surkošovi za podporu podujatia, a−
sistentke primátora Mgr. Erike
Grega, ktorá bola organizačnou du−
šou podujatia, všetkým organizáto−
rom a rozhodcom. Veríme, že o rok
sa stretneme znova. 

− Text: IMRICH DOMOK, 
foto: EDITA DEBNÁROVÁ − 

Ulice mesta Veľký Krtíš "zaplavilo" 228 bežcov  
Dňa 8.júna sa uskutočnil vo Veľkom Krtíši Beh ulicami mesta Veľký  Krtíš ako začínajúci nultý ročník pre predškolský vek, žiakov a dorast.

Súčasťou tohto podujatia bol aj beh 24.ročník Spojárskeho decimaratónu. Organizátorov prekvapila hojná účasť pretekárov na tomto podujatí.
Tajný sen bol aspoň 100 štartujúcich a v skutočnosti sa ho v jednotlivých kategóriách zúčastnilo 228 bežcov. Bežci zvádzali medzi sebou veľ−
ký boj o najlepšie umiestnenie. Aj povzbudzovanie obecenstva bolo mohutné, čo prispelo k dobrej atmosfére a k úspechu celého podujatia. Prví
traja v každej kategórii boli odmenení medailou a vecnou cenou. Nad regulérnosťou podujatia dohliadali rozhodcovia: Mgr. Ľubomír Dula a Mgr.
Valéria Kmeťová. 

Na štarte sa vystriedalo takmer 230 bežcov
od najmladších až po dospelých
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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.)
Už dlhodobejšie sa vám mimoriadne v za−
mestnaní darí. Prináša vám to nemalé vý−
hody, či už po finančnej stránke, alebo v
poistení vášho postavenia. Aj tento týždeň
budete mať možnosť rovnako úspešne po−
kračovať. Ak nezaspíte na vavrínoch.
Rovnako sa vám darí aj vo vašom súkromí.
Hlavne v láske a citoch, čo vás nesmierne
teší. Nezabudnite vašim partnerom dať na
vedomie, že si ich lásku a oddanosť ne−
smierne vážite. Poteší ich to.

VODNÁR (21.1. − 18.2.)
Bohužiaľ, ani počas tohto týždňa sa vaša
situácia na pracovisku nezmení. Naďalej sa
vám nedarí tak, ako by ste chceli. K tomu
sa tento týždeň pridružia aj podrazy zo
strany vašich kolegov, čo vás deprimuje
ešte viac a psychicky vyčerpáva. Snažte sa
to vydržať. Nič iné vám aj tak neostáva.
Našťastie, v oblasti lásky sa vám nesmier−
ne darí. Ak ste nezadaní, máte možnosť
stretnúť vášho budúceho partnera, s kto−
rým dokážete vytvoriť  kvalitný vzťah.

RYBY (19.2. − 20.3.)
Je vidieť, že vašu prácu máte radi, a preto
k nej aj tak pristupujete. Vykonávate ju na
viac ako sto percent. Cítite sa však vnútor−
ne smutní, pretože máte pocit, že ste fi−
nančne nedocenení. Hlavne v tomto obdo−
bí, keď potrebujete každý cent. Útechou sú
vám vaši partneri, ktorí sa snažia, najlepšie
ako vedia, vytvárať príjemné prostredie a
svojimi prejavmi citov aj vyčariť úsmev na
vašej tvári. Snažte sa im revanšovať počas
nadchádzajúceho víkendu. Urobte si ro−
mantický výlet..

BARAN (21.3. − 19.4.)
Konečne sa budete môcť počas týchto dní
v zamestnaní venovať vašim povinnostiam
bez stresov. Aj tak sa nebudete vnútorne
cítiť v pohode. Budete podráždení. Dávajte
si pozor na komunikáciu s vašimi kolega−
mi a hlavne s vašimi nadriadenými. Mohli
by ste neuváženým slovom urobiť neprí−
jemnosti. V oblasti citov a lásky je nebeská
obloha naklonená hlavne nezadaným. Máte
pred sebou týždeň naplnený flirtom a mi−
lostnými dobrodružstvami.

BÝK (20.4. − 20.5.)
Od pondelka do stredy sa u vás na praco−
visku nebudú diať žiadne mimoriadne uda−
losti. Dokonca sa budete svojím spôsobom
nudiť. Už od štvrtka do piatku sa karta ob−
ráti a vám sa začne naozaj dariť. Budete
mimoriadne aktívni a úspešní vo všetkom,
do čoho sa pustíte. V oblasti vášho súkro−
mia, či partnerských záležitostí, sa nemusí−
te obávať žiadnych neočakávaných a ne−
príjemných prekvapení. Víkend sa snažte
tráviť s rodinou.

BLÍŽENCI (21.5. − 21.6.)
Po minulotýždňových pracovných úspe−
choch vám tento prináša stres a nervozitu.
Musíte čeliť ohováračskej kampani zo stra−
ny niektorého z vašich spolupracovníkov,
ktorý nedokáže uniesť to, že ste v tom, čo
robíte lepší ako on. Našťastie, toto všetko v
piatok dokážete vyriešiť vo váš prospech.
Váš osobný, rodinný či partnerský život
vás napĺňa spokojnosťou a príjemným po−
citom spolupatričnosti. Počas víkendu to
môžete ešte viac zvýrazniť.

HOROSKOP
RAK (22.6. − 22.7.)

Aj počas tohto týždňa ste zavalení prácou.
Hlavne od pondelka do stredy sa tak, ako v
predošlom, aj v tomto týždni začne všetko
odzrkadľovať na vašej psychike. Je toho na
vás ozaj veľa a začína vám to prerastať cez
hlavu. Našťastie, od štvrtka do piatku to
všetko dokážete zvládať a úspešne odo−
vzdať spracované, k spokojnosti všetkých.
dávajte si trochu väčší pozor na to, ako bu−
dete reagovať na požiadavky vašich part−
nerov. Počas týchto dní vám hrozia menšie
nedorozumenia.

LEV (23.7. − 22.8.)
Snažte sa na pracovisku zamerať hlavne
nato, že sa vám darí všetko, čo ste si na−
plánovali. Je to dôležité pre vaše napredo−
vanie. Ide o to, že máte okolo seba veľa ne−
prajníkov, ktorí sa vám budú snažiť preka−
ziť vaše zámery, a tak vás v očiach vašich
nadriadených alebo obchodných partnerov
znemožniť. Zo strany vašej rodiny a part−
nerov očakávajte týždeň naplnený láskou a
uznaním vašej osoby za všetko, čo pre
nich robíte, aby ste im zaistili pohodlie a
dostatok všetkého, čo potrebujú.

PANNA (23.8. − 22.9.)
Ako sa hovorí, úspech a uznanie sa neod−
púšťa. Naplno sa to ukáže na vás počas
tohto týždňa. Zistíte, že nie všetci vaši spo−
lupracovníci sú k vám úprimní, a že vám
želajú vaše doterajšie vynikajúce výsledky.
Robia všetko preto, aby vás v očiach va−
šich nadriadených očiernili. Nedajte sa tým
otráviť, pretože by ste svojou zlou náladou
mohli vniesť dusno, ktorým by ste pokazili
inak príjemnú atmosféru. Tá medzi vami
prevláda. Snažte sa ju využiť a cez víkend
vypnúť a relaxujte.

VÁHY (23.9. − 23.10.)
Od pondelka do stredy nebudete mať na
pracovisku možnosť využiť vaše schopnos−
ti, ktoré vašej práci dávajú punc umelecké−
ho diela. Budete viac diskutovať, ako reál−
ne pracovať. Od štvrtka do piatku sa všet−
ko obráti a do čoho sa pustíte, odovzdáte
úspešne spracované do detailu. V rodin−
ných a partnerských záležitostiach je všet−
ko v absolútnom poriadku, čo bude veľmi
pozitívne ovplyvňovať vašu vnútornú poho−
du a spokojnosť.

ŠKORPIÓN (24.10. − 22.11.)
Pripravte sa na ďalší, veľmi náročný týždeň
v zamestnaní. Budete sa musieť zaoberať
neprajnosťou a závisťou zo strany vašich
kolegov, a aj prekážkami. Bude vás to ne−
smierne vyčerpávať. Nielen fyzicky, ale aj
psychicky. Ešteže máte po vašom boku
partnera, ktorý vás podporuje a vytvára
vám prostredie, kde sa môžete nabiť ener−
giou a elánom. Aj blížiaci sa víkend využite
hlavne na odpočinok. Nezaťažujte vašu my−
seľ.

STRELEC (23.11. − 21.12.)
Ani vaše znamenie nečaká na pracovisku
pohoda. Nie je to iba tým, žeby sa vám ne−
darilo plniť všetky úlohy, ktorými vás pove−
rili vaši nadriadení, ale aj tým, že bude v
kruhu vašich spolupracovníkov dusná, až
nepríjemne napätá atmosféra. Tá ovplyvní
aj vás. Zamerajte sa preto počas týchto dní
radšej na rodinu a partnerov. Táto oblasť
vášho života nie je ničím ohrozená. Všetko
je tak, ako vám to vyhovuje. Aj víkend sa
snažte tráviť s vašimi najbližšími. 

Potrebujeme:1 kg kuracích
pŕs, 80 g oleja, 50 g masla
100 g hladkej múky, 500 ml
vývaru, 1l mlieka, 1 smota−
nu 12%, 50 ml octu, 1 ČL
cukru, soľ, 200 g čerstvo
nasekaného kôpru, 2 žĺtky.
Ako na to:

Z oleja a múky pripravíme
zlatistú zápražku, zalejeme
ju vychladnutým vývarom,
dobre rozšľaháme, pridáme
mlieko, osolíme a za občas−
ného miešania prevaríme.

Jemne nasekaný kôpor pre−
varíme s octom a vlejeme
do omáčky. Pridáme smota−
nu. V časti mlieka vyšľahá−
me 2 žĺtky, vlejeme do o−
máčky, pridáme maslo, 1
ČL cukru, dochutíme soľou
a povaríme.
Kuracie prsia nasolíme, o−
koreníme a vyprážame na
oleji.
Podávame s ryžou, alebo
varenými zemiakmi.

Kuracie prsia s kôprovou omáčkou
Recept na tento týždeň HOROSKOP

Príde za otcom päťročný
synáčik a pýta sa, čo je to
politika. 
"Ako by som ti to vysvetlil",

rozmýšľa otec. "Pozri sa, to
je ako u nás doma: Ja som
kapitalizmus. Ja zarábam
peniaze a nosím ich domov.
Mama, to je vláda. Tá mi pe−
niaze zoberie, niečo si ne−
chá a zbytok prerozdelí pod−
ľa svojho uváženia. Naša
slúžka, to je robotnícka trie−
da. Tá pracuje a my ju za to
platíme. Dedko, to sú odbo−
ry, ten dáva pozor, aby ro−
botnícka trieda nebola vyko−
risťovaná. Ty sám si ľud. Pre
teba to všetko všetci robíme.
A tvoj malý ročný braček, tak
to je naša spoločná budúc−
nosť. Rozumieš tomu? 
Chlapček sa dlho zamyslí a

potom povie: "Zatiaľ ešte ne−
viem, nechám si to prejsť
cez noc hlavou". 

V noci sa prebudí kvôli zá−
pachu, pretože jeho malý
braček sa pokakal. Vojde te−

da do izby rodičov. Tam spí
iba mamička a nedá sa zo−
budiť. Chlapec ide teda do
izby slúžky. A tam vidí otca,
ako si so slúžkou práve pek−
ne užíva. Ani jeden si malej
postavičky nevšimne. 

Chlapček sa smutne otočí
a za rohom uvidí dedka, ako
so záujmom pozoruje ok−
nom ocka so slúžkou. Ani
dedko si ho nevšimne.
Chlapček sa rozplače a ide
si ľahnúť. Ráno sa ho oco
pýta: "Tak už vieš, čo je to tá
politika?" 
A chlapec smutne odpovie: 

"Už to viem, ale je to trochu
inak, ako si mi to hovoril vče−
ra". 
"A ako, prosím ťa?" 
"No, kapitalizmus zneužíva
robotnícku triedu. Odbory sa
tomu nečinne prizerajú, za−
tiaľ čo vláda tvrdo spí. Ľud je
všetkými ignorovaný a naša
spoločná budúcnosť leží v
sračkách".

☺ ZASMEJME SA ☺
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Medzi krátke zbrane patrí: Sai −  je
oceľový trojzubec s rukoväťou, Kama
−  je tradičný kosák a Tonfa − je pô−
vodný dubový nástroj s hrúbkou 3 až
4 cm, dlhý asi 50 cm, kde na konci je
zasadená rukoväť na šírku dlane, s
ktorým sa pravdepodobne točil mlyn−
ský kameň na mletie ryže a obilia.
Medzi dlhé zbrane patrí: Bo −  je pali−
ca a Ekku −  je tradičné okinawské
veslo. Hovorí sa, že bojové umenie
kobudo je neoddeliteľnou súčasťou o−
kinawského karate. Kritéria hodnote−
nia sú obdobné ako v súťažnej dis−
ciplíne kata. Cvičenci súťažia v kate−
góriách jednotlivcov a  družstiev v ka−
ta a kumite, a v kategóriach  jednot−
livcov v kobudo.

Súťaže Pohára 
federácie 

Slovenská federácia karate a bojo−
vých umení v spolupráci s členskými
klubmi organizovala v sezóne
2011/2012 päťkolovú súťaž Pohára
federácie detí a mládeže. Otvorenie
súťaží Pohára  federácie sa uskutoč−
nilo vo Veľkom Krtíši, súťaže nasledo−
vali v Prievidzi, Pezinku, Šali a po−
sledné piate kolo sa konalo v Banskej
Bystrici. Za náš klub sa súťaží zúčast−
ňovali Richard Adamík, Marek
Adamík, Vladimír Bajo, Sofia
Datková, Melissa Foltánová, Dominik
Gemer, Kinga Gemerová, Zuzka
Hečková, Vladimír Ivan, Peter Ivanič,
Lucia Košeláková, Terézia Kričková,
Dominika Mináriková, Karmen
Ozogányová, Samuel Pavlovkin,
Alexandra Povalačová, Ľubomír
Račák, Martina Rigóová, Adam
Rusnák, Igor Rusnák a Andrea Šimu−
nová. 

XVI. ročník 
medzinárodného 

turnaja Slovakia open 
XVI. ročník súťaže medzinárodného

turnaja Slovakia open detí, mládeže a
seniorov v karate a kobudo sa konal
v Stupave 28. apríla 2012. Na podu−
jatí sa zúčastnili aj tímy z Belgicka,
Česka, Kanady, Poľska, Slovinska,
Srbska, Talianska a Ukrajiny. Za náš
klub nastúpili cvičenci Vladimír Bajo,
Melissa Foltánová, Dominik Gemer,
Kinga Gemerová, Zuzka Hečková,
Vladimír Ivan, Terézia Kričková,
Dominika Mináriková, Alexandra
Povalačová, Ľubomír Račák, Adam
Rusnák, Igor Rusnák a Andrea Šimu−
nová.  Naši pretekári si na súťaži v ka−
tegórii jednotlivcov vybojovali päť zla−
tých, sedem strieborných a šesť bron−
zových medailí a v kategórii družstiev
tri strieborné medaile. 

Majstrovstvá
Slovenska

Slovenská federácia karate a bojo−
vých umení v spolupráci s karate klu−
bom Seipai Martin organizovala 26.

mája 2012 v Martine majstrovstvá
Slovenska detí a mládeže v karate a
kobudo. Po súťaži Pohára  federácie
sa cvičenci klubu Kinga Gemerová,
Dominik Gemer, Zuzka Hečková,
Vladimír Ivan, Lucia Košeláková,
Dominika Mináriková,  Martina
Rigóová, Igor Rusnák, Adam Rusnáka
a Andrea Šimunová zaradili medzi po−
stupujúcich pretekárov na majstrov−
stvá Slovenska. V silnej konkurencii si
naši cvičenci vybojoval celkom 18
medailí a z toho domov doniesli šesť
titulov majstra Slovenska. Na súťaži
bola  vyhodnotená aj päťkolová súťaž
Pohára federácie. Vo svojich kategó−
riách sa z nášho klubu víťazmi súťaže
Pohára federácie v sezóne
2011/2012 stali Zuzka Hečková v ko−
budo, Lucia Košeláková v kumite,
Dominika Mináriková v kata a
Alexandra Povalačová v kobudo.
Dvom cvičencom sa podarilo vyhrať v
dvoch disciplínach a to Ľubomírovi
Račákovi v kata  a kumite a Adamovi
Rusnákovi v kata a kobudo. 

Záverom patrí poďakovanie všetkým
priaznivcom a váženým sponzorom
za prejavenú pomoc a podporu pri
rozvíjaní športového a tradičného ka−
rate a kobudo v našom meste. Aj tou−
to cestou vytvárame spoločne pod−
mienky na upevňovanie zdravia, zvy−
šovanie telesnej a duševnej zdatnos−
ti detí a mládeže ako prevenciu pred
šírením nezdravého spôsobu života,
predchádzaniu obezity a rastúcej dro−
govej závislosti. 

−TRÉNERI KLUBU − 

Súťaže Pohára  federácie detí a mládeže v karate a kobudo v sezóne 2011/2012

Karate a kobudo ako súťažná forma 
V karate sa súťaží v dvoch disciplínach, v cvičení kata a v športovom zápase kumite. V súťažnej disciplíne v
cvičení kata (súbor sebaobranných a útočných kombinácií) musia pretekári zvládnuť predpísané techniky, ko−
ordináciu pohybu, precíznosť a pevnosť postojov, plynulé prevedenie a preukázať bojovnosť. V súťažnej dis−
ciplíne kumite (športový zápas) prebiehajú súboje na tri body, pričom sa súťažiaci snažia získať tri body, skôr
ako ich súper a to v časovom limite. Bodovacia technika musí zahŕňať dobrú formu, správny postoj, silnú tech−
niku, vhodné načasovanie a správnu vzdialenosť. Samostatnou disciplínou je kobudo. Kobudo je okinawské u−
menie boja s rôznymi zbraňami, z ktorých niektoré pôvodne zbraňami ani neboli. Zbrane sa rozdeľujú na dlhé
a krátke.  

Horný rad zľava: Igor Rusnák, Dominik Gemer a Adam Rusnák, 
Dolný rad zľava: Vladimír Ivan, Alexandra Povalačová, Sofia
Datková, Zuzka Hečková, Kinga Gemerová a Ľubomír Račák

Horný rad zľava: Alexandra Povalačová, Igor Rusnák, Sofia
Datková, Zuzka Hečková, Kinga Gemerová a Ľubomír Račák

Dolný rad zľava: Vladimír Ivan, Adam Rusnák a Dominik Gemer

Sofia Datková v súťažnom 
nasadení

Horný rad zľava: Samuel Pavlovkin, Igor Rusnák, Andrea Šimuno−
vá, Zuzka Hečková, Melissa Foltánová, Adam Rusnák a Ľubomír

Račák. Dolný rad zľava: Martina Rigóová, Lucia Košeláková,
Alexandra Povalačová, Sofia Datková a Vladimír Ivan 

Dvojnásobní víťazi Pohára federá−
cie v sezóne 2011/2012 Ľubomír
Račák v kata  a kumite a Adam

Rusnák v kata a kobudo 
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O súťaži nás informoval npor.
Ing. Dušan Drienovský:   

"Súťažné družstvo z
Veľkého Krtíša tvorili: Ján
Macko, Pavel Cesnak, Peter
Cesnak, Martin Penksa,
Martin Ďurica, Juraj Šár,
Martin Brindza, Peter Červoč
a Peter Püšpöky, a ja som
im bol vedúci. Náš tréningo−
vý proces a samotnú prípra−
vu sme smerovali k jednému
cieľu − a to k víťazstvu v kraj−
skej súťaži, ktoré by nám za−
ručovalo postup na maj−
strovstvá Slovenska do
Dubnice nad Váhom."

Bilancia z ostatných ročníkov
našich hasičov radila k hlav−
ným favoritom. "Prvou discip−
línou bol výstup do tretieho
poschodia cvičnej veže, kde
sme s výsledným časom
107,64 sekundy zaznamenali
víťazstvo, ku ktorému nám
dopomohla vyrovnanosť
všetkých členov súťažného
družstva," hovorí D. Drienovský. 
"Oporami v tejto disciplíne

boli hlavne Peter a Pavol
Cesnakovci, Peter Červoč, Peter
Püšpöky a večne mladý Ján
Macko, ktorý vo veku 47 rokov a
s výsledným časom 16,55 se−
kúnd sa stal celkovým víťazom
tejto disciplíny. Za zmienku treba
spomenúť aj výkon Martina
Brindzu, ktorý dosiahol výborný
čas 17,52 sekúnd, pritom patrí k
najmladším členom súťažného

družstva. Beh na 100 m cez pre−
kážky nám s výsledným časom
117,55 sekúnd priniesol ďalšie
víťazstvo v kolektívnom hodnote−
ní. Na ňom sa výbornými dosiah−
nutými časmi prezentovali Ján
Macko, Peter Červoč a Martin
Brindza. Po individuálnej nasle−
dovala kolektívna disciplína šta−
feta 4 x 100 m, kde už náš prvý
rozbeh určil nakoniec aj výsled−
ný čas 68,90 sekúnd, nakoľko

druhý rozbeh sme ne−
dokončili po páde jed−
ného člena štafety.
Členmi prvej štafety bo−
li Martin Brindza, Juraj
Šár, Peter Püšpöky a
Peter Cesnak. Druhú
štafetu tvorili Martin Ďu−
rica, Ján Macko, Peter
Červoč a Pavel Cesnak.
Výsledným časom sme
sa umiestnili na treťom
mieste v štafetách a do
poslednej disciplíny
sme vstupovali bok po
boku s hasičmi z
Lučenca.“

Rozhodnutie každý oča−
kával v poslednej −  krá−
ľovskej disciplíne, ktorou
je požiarny útok, čo sa aj
stalo − o víťazovi rozhodol
rozdiel 0,19 sekundy.  

"Naše družstvo v požiarnom
útoku dosiahlo čas 24,28 (re−
kord v histórii okresného ria−
diteľstva) a obsadilo prvé
miesto pred OR HaZZ v
Lučenci o spomínaných 0,19
sekundy," teší sa z víťazstva
spolu so svojim tímom jeho ve−
dúci. 

"Družstvo v požiarnom úto−
ku tvorili Peter Červoč, Peter
Püšpöky, Pavel Cesnak,
Martin Penksa, Juraj Šár,
Martin Ďurica a Martin
Brindza. Stali sme sa napo−
kon celkovými víťazmi XVI.
ročník Krajskej súťaže v ha−
sičskom športe v Banskej
Bystrici a obhájili tak celkové
prvé miesto z predchádzajú−
ceho roka, čím sme si zabez−
pečili postup na Majstrovstvá
Slovenska v hasičskom špor−
te, ktoré sa budú konať v
dňoch 27. − 29.6. v Dubnici
nad Váhom. Na záver by som
chcel vysloviť poďakovanie
všetkým členom súťažného

družstva, ktorí sa pričinili o ten−
to úspech nášho okresného ria−
diteľstva, že popri všetkých po−
vinnostiach, ktoré majú v pra−
covnom a súkromnom živote, si
dokážu nájsť čas na tréningový
proces a tým dôstojne reprezen−
tovať okresné riaditeľstvo," po−
ďakoval svojim kolega D.
Drienovský. 

VÝSLEDKY XVI. ROČNÍKA
KRAJSKEJ SÚŤAŽE 

V HASIČSKOM ŠPORTE:
CELKOVÉ PORADIE

1. OR HaZZ vo V. Krtíši − 6 bodov
2. OR HaZZ v Lučenci − 7 bodov
3. OR HaZZ v R.Sobote − 15 bodov

−red−

História sa prepisovať nebude 

Piatykrát sme majstri kraja 
Šiesteho júna 2012 sa uskutočnil XVI. ročník Krajskej súťaže v hasičskom športe v Banskej Bystrici, kto−

rého sa zúčastnilo aj družstvo z Veľkého Krtíša. Osem súťažných družstiev okresných riaditeľstiev
(Lučenec, Rimavská Sobota, Zvolen, Brezno, Revúca, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Veľký Krtíš) si
zmeralo sily počas jedného dňa v disciplínach 100 m cez prekážky, štafeta 4 x 100 m, výstup do tretieho
poschodia cvičnej veže a požiarny útok. Súťažiaci počas jedného dňa museli preukázať svoju fyzickú,
technickú pripravenosť, či zohratosť a súťaživosť jednotlivých kolektívov, čo je veľmi dôležité v prípade
riadnych zásahov a pri záchrane ľudských životov. 

Chvíle sústredenia našich hasičov
pred súťažou a slastný pocit pri

preberaní trofeje pre víťaza

Naši hasiči opäť dominovali...

..a stali sa piatykrát 
majstrami kraja
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PLACHTINSKÁ FARMA BARÁNEK, Dolné Plachtince č. 216

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

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

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

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

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

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov.

SYROVÁ TORTA 
− darček pre 

každú príležitosť

03
−1

2

4,00

3,00

0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA

05
 −1

2

l KOMPLETNÉ  PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 14,00 eur,
l LEPENIE SKIEL VRÁTANE PRASKLÍN OD KAMIENKOV,

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

l opravy traktorov. 
PRI ZAKÚPENÍ BRZDOVÝCH DOŠTIČIEK 
ALEBO KOTÚČOV VÝMENA ZDARMA.

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

Veľký Krtíš 

Otvorené: pondelok − piatok
od 8.00 − 17.00, sobota na objednávku.

Inf. 0902 518 491, 0917 304 350, 
www.melservis.szm.com

53
 − 

12
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n www.makroreality.sk
Predaj a kúpa nehnuteľností.
Rýchlo a spoľahlivo. Inf. m 0907
484 840.                      np − 86
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na Ul. B. Nemcovej 12. Inf. m
0905 343 379.              np − 744

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

np − 779
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim ornú pôdu − lesy alebo
trávnaté porasty a dom na sa−
mote. Inf. m 0907 484 840. 

np − 837

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 Predám rodinný dom v Dolnej
Strehovej so záhradou. Inf. m
0905 629 618.              np − 846

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt na Želez−
ničnej 16 (prízemie). Inf. m 0907
359 009.  np − 856

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 Predám rodinný dom s po−
zemkami v Balogu nad Ipľom.
Inf. m 0036 30 515 62 78.  

np − 857
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 Prenajmem byt v Banskej
Bystrici. Inf. m 0918 784 262. 

np − 881

n Predám rodinný dom v
Kosihách n. Ipľom, 100 m2 dom
+ 2000 m2 záhrada (garáž, ú−
stredné kúrenie). Inf. m 0036 30
893 93 56, 0036 20 586 09 70.

np − 886
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na B. Nemcovej 1. Cena:
10.000 eur. Inf. m 0949 723 961.  

np − 889
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám družstevný byt na Ul.
Novohradskej 26. Cena: 20.000
eur. Inf. m 0905 580 855. 

np − 898
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve vo V. Krtíši. Byt
je kompletne prerobený. Inf. m
047/433 09 72.             np − 899
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu čiastočne
zariadený 2−izbový byt na Nám.
A. H. Škultétyho. Inf. m 0907 147
217.                          np − 912

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám 3−izbový družstevný
byt (kompletne prerobený) na
B.Nemcovej 47 s balkónom.
Cena: 22.000 eur. Pri rýchlom
jednaní dohoda istá. Inf. m 0915
371 319.  np − 918
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v o osob−
nom vlastníctve v Šali. Cena:
43.000 eur, pri rýchlom jednaní
zľava. Inf. m 0903 551 414.  

np − 929
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej, blízko centra aj MŠ.
Cena možná aj s dohodou. Inf.
m 0915 889 307.          np − 932
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Zoberiem do prenájmu 1−izbo−
vý byt najlepšie na B. Nemcovej
od 1.7.2012. Inf. m 0903 268 517.  

np − 934
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
B.Nemcovej č. 1 (7.poschodie).
Súrne. Inf. m 047/48 25 675, 0908
213 429.                     np − 936
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebný pozemok (36
árov vo V. Krtíši). Inf. m 0915
816 643.                      np − 937
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n V rámci likvidácie dedičstva
sa predáva dvojpodlažný rodin−
ný dom č. súp. 291 v Čebov−
ciach aj s pozemkom. Ponúkaná
cena je 15.000 eur. Inf. m 047/48
30 419.                       np − 945
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu v Malom
Krtíši, vhodná na stavebné úče−
ly. Inf. m 0918 327 733.  

np − 949

n Predám 2−izbový pôvodný vi−
diecky domček + nová 2−garáž + o−
plotený pozemok. V TICHEJ LO−
KALITE predám pôvodný 2−izbový
vidiecky domček s hrubou stavbou
priestrannej dvojgaráže 36 m, všet−
ko v osobnom vlastníctve. (Na
dvojgaráž sú v cene aj okno + dve−
re zlatý dub). Príjazd na pozemok
je po asfaltovej miestnej komuni−
kácii. Pozemok má viac ako 1500
m2 a je taktiež vysporiadaný v o−
sobnom vlastníctve. Pozemok je
komplet oplotený 90 cm plotom z
betónových tvaroviek vyplených
betónom a spevnených oceľovou
armatúrou, pričom každých 3 m je
spevnený stĺp do výšky 2,3 m pre
indivuduálne vyplnenie podľa po−
žiadaviek a vkusu nového majiteľa.
Plot zo vstupnej časti na pozemok
je vyhotovený z obojstranne štie−
panými tvarovkami škoricovo hne−
dej farby vyplnenými betónom a
spevnenými oceľovou armatúrou.
Súčasťou vstupnej časti je kovaná
veľká brána s predprípravou na e−
lektromotor a kovaná bránička s
predprípravou na videovrátnika.
Veľká brána je dostatočne veľká na
bezproblémový vjazd pre všetky
typy stavebných mechanizmov pre
vašu stavbu. Celý plot má kvalitný
90 cm hlboký a 30 cm široký žele−
zo−betónový základ. Dvojgaráž má
kvalitné základy a steny z 35 cm
hrubej tehly na vrchu zviazané veľ−
mi pevným vencom. Garáž je sta−
vaná a dimenzovaná na prípadnú
nadstavbu (hosťovský domček) a
disponuje samostatnou bohatou e−
lektroinštaláciou, vďaka ktorej bu−
dete mať všetko potrebné počas
stavby domu uzamknuté, osvetle−
né a pod alarmom (inštalácia vyve−
dená aj na kamery, pre pozorova−
nie stavby cez internet). Cena:
33.900 eur. NEVÁHAJTE A V
PRÍPADE ZÁUJMU VOLAJTE 0915
151 235.                         np − 971
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n Predám rodinný dom vo V.
Krtíši. Cena dohodou. Inf. m
0907 818 423.             np − 913

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

Inf.: m 0918 523 976 np − 1000

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 Dám do prenájmu 2−izbový
byt na Píseckej (74 m2, dva
balkóny, kompletne prerobe−
ný, čiastočne zariadený). Cena
nájmu: 290 eur/mesačne. Inf.
m 0905 312 301.         np − 741

n Predám majetkovo 
vysporiadanú garáž 

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

n Predám 2−podlažný rodinný
dom vo Vieske (garáž, veľký po−
zemok). Inf. m 0907 814 311.  

np − 924
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n Predám garáž na Ľ.Štúra. Inf.
m 0905 315 148.            np − 777
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osob−
nom vlastníctve na
Hviezdoslavovej 27. Byt je kom−
pletne prerobený s kuchynskými
spotrebičmi a kúpelňovým zaria−
dením. Veľmi slušný vchod
(5.poschodie). Treba vidieť. Inf.
m 0908 946 296.          np − 953
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši (s balkónom, plastové ok−
ná, zateplený panelák). Cena:
16.000 eur + dohoda. Inf. m 0940
709 870.                      np − 955
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na
Venevskej. Cena: 20.000 eur. Inf.
m 0907 388 526.           np − 957
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 − 962
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na Novohradskej. Byt je pre−
robený a čiastočne zariadený.
Len vážny záujem! Inf. m 0907
878 186.                       np − 963
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vezmem do prenájmu menší −
aspoň minimálne zariadený byt
vo V. Krtíši na dobu jedného ro−
ka. Inf. m 0905 648 607. np − 972
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám veľmi pekný 1−izbový
byt v osobnom vlastníctve vo V.
Krtíši v dobrej lokalite. Cena do−
hodou. Inf. m 0905 491 638.

np − 973
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve na Lučenskej 91
vo V. Krtíši. Cena: 12.000 eur +
dohoda. Inf. m 0903 024 516.

np − 974
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom na
Škultétyho ulici so záhradou, ga−
rážou a letnou kuchyňou. Cena
dohodou. Inf. m 0902 059 977,
0908 920 632.             np − 976

n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve. Inf.
m 0918 876 715.  

np − 981

n Predám kempingový plynový
2−platničkový varič, zachovalý,
aj s ohrievačom. Cena dohodou.
Inf. m 0911 264 102.     np − 1293
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predým novú obývaciu stenu,
šírka 3,90 m (čerešňa). Cena do−
hodou. Inf. m 047/433 09 72.

np − 900
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kancelársky nábytok a
matrace do postele. Cena doho−
dou. Inf. m 0915 756 670.  

np − 905
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám manželskú posteľ a
kancelársku stoličku (bordovej
farby). Cena dohodou. Inf. m
0904 188 357.              np − 940
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obývaciu stenu (sek−
tor) možnosť zariadiť dve izby.
Treba vidieť. Cena: 100 eur. Inf.
m 0905 418 026.           np − 986

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 vibračnú dosku, zn.,
DYNAPAC. Inf. m 0907 858 643.  

np − 959

n Predám CITROEN XSARA
Kombi 1,4 Benzín, strieborná
metalíza. Cena: 1.700 eur. Inf. m
0918 541 283.               np − 865
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim predné čelné sklo na Š−
FELICIU. Lacno. Inf. m 0949 568
180.                           np − 895
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FABIU Combi, r. v.
2004, najazdených 111.000 km,
STK, EK platné do r. 04/2014,
zimné pneumatiky na diskoch,
1.majiteľ, vo veľmi dobrom sta−
ve. Cena dohodou. Inf. m 0907
825 122.                     np − 928
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám IVECO EURO CARGO
TECTOR 80 EL 15 P valník, rok
výroby 2002. Inf. m 0903 810
079.                           np − 961
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FORMAN LX, r. v.
1993, 128.000 km, garážovaný,
centrál, imobilizér, rádio, strešné
okno, ťažné zariadenie, TK plat−
ná do 2.12.2013. Cena: 490 eur.
Inf. m 0904 845 119.      np − 977

n Predám Š−FELICIU 1.3 MPi,
(červenej farby), r. v. 2000, v za−
chovalom stave. Cena dohodou.
Inf. m 0907 824 012.      np − 978

n Predám lavicu na precvičova−
nie brušného svalstva, zn., OL−
PRAM. Inf. m 0918 093 791.  

np − 943
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám klavír, zn., PETROF.
Len seriózny záujemca. Inf. m
0911 323 895.               np − 952

n Predám svadobné šaty (farba
schampan), veľkosť 40−42, s
vlečkou + rukavičky a závoj.
Cena dohodou. Inf. m 0904 188
357.                          np − 939

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

n Predám šteniatka BÍGLOV. Inf.
m 0908 923 039.           np − 916

n Predám fukár a kosačku
JIČINKA vo výbornom stave.
Cena dohodou. Inf. m 0903 029
215.                           np − 938
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám diskovú sejačku (3−
metrová nesená) a brány. Inf. m
0905 315 148.                np − 778
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem mačiatka. Sú vhodné
aj do bytu. Inf. m 0908 947 075.  

np − 958
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−mesačného capka.
Cena: 20 eur. Inf. m 0915 583
533.                           np − 960
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka yorkshirský
teriér. Odber možný ihneď. Inf.
m 0908 812 582.            np − 966
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkame na predaj odstav−
čatá mäsového typu (váha asi 25
kg). Cena za kus/65 eur. Inf. m
0905 846 005.                np − 967
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mesačné a 2−mesačné
kurence − vysokoznáškové aj
mäsový typ. Inf. m 0918 307 377.  

np − 975

n Predám šteniatka čivavy − fen−
ky aj psíkov. Cena: 150 eur, do−
hoda možná. Inf. m 0915 225
626.                         np − 982

l Hľadám prácu ako murár.
Ovládam všetky maliarske, mu−
rárske práce, obklady, dlažby.
Inf. m 0907 229 634.       np − 931
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Jednoduchá práca, zaujímavý
zárobok, minimálne stredoškol−
ské vzdelanie. Inf. m 0948 575
744.                            np − 933

l Hľadám si prácu v chránenej
dielni. Inf. m 0944 517 604.  

np − 941
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu ako kuchárka
alebo prijmem aj inú. Inf. m 0944
517 604.                      np − 942
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám agentúru, ktorá spro−
stredkuje prácu pre pásový do−
zér D6T CATERPILLAR na dlhšiu
dobu. Ostatné osobne. Inf. m
0908 938 505, 0917 103 875.  

np − 946
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l 55−ročný invalidný dôchodca
hľadá prácu na rozvoz tovaru s
vlastným osobným autom.
Služby ponúkam v okresoch
Lučenec, V. Krtíš, Poltár, R.
Sobota až po okres Tornaľa. Inf.
m 0918 033 146.           np − 968

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.ambeu.sk            np − 423

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

AUTO − MOTO

STAVEBNÝ MATERIÁL

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

n CHCETE KÚPIŤ ALEBO
PREDAŤ NEHNUTEĽNOSŤ?
MÁME PRE VÁS RIEŠENIE.

www.directreal.sk, 
k.sarvasova@directreal.sk, 
m 0908 787 713.         np − 984

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

BURZA PRÁCE
n NOČNÝ KLUB 

V STAREJ TUREJ 
prijíma na pozíciu hostesky 
a spoločníčky sympatické

dievčatá a ženy. 
Zaistíme stálu solventnú klien−
telu, nadštandardný zárobok a
peniaze na ruku každý deň.
Ubytovanie zdarma. Pracovná
doba i brigádne. Možná finan−
čná výpomoc. Staň sa finan−
čne nezávislou. 
m 0905 244 226. np − 612 a

RÔZNE

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

n Predaj najlacnejšieho
palivového dreva. 

Inf. m 0915 867 594. np − 430

n Predám krásne šteniatka
labradorského retrievera zlato−
krémovej farby a čiernej farby.
Odber od 16.6.2012. Cena: 100
eur + dohoda. Inf. m 0949 758
141, V. Zlievce.        np − 897

n Ponúkam nenáročnú prácu,
dobre platenú, časovo neob−
medzenú. Požadujeme: mini−
málne stredoškolské vzdela−
nie. Inf. m 0905 871 851.

np − 935

n KURENCE, KAČKY, HUSI −
BABCSÁN FARMA. Inf. m
0036/30 925 81 02, 0905 952
459.                         np − 917

l Kúpim stavebný pozemok
vo Veľkom Krtíši. 

m 0918 596 565, 0902 302 102.
np − 980

l Kúpim rodinný dom vo
Veľkom Krtíši. Inf. m 0918 596
565, 0902 302 102.     np − 978

OBLEČENIE
HRAČKY, KOČÍKY

n Hľadáme vodičov na osobnú
prepravu vo V. Krtíši. Inf. m
0908 314 175.            np − 970



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 Predaj palivového dreva.
Dovoz v cene. Inf. m 0915 574
688.                          np − 800

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

n Vykonávam stolárske, tesár−
ske, nábytkárske a murárske
práce. Inf. m 0949 853 269.  

np − 893

n Vykonávam elektrikárske, ma−
liarske a iné práce. Inf. m 0949
568 180.                     np − 894
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo aj s
dovozom. Inf. m 0917 421 614,
0908 199 706.                np − 901
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem kašmírové šatky.
Inf. m 0917 421 614, 0908 199
706.                            np − 902
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam tepovacie služby.
Inf. m 0949 792 112, 0904 570
633.                           np − 944
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám elektromotor s navijá−
kom, nosnosť 12.000 kg a sta−
vebný výťah. Cena dohodou. Aj
jednotlivo. Inf. m 0910 681 842.

np − 947

n Veštenie. Inf. m 0918 327 733.  
np − 950

n Predám zvárací usmerňovač
WTU 315.22 s príslušenstvom. V
zachovalom stave. Cena: 280
eur, možná zľava. Inf. m 0905
778 553.                     np − 983

l Slobodný 30/168/65 hľadám si
priateľku do 30 rokov na vážny
vzťah. Mám rád zvieratá. Dvaja
dokážu viac ako jeden. Inf. m
0944 087 210.            np − 891
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I ZOLUJEME
l bez podrezania
nerezovým plechom
l s podrezaním

statické kliny a PE fólia

www.obako.sk

MÁTE VLHKÉ MURIVO?
MY VÁM MY VÁM 

POMÔŽEME!POMÔŽEME!

tel. 0903 561 431, 0907 703 201
e−mail: obako@mail.t−com.sk

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

np − 775

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

Jozef Pažitka, V. Krtíš − 124 b. (30 eur)
Ladislav Cseri, Vinica − 118 b. (20 eur)
Milan Havrila, V. Krtíš − 117 b. (10 eur)

Ladislav Hodási, Želovce − 114 b.
Sonička Nociarová, Oslany − 109 b.
Jozef Donč, K. Kosihy − 108 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš − 106 b.
Ján Golian, V. Krtíš − 106 b.
Miroslav Kalmár, Želovce − 105 b.
Zolo Svorník ml., Želovce − 105 b.
Ján Pavlík, Lesenice − 105 b.
Pavel Bódiš, Záhorce − 104 b.
Erik Ádám, V. Krtíš − 104 b.
Gejza Mlynárik, Želovce − 104 b.
Jozef Kováč, Vinica − 103 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš − 103 b.
Miro Černák, M. Kameň − 102 b.
Jaroslav Macka, Záhorce − 101 b.
Erik Košík, Čebovce − 100 b.
Ján Urda st., V. Krtíš − 99 b.
František Petényi, Vinica − 99 b.
Erika Macková, Záhorce − 98 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš − 97 b.
Zsófia Orlai, Šahy − 96 b.
Ján Macka, Záhorce − 96 b.
Ákos Súth, Balog n. Ipľom − 96 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná − 94 b.
Ján Kalmár, Sklabiná − 93 b.
Jozef Majdán, Lesenice − 93 b.
Jozef Csík, Veľká Ves n. Ipľom − 91 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš − 91 b.
Ján Havrila, Sklabiná − 88 b.
Ján Kiss, Vinica − 87 b.
Štefan Majdán, Lesenice − 87 b.
Ján Nemčok, Záhorce − 86 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš − 84 b.
Štefan Ďorď, S. Plachtince − 84 b.
Miroslava Macková, Záhorce − 81 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová − 80 b.
Mária Mericová, Vrbovka − 79 b.
Kevin Kalmár, Želovce − 76 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija − 76 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija − 75 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.

CELKOVÉ PORADIE 
FUTBALOVEJ TIPOVAČKY

Je rozhodnuté!

PO UZÁVIERKE
n Ponúkam na prenájom 

obchodný priestor 
vo V. Krtíši, SNP 1 

(Dom služieb. 1. posch. − 13m2).
Priestor sa nachádza vedľa
kaderníckeho salónu a spĺňa
normy hygieny pre nechtové
štúdio. 
Vhodný je aj pre kozmetičku. 

Cena 120 eur/mesiac.
Inf: m 0907 421 360 np − 1111

n Potrebujete požičať? Peniaze
už do niekoľkých hodín. Inf. m
0918 327 733.           np − 948

n Ponúkam ubytovanie
v areáli kúpaliska
VADAŠ v Štúrove. 
Inf. m 0907 808 649.   

np − 738

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 
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Minifutbal − muži
Hrá sa na ihrisku 30x50m, na hádza−

nárske brány. Počet hráčov 4+1 brankár.
Hrací čas 2x15 min. Ostatné pravidlá sú
rovnaké ako na veľkom futbale, s výnim−
kou postavenia hráča mimo hry, ktoré tu
neplatí.  Prvé zápasy mužstvá odohrajú
v skupinách. Každá obec môže prihlásiť
aj viac mužstiev. Termín:  7. 7. 2012 (so−
bota) od 09:00 hod.

Volejbal
Hrá sa systémom zmiešaných trojíc z

mužov a žien na ihrisku rozmerov plážo−
vého volejbalu. Prvé dva sety sa hrajú
do 21, prípadný tretí do 15. Bude sa hrať
v skupinách, následne vylučovacím spô−
sobom až do finále. Termín: 8. 7. 2012
(nedeľa) od 09:00 hod.

Stolný tenis − muži, ženy
V súťaži dvojhier sa hrá na 3 víťazné se−

ty do 11. Vylučovacím spôsobom až do
finále. V prípade menšieho počtu prihlá−
sených, hlavne v kategórii žien, sa bude
hrať v skupinách. Termín: 07. 07. 2012
(sobota) od 09:00 hod. 
Streľba zo vzduchovky − muži, ženy
V kvalifikácii súťažiaci vystrelí 10 rán.

Do finále postúpi 5 najlepších. Víťazom
sa stane strelec s najväčším súčtom bo−
dov /kvalifikácia + finále/. Súťažiaci si
musia zabezpečiť vzduchovku. Termín:
07. 07. 2012 (sobota) o 13:00 hod.
Prihlásiť sa treba do 5. 7. 2012!
Prihlásiť sa na jednotlivé súťaže mô−
žete osobne na obecnom úrade v

Malých Zlievciach, písomne na adre−
se Obec Malé Zlievce 75, 991 22
Bušince, telefonicky na č. t. 4892182
a to už od 25.6. 2012 do termínu uzá−
vierky prihlášok. V jednotlivých súťa−
žiach môžu účastníci štartovať bez
rozdielu veku. 

MLÁDEŽNÍCKE SÚŤAŽE
VŠETKY SÚŤAŽE SA BUDÚ KONAŤ

8. JÚLA 2012 (NEDEĽA).
Minifutbal

Štartujú družstvá 4+1. Hráči môžu štar−
tovať, ak sú narodení po 1. 1. 1997 a
mladší. Ostatné pravidlá sú rovnaké ako
v súťaži pre dospelých. Turnaj v minifut−
bale sa uskutoční ako 14. ročník
Memoriálu Mariana Borika, so začiatkom
o 09:00 hod. 

Bežecké súťaže
Chlapci a dievčatá − štafetový beh.
Družstvo − 4 chlapci , 4 dievčatá. Do 10
rokov − narodení po 1. 1. 2002 a mladší
− beh na 100m  − štart o 15:00 hod. Do
15 rokov − narodení po 1. 1. 1997 a
mladší. − beh na 300m − štart o 16:00
hod.

Volejbal
Hrá sa v zmiešaných trojiciach (chlapci a
dievčatá) na ihrisku rozmerov plážového
volejbalu. Bude sa hrať v skupinách  vy−
lučovacím spôsobom až do finále.
Termín: 8. 7. 2012 (nedeľa) od 09:00
hod.
Prihlásiť sa treba do 5. 7. 2012!

n KOMPLETNÉ VEDENIE
ÚČTOVNÍCTVA, tel. m 0918
924 689. Ponúkam externé
spracovania jednoduchého,
podvojného a mzdového úč−
tovníctva za výhodnú cenu.
Jozef Balga, Vinohradnícka
185/28, 991 25 Čebovce.

np − 964

PROPOZÍCIE 8. MEDZIOBECNÝCH 
ŠPORTOVÝCH HIER

Miesto a termín konania: Malé Zlievce, 7. a  8. júla 2012

Je za nami ďalší napínavý
ročník futbalovej tipovačky 
s nasledovným rozuzlením:

Víťazi si pre výhru môžu prísť do
 redakcie 29.6.2012 o 13.00 hod. Vám

ostatným, ktorí ste nevyhrali držíme
palce v budúcom ročníku tipovačky.
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PO UZÁVIERKE
n Predám odstavčatá. Inf. m 0908
056 535.                         np − 987
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám veľmi pekný 3−izbový sl−
nečný byt na B.Nemcovej 57 (6.pos−
chodie). Byt je čiastočne zrekon−
štruovaný s lódžiou. Cena: 22.000
eur. Inf. m 0910 663 963, 0917 327
760.                               np − 988
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám motorku ADAMS 125,
3.000 km, 4−takt, nová STK, EK.
Cena: 600 eur. Inf. m 0907 047 569.  

np − 989
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám väčšie množstvo pšenice
vo vreciach. Cena dohodou. Inf. Če−
bovce 356, m 0907 389 871.  

np − 990
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pšenicu. Inf. m 0905 919
578.                                np − 991
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem čierno−biele šteniatko
psíka, bez PP. Inf. m 0918 333 766.  

np − 992
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám strešnú krytinu (novú aj
použitú). Inf. m 0907 313 332.  

np − 993
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt v osobnom
vlastníctve na Železničnej. Cena:
11.000 eur + dohoda. Inf. m 0908
650 571.                           np − 994
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatrovateľka
alebo ako pomocnica v domácnosti,
opatrím deti. Inf. m 0910 520 974.  

np − 995
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám JAWU 350, typ 639, r. v.
1991. Inf. m 0910 246 417.  np − 996
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám niekoho, kto robí CAR−
VINGFRUIT (vyrezávanie do ovocia).
Inf. m 0918 596 565, 0902 302 102.

np − 997

n Predám pšenicu a jačmeň. Inf. m
0905 646 782.                    np − 999
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka nemeckého ov−
čiaka tmavovlkošedé a čierno−pále−
né. Inf. m 0905 859 638, Veľká Čalo−
mija 195.                       np − 1000
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám OPEL ASTRA 1.7  TDS s
ISUZU motorom, r.v. 1996, STK, EK
platné do 10/2013. Cena dohodou. V
dobrom stave. Inf. & 0907 120 757.  

np − 1001

ŠTK (predseda, Vojtech Koncz)
1. Kontumujeme MFS: a) II. trieda dospe−
lí 27. kolo Sečianky − V. Zlievce a prizná−
vame 3 body v prospech FK Sečianky
podľa SP čl. 100/e, skóre 5:0 zostáva v
platnosti. Prípad odstupujeme na DK.
b) I. trieda dospelí 22. kolo D. Lom −
Kosihy n. I. a priznávame 3 body v pros−
pech FK D. Lom, podľa SP 100/b.
2. Schvaľujeme výsledky jarnej časti súť.
ročníka 2011/2012 a konečné tabuľky súť.
ročníka  2011/2012 I. trieda dospelí, II.
trieda dospelí, I. trieda dorast a I. trieda
žiaci.
3. Postupujúce družstvá z jednotlivých
súťaží: I. trieda dospelí − Slovenské Ďar−
moty, II. trieda dospelí − Modrý Kameň, I.
trieda dorast − Balog nad Ipľom, I. trieda
žiaci − Nenince. Žiadame  víťazné druž−
stvá jednotlivých súťaží a družstvá u−
miestnené na 2. resp. 3. mieste o písom−
né vyjadrenie k postupujúcim družstvám
dospelých, dorastu a žiakov.
4. Konečná tabuľka I. triedy dospelých je
konečná na základe zostavenia mikrota−
buľky  4 družstiev s konečným počtom 24
bodov v zmysle RS 2011/2012 čl. B/8j,
(článok 25 SP). Záhorce − K. Kosihy
3:3/0:2, Hrušov − Želovce 1:1/1:1, K.
Kosihy − Hrušov 1:3/1:2, Záhorce −
Hrušov 1:2/2:3, Želovce − K. Kosihy
2:2/2:4, Želovce − Záhorce 1:0/2:2.
1. Hrušov 6 4 2 0 12:7 14
2. K. Kosihy 6 2 2 2 13:9 8
3. Želovce 6 1 4 1 9:10 7
4. Záhorce 6 0 2 4 8:12 2
DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D195 ŽK zo dňa 15.6.2012 I. trieda: M.
Bendík 870207, J. Kováč 800714 Hrušov,
R. Balla 930502, T. Gemer 8405121 K.
Kosihy.
D196 ŽK zo dňa 17.6.2012 I. trieda: Z.
Gemer 881027 K. Kosihy, J. Holovic
890216, Z. Kollár 840825 S. Ďarmoty, N.
Híveš 870426, M. Balga 820322, V.
Klacso 780804 O. N. Ves, B. Haferník
770501 Olováry.
II. trieda ŽK: J. Fuzák 710923 V. Zlievce,
L. Tančík 831025 Bušince, N. Šaranko
950711 M. Zlivce.
D197 R. Balla 930502 K. Kosihy 1 MFS
nepodmienečne od 16.6.2012, podľa
1/13−5a, poplatok 5 eur.
D198 V. Klacso 780804 O. N. Ves 1 MFS
nepodmienečne od 20.6.2012, podľa
1/13−5a, poplatok 5eur�.
D199 Trestá sa funkcionár FK K. Kosihy
Jozef Híveš nar. 10.7.1967 zákazom vý−
konu funkcie na 6 MFS nepodmienečne
od 20.6.2012, podľa 1/6b, poplatok 5 eur.
D200 Trestá sa FK Hrušov pokutou 30
eur, podľa 2/1a, poplatok 5 eur.
D201 DK trestá FK V. Zlievce poplatkom
50 �, podľa RS E−A/k, poplatok 7 eur.
D202 DK dňom 20.6.2012 prerušuje na−
sledovné tresty: J. Lukáč 810813 Kosihy
n. I − ostávajú 2 MFS,V. Klacso 780804
O. N. Ves − 1 MFS, V. Kováč970709

Bušince − 2 MFS, K. Mics 960122 Vinica
− 2 MFS.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvo−
lať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji
ObFZ.  

Správy zo sekretariátu:
1. Na stránke ObFZ sú zverejnené aktu−
álne Prihlášky do súťaží ObFZ pre súťaž−
ný ročník 2012/2013. Materiál nájdete v
časti Dokumenty − ostatné dokumenty −
prihláška do súťaží − kliknutím na (stiah−
nuť). Prihlášky treba zaslať do 10.7.2012.
2. Najbližšie zasadnutie VV ObFZ Veľký
Krtíš sa uskutoční 4. 7. 2012 o 16:00 h.
na sekretariáte ObFZ.
3. Predseda ObFZ Ladislav Krnáč pred−
voláva na zasadnutie VV ObFZ dňa 4. 7.
2012 o 15:30 h. Jozefa Híveša funkcio−
nára FK K. Kosihy.
4. Najbližšie zasadnutie Rady ObFZ
Veľký Krtíš sa uskutoční 11. 7. 2012 o
16:00 h. na sekretariáte ObFZ.
5. Aktív ŠTK ObFZ V. Krtíš bude dňa
12.7.2012 o 16:00 h. (miesto konania − na
slobodárni ul. Banícka). Vyhodnotenie
súť. ročníka 2011/2012 a zahájenie súť.
ročníka 2012/2013 − pridelenie štartov−
ných čísiel).
6. Pozývame na Aktív ŠTK ObFZ dňa
12.7.2012 . "Klubových ISSF manažé−
rov", nakoľko uvedeného Aktívu sa zú−
častní Ján Letko − vedúci oddelenia IT
SFZ, ktorý oboznámi "Klubových ISSF
manažérov", pracovať v ISSF.
7. Pozývame  na Aktív ŠTK ObFZ dňa
12.7.2012 o 16:00 h najlepších strelcov: I.
tr. dospelí − Miroslav Gluch Olováry, II. tr.
dospelí − Csaba Villant Sečianky, dorast −
Jozef Koštial Bušince, žiaci − Šimon
Kováč Hrušov. Účasť pozvaných, na
Aktív ŠTK ObFZ zabezpečí FK.
8. Začiatok súťaží v súťažnom ročníku
2012/2013: jesenná časť pre I. tr., II. tr.
dospelých, dorast, a žiakov 19. 8. 2012,
(pri počte 12 účastníkov ).
9.
10. Upozorňujeme funkcionárov FK, že
podklady k prechodu žiakov do kategórie
dorastu (vystavenie RP) je potrebné za−
slať na SsFZ najneskôr do 31.5.2012.
Podklady:
−   kompletne vyplnená prihláška k regis−
trácii vo všetkých kolónkach − čitateľne (aj

súhlas rodičov na zadnej strane prihláš−
ky),
−   fotografia rozmeru 3,5 x 4,5 cm, alebo
aj menšia štandarného rozmeru (na OP,
VP, príp. PAS) − nie  staršia ako 1 rok,
− poplatok 4 eurá � za jeden preukaz, plat−
ba poštovým poukazom SsFZ (možnosť
uhradiť za všetkých hráčov jedným pou−
kazom),
−   doklad na overenie RČ sa nevyžaduje
(hráči sú už zaevidovaní v databáze
Matriky SFZ) − len na požiadanie v prípa−
de nezrovnalosti.
11. Žiadame všetky futbalové kluby, aby
sa s plnou vážnosťou venovali projektu
ISSF a zaregistrovali za svoj klub
"Klubového ISSF manažéra". Do dnešné−
ho dňa sú zaregistrované  FK: Sklabiná,
M. Kameň,  D. Strehová, S. Ďarmoty,
Želovce, Nenince, S. Plachtince,  Balog,
Čebovce, Vinica, Veľké Zlievce,  Kosihy
n. I., Lesenice, Hrušov. Všetky nejasnos−
ti okolo projektu ISSF vám poradí a zod−
povie na vaše otázky sekretár ObFZ.
2.  Opätovne upozorňujeme funkcionárov
FK: V. Krtíš,   Príbelce,  D. Lom,  K.
Kosihy,  Olováry, O. N. Ves, , V. Čalomi−
ja, Záhorce, Bušince, M. Zlievce, M. Ča−
lomija a Sečianky,  že v súvislosti so za−
vádzaním Informačné systému
Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, je
bezpodmienečne potrebné v čo najkrat−
šom čase zaregistrovať tzv. "Klubových
ISSF manažérov", ktorí získajú prístup do
Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a
transfer hráčov v elektronickej podobe,
ako aj možnosť  komunikácie v elektro−
nickej podobe so zväzovými orgánmi na
všetkých úrovniach. Podrobnejšie k infor−
máciám o pozícii klubového manažéra,
ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete
na stránke SFZ v čl. Projekt ISSF a klu−
by, prípadne na stránke SFZ v časti
Projekty − ISSF − dokumenty. V prípade
nejasností kontaktujte sekretariát  ObFZ
ktorý vám poradí, prípadne pomôže sa
samotnou registráciou.
Upozorňujeme, že vyšiel druhý videoná−
vod pod názvom Prvé kroky ISSF mana−
zera, viď adresahttp://www.futbalsfz.sk/is−
sf/videonavody.

− LADISLAV KRNÁČ, predseda ObFZ−

OKRES − I. TRIEDA DOSPELÍ − KONEČNÁ TABUĽKA PO SEZÓNE 2011/2012

ObFZ V. Krtíš − Spravodaj č. 51

n Predám horský bicykel MERIDA
CALAHARI 550 vo veľmi zachova−
lom stave. Cena: 150 eur, dohoda
možná. Inf. m 0905 934 276. np − 998

n Predám 2−izbový pôvodný vi−
diecky domček + nová 2−garáž +
oplotený pozemok v Želovciach v
tichej lokalite. Cena: 33.900 eur.
Inf. m 0915 151 235.        np − 971

Dňa 1. 7.2012 od 13:00 hod 
sa v obci Lesenice v areáli 
futbalového ihriska, koná 

1. ROČNÍK SÚŤAŽI VO VARENÍ GUĽÁŠU.
Každý súťažiaci si zabezpečí kotlanku, naberačky, 

varechy, prísady, a nádoby na suroviny . 
Drevo a stoly budú zabezpečené na vyhradených

miestach. Bližšie informácie na OcÚ Lesenice
tč: 0474894100

Poradie Tím Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Úspešnosť Sankcie


