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KOZOROŽEC (22.12. − 20.1.)
Napriek tomu, že vytrvalo a perfektne pra−

cujete, ste prezieraví, dôkladní a uvážliví, aj
tak sa vám nedarí tak, ako by ste očakávali.
Tento týždeň sa nedočkáte ocenenia.
Povedzte si, že to neprekáža, že to tak má
byť. Tým sa nedáte vyviesť z vnútornej rov−
nováhy a nielen, že si zachováte odstup, ale
hlavne ostanete pokojní a vyrovnaní. V sú−
kromí a v partnerstve sú možné nedorozu−
menia. Ak sa vám nepáčia činy vášho part−
nera, tak mu to hneď povedzte. 

VODNÁR (21.1. − 18.2.)
Tento týždeň na tom nebudete najlepšie. Ak
ale využijete pondelok a utorok, keď máte
dostatok životodárnej energie od Slnka, mô−
žete si pracovnú oblasť dobre podchytiť. Ak
chcete presadiť svoje nápady a podnety, u−
robte tak počas týchto dní. Zvyšok týždňa už
si len mechanicky vykonávajte svoju prácu.
V druhej polovičke týždňa máte prudké zme−
ny nálady, návaly zlosti a málo diplomacie.
Je to preto, že sa vám v práci nedarí.
Nezabúdajte na to, že vaši blízki za to nemô−
žu. Nepokazte si priateľstvá. 

RYBY (19.2. − 20.3.)
Priaznivé obdobie z minulého týždňa po−

kračuje. V tomto týždni ste to vy, ktorí exce−
lujete v každej oblasti. Dlho ste sa snažili
nájsť svoje miesto na Slnku a práve ste ho
našli. Väčšina z vás má prácu, ktorú miluje,
a aj v nej napredujete. V tomto týždni pride
povýšenie alebo výrazne finančné ohodnote−
nie. Je to pre vás dôležité, ale ešte dôležitej−
šie pre vás je citové naplnenie. Ani na túto
oblasť sa nemôžete sťažovať. Partner vám u−
robí všetko, čo vám vidí na očiach. Vy jemu
takisto. 

BARAN (21.3. − 19.4.)
Všetko vám ide ako po masle. Väčšina z

vás nemá ani najmenšie problémy. Je to pre−
to, že ste ostatné dva týždne dobre pracov−
ne zabrali. Napriek tomu sa nezahrávajte s o−
sudom a priveľa neriskujte. Neodkrývajte
všetky svoje karty. Nie ste príliš komunika−
tívne znamenie, ale počas týchto dní ste veľ−
mi výreční. Dávajte však pozor, nehovorte,
pokiaľ sa vás nepýtajú. Vaše rečnícke nada−
nie tento týždeň môžete uplatniť najmä do−
ma, vo svojej rodine. Aj váš partner sa pote−
ší, že ste takí milí a výreční. 

BÝK (20.4. − 20.5.)
Asi ste to v prvej polovičke minulého týž−

dňa po citovej stránke nemali ľahké. Za pred−
pokladu, že ste sa emocionálne ovládali a v
druhej polovičke ste sa úprimne porozpráva−
li so svojím partnerom, sú teraz už chmáry
za vami. Samozrejme sa to naplno odráža aj
vo vašej práci. Ste pokojní, milí a rozumní.
Znova ste to vy, zemskí býci pevne stojaci
nohami na zemi. Asi by bola škoda, keby ste
teraz boli na dovolenke, pretože sa vám v
práci veľmi darí. Vďaka náklonnosti Jupitera
môžete dosiahnuť to, po čo už dávnejšie túžite. 

BLÍŽENCI (21.5. − 21.6.)
Hoci ste Blíženci, cítite sa ako levy.

Znamená to, že sa cítite ako králi. Minulý týž−
deň ste mali až príliš úspešný a stále v tejto
eufórii žijete. Je dobré, že ste spokojní a ve−
selí, len si dávajte pozor na vlastnú pýchu.
Tento týždeň už vám hviezdy nie sú tak
priaznivo naklonené, dávajte si preto pozor
na chybný úsudok, nediskrétnosť, nepodpi−
sujte dôležité listiny a nepúšťajte sa do súd−
nych sporov. Nepokazte si to, čo ste si tak
pracne vybudovali.  

HOROSKOP
RAK (22.6. − 22.7.)

Hneď prvý pracovný den sa vám vynikajú−
co darí. Pracovný postup, finančné ohodno−
tenie vašej práce. Darí sa vám však aj v lás−
ke a súkromí. Nezadaní sa zamilujete. Utorok
a streda sú celkom v pohode, práce máte ve−
ľa, len sa vám do nej nechce pustiť. Vo štvr−
tok buďte v strehu. Tento deň vám mimo−
riadne nepraje na pracovné záležitosti.
Nemeňte prácu, nepúšťasjte sa do napĺňania
vašich plánov, nedajte sa nadchnúť krásnymi
rečami. V žiadnom prípadne nepodpisujte
dôležité dokumenty.

LEV (23.7. − 22.8.)
V pondelok a v utorok ste stále originálni,

inšpiratívni, sebavedomí a vynachádzaví v
každej situácii. To vám samozrejme prináša
úspech na pracovnom poli. Ak sa uchádzate
o nejaký post alebo ak chcete čokoľvek zís−
kať, napríklad zvýšenie platu, skúste to po
tieto dni. Aj zvyšok pracovného týždňa je
dobrý. Slnko, váš vládca, sa nachádza vo va−
šom znamení a dodáva vám stále energiu. V
súkromnom živote je vám fajn. Vaša dobra
nálada a zdravé sebavedomie k vám priťahu−
je ľudí rovnakého razenia. 

PANNA (23.8. − 22.9.)
V tomto  týždni, napriek tomu, že sa vám

nebude až tak dariť, budete pokojní. Vaše vy−
stupovanie navonok bude dôstojné a pom−
pézne. Len ten, kto vás pozná naozaj dobre,
vie, že nie ste vo svojej koži. Veľa premýšľate.
Napriek tomu, že ľudí dokážete dobre odhad−
núť, dajte pozor na chybný úsudok. Niekto vo
vašom okolí sa správa ako váš priateľ, ale vô−
bec to tak nie je. Našťastie, poteší vás sprá−
va, ktorá sa bude týkať vášho zdravia. To, čo−
ho ste sa obávali, vôbec nebolo opodstatnené.

VÁHY (23.9. − 23.10.)
Celý týždeň sa nesie v priaznivom duchu.

Ste milí, priateľskí, urozprávaní a nabití ener−
giou. Všade, kam prídete, prinesiete dobrú
náladu, a tak budete vyhľadávaní nielen v
práci, ale aj v spoločnosti. Prvá polovica týž−
dňa praje tým z vás, ktorí pracujete v ume−
leckých a tvorivých povolaniach. V súkrom−
nom živote sa máte vynikajúco. Túžite po lás−
ke a máte ju. Vaše mile a zdvorilé vystupo−
vanie ale spôsobí, že sa okolo vás bude točiť
opačné pohlavie. Vám to samozrejme lichotí.
Avšak, všimne si to aj váš partner a jemu to
bude výrazne prekážať. 

ŠKORPIÓN (24.10. − 22.11.)
Väčšina z vás má za sebou dosť neúspeš−

né obdobie. Našťastie, už sa to pomaly obra−
cia k lepšiemu. Už od utorka sa vám v pra−
covnej aj v súkromnej oblasti lepšie dýcha.
Stále to nie je to, na čo ste zvyknutí, ale je to
podstatne lepšie. Ak sa neunáhlite v rozho−
dovaní, nebudete nasilu zavádzať nové po−
riadky, tento týždeň celkom dobre zvládnete.
Treba povedať, že tieto nové poriadky sú
správne, až geniálne. Len my, ostatní, sme
na ne ešte nevyzreli. 

STRELEC (23.11. − 21.12.)
Aj v tomto týždni vám hviezdy prajú. Jupiter,
váš vládca, stojí pevne pri vás a prináša vám
šťastie. Samozrejme už len na vás záleží, či
to využijete alebo nie. Rôzne pracovné ponu−
ky máte aj tento týždeň a môžete ich využiť.
Za predpokladu, že sa vo vašej práci cítite
dobre a ste aj adekvátne finančne ocenení,
zostaňte tam, kde ste. Ešte lepšie to máte v
láske a v priateľstve. Drvivá väčšina z vás
prežíva druhé medové týždne, vychutnávate
si to, čomu sa hovorí láska.

Potrebujeme: 250 g špagiet,
350 g kokteilových parada−
jok, 250 g smotanového ná−
tierkového syru s bylinkami,
konzervu tuniaka vo vlastnej
šťave, 1 cibuľu, 2 strúčky
cesnaku, 2 ČL oleja, trochu
mlieka, bylinky, soľ a korenie.

Špagety uvarte v slanej vode
a medzitým si nadrobno nakrá−
jajte cibuľu a cesnak. Kokteilové
paradajky umyte a pokrájajte na
štvrťky.

V panvici s vyšším okrajom o−
hrejte olej a osmažte cibuľku s
cesnakom. Pridajte syr a kúsok
mlieka a vymiešajte dohladka.   

Z tuniaka zlejte šťavu, mierne
ho porozoberajte na menšie
kúsky a pridajte ho na panvicu
spolu s paradajkami. Omáčku
potom dochuťte soľou a kore−
ním. Všetko dobre premiešajte
a zoberte z platne.

Zlejte špagety, polejte ich o−
máčkou a posypte bylinkami
podľa vlastnej chute.

Špagety s tuniakom
Recept na tento týždeň

HOROSKOP

Príďte sa pochváliť vašim hubárskym ú−
lovkom alebo nám pošlite mail s fotogra−
fiami a popisom, čo sa vám kde podarilo
nazbierať. Všetky príspevky na záver hu−
bárskej sezóny vyhodnotíme a odmeny v
podobe hodnotných kníh dostane: 1. Prvý hu−
bár v okrese; 2. Hubár s najväčším hríbom a 3. Hubár s
najväčším počtom nazbieraných a odfotených hríbov.
Takže, ak sa vrátite z lesa a budete úspešní, nezabudnite
svoj nález odfotiť a poslať do redakcie klasickou poštou,
alebo mailom na adresu: noviny.pokrok@stonline.sk. 

Rastú? 

DAJTE VEDIEŤ O PRIPRAVOVANÝCH 
PODUJATIACH 

Vážené starostky, vážení starostovia, podnikatelia, pred−
stavitelia  organizácií a inštitúcií, organizátori akýchkoľ−
vek podujatí v okrese ... 

Dajte nám vedieť o pripravovaných podujatiach 
na t.č. 047/ 48 31 555, 48 303 42, 0918 59 65 65,

0902 302 102 alebo na mailovú adresu: 
noviny. pokrok@stonline.sk, aby sme vás mohli zaradiť

do aktuálneho kalendára kultúrno − spoločenských 
a športových letných podujatí. 

Najlepšie sa opálime pri po−
hybe. Nehybné ležanie na
slnku nie je zdravé ani pre
pokožku ani pre krvný obeh.

Pri prudkom opaľovaní sa
telo bráni zvýšenou a nerov−
nomernou tvorbou pigmentu
– pehami.
Opaľovacím krémom sa mu−
síme natrieť oveľa skôr, ako
vyjdeme na slnko. Krém sa
nielenže lepšie absorbuje,
ale jeho ochranné účinky za−
čínajú pôsobiť až po určitom
čase.

Po každom kúpaní treba
vrstvu opaľovacieho krému
obnoviť. Aj v prípade, že je
vode odolný.

Pri opaľovaní nepoužívame
parfumy a toaletné vody s
obsahom alkoholu. Ten sa
pôsobením slnka vyzráža a
na pokožke sa vytvoria ne−
pekné škvrny. Počas slnenia
tiež nepoužívame dekoratív−
nu kozmetiku.

Ak máte suchú pleť, radšej
si tvár neopaľujte. Napriek
mastnému opaľovaciemu

krému pleť stratí potrebnú
pružnosť a začnú sa na nej o−
veľa skôr tvoriť vrásky.

Pri opaľovaní si citlivé očné
partie chránime slnečnými o−
kuliarami alebo vatovými
tampónmi.

Vlasy počas pobytu na sln−
ku tiež potrebujú patričnú o−
chranu. Veľmi obľúbené sú
šatky, módne klobúčiky alebo
aj šiltovka. Dlhé vlasy si naj−
samprv treba zopnúť.
Na osvieženie pleti výborne

poslúži oxi sprej s aktívnym
kyslíkom. Dodá pokožke po−
trebnú sviežosť a vlkosť.
Po slnení a návrate domov si
z tela i tváre zmyjeme opaľo−
vacie prostriedky a pokožku
na tele i tvári ošetríme prí−
pravkom po opaľovaní.
Osvedčeným prostriedkom
sa stali výrobky obsahujúce
aloe vera, pretože výťažok z
tejto rastliny pokožku upoko−
juje.
Pery si tiež chránime – kva−

litnou tyčinkou na pery s o−
chranným UV filtrom.

Slňte sa, ale opatrne...
Na slnko si treba zvykať postupne. Prvý deň môžeme vy−
staviť pokožku priamemu slnku len na 15 minút. Potom
primerane, ale opatrne zostávame na slnku dlhšie. Na zvy−
šok dňa sa utiahneme do tieňa (pozor však na to, aj v tie−
ni nás opaľuje).
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V súčasnosti najznámejším špe−
cialistom v tejto yoge, qikung a
meditáciách  je dnes učiteľ a maj−
ster PAK JURIY ALEXANDRO−
VICH.  Žil 25 rokov v juhovýchod−
nej Ázii, Indii, v Tibete, Číne a
Ťanšane, kde študoval v rôznych
kláštoroch a ášramoch, lamaistic−
kých dacanoch (kláštoroch), v kto−
rých si osvojil  rôzne  ozdravovacie
liečebné a  meditatívne praktiky. V
súčasnosti majster Pak vedie naj−
väčšiu školu v Eurázii.

Počas svojej praxe vyliečil približ−
ne 15 000 pacientov trpiacich čas−
to z hľadiska západnej medicíny
nevyliečiteľnými chorobami a zdravot−
nými problémami. Tieto choroby sa
nedajú vyliečiť za niekoľko dní.
Proces obnovy strateného zdravia
môže trvať niekoľko mesiacov  se−
rióznej práce 

Na základe  pozvania asociácie
AOUM sa podarilo zorganizovať na
Slovensku seminár a majster Pak
našiel čas aby po prvýkrát vyučo−
val záujemcov na Slovensku.
V termíne od 12.do 20.mája 2012
sa uskutočnil  úspešný seminár pri
Banskej Bystrici. Výuka sa stretla u
účastníkov s pozitívnou odozvou.
Mnohí účastnící seminára už mali
skúsenosti s rôznymi učiteľmi a
školami  východných praktík, často

niekoľkoročné. Boli príjem−
ne prekvapení  hlbokými a
praktickými  poznatkami  učite−
ľa o energetike človeka po−
chádzajúcimi z kláštorov
Tibetu, Nepálu a Ťan Šanu.   

Niektoré aspekty
liečebných 

praktík
a metodík

V súčasnosti nastúpil
BIOCHEMICKÝ VEK. Na
pultoch obchodov sa nachá−
dzajú  geneticky modifiko−
vané produkty, voda  i
vzduch sú znečistené, z ne−

ba  pršia kyslé dažde, ekológia je
na hranici katastrofy. Človeku
dnes môže pomôcť  unikátna stará
ťanšansko − tibetská praktika udá−
na. Udána je spôsob obrátenia  a−
nalyzátorov chuti do vnútra orga−
nizmu. Je to aj  spôsob riadenia
endokrinného a hormonálneho
systému človeka. Zosilňuje jeho  i−
munitný systém a pomáha ničiť
choroboplodné vírusy a baktérie  v
organizme človeka. Zabezpečuje
lymfatickú drenáž, vylučovanie  to−
xínov z organizmu. A to bez potre−
by lekárskeho zákroku. Pomáha
nadvihnúť vnútorné orgány, ktoré
poklesly po pôrodoch u žien.
Neopreačne lieči myomy, cisty, fib−
rózy, zápaly prsnej žľazy atď.
Umožňuje rozpúšťanie ľadvinových
kameňov a  vylučovanie piesku z

nich. 
Kto ovláda Udánu, nepotrebuje

dodržiavať žiadne diéty. Všetky zná−
me stravovacie systémy sú len poku−
sy  intuitívne  si osvojiť udánu.
Stimulujúc udánu môžeme podľa
potreby previesť organizmus na
zásadité procesy, riadiť slané pro−
cesy v organizme alebo kyselino−
tvorné procesy, pokiaľ je to potreb−

né. Vďaka udáne  je napríklad
možné  účinne  a bez  prepará−
tov sa  zbaviť nadbytočnej váhy
alebo naopak, pribrať chýbajúcu
hmotnosť podľa želania. 
Osvojenie  energie qi alebo vjá−

ny umožňuje riadiť svoje fyziolo−
gické procesy a  liečiť problémy
napr. dysbalancie pohybového a−
parátu. Osvojenie si meridiáno−
vého systému, ktorého bežne u
nikoho niet, omladzuje organiz−
mus a spomaľuje biologický čas.
Hlbšie do organizmu preniká prá−
na, ktorá vzniká obrátením apa−
rátu čuchu do vnútra organizmu.
Dýchanie Tumo prehrieva orga−
nizmus a umožňuje zbaviť sa
vnútorného chladu, ktorý zapríči−
ňuje množstvo ochorení  dýcha−
cieho aparátu. Ochladzujúce dý−
chanie zase vyrovnáva  nadmer−
né vnútorné teplo a je osožné
najmä v horúcich letných. Mantry
sú vnútornými fyziologickými
zvukmi. Prostredníctvom nich je
možné masírovať vnútorné orgá−
ny, prekrvovať ich, alebo z nich

vytláčať stagnujúcu krv. Pri správ−
nom použití je ich účinok  silnejší
než vpich akupunktúrnych ihiel. 

O rok  k nám majster Pak opäť
zavíta, aby vyučoval  záujemcov  o
spoznávanie a riadenie  vlastného
organizmu a harmonizáciu  života
vlastného aj svojich blízkych. 

− ROBERT URGELA − 

SVIEŽI VIETOR ŤAN ŠANSKÝCH HÔR

TISÍCROČNÉ PRAKTIKY ŤANŠANSKEJ 
YOGY LIEČEBNÉHO QIKUNG  

V 6. storočí n.l., buddhistický mních a patriarcha Bodhidarma so svojimi 12 žiakmi, rozširujúc
Buddhovo učenie, prichádza z Indie do Himalájí a Tibetu. Keď jedenásty žiak Boddhidarmu dosiahol
OSVIETENIE, opustil svojho učiteľa  a odišiel do Ťan Šanu, kde vytvoril novú koncepciu  harmonického
poznávania sveta a samotného ČLOVEKA. Ťan šanská yoga je k dnešnému dňu syntézou všetkých prak−
tík indickej, tibetskej, taoistickej yogy a čínskych škôl taichi a qikung. Do dnešného dňa stala najpre−
pracovanejším systémom spoznávania človeka a Vesmíru. Nakoľko ŤŠ yoga má svoje korene aj v ti−
beskej yoge, sú v nej  silne zakorené  liečebné aspekty. 

Učiteľovi a majstrovi
PAK JURIY 

ALEXANDROVICH 
učarila panoráma 

M. Kameňa

Majster so žiakom v akcii
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Šípkari relaxujú 
súťažou dvojíc

V letnej trojmesačnej prestávke
medzi sezónami si šípkari už tra−
dične udržujú hráčsku kondíciu v
disciplíne 501 DO TEAM. V tre−
ťom kole 23.6. sa najviac darilo tí−
mu "DIČI", ktorý vo finále zdolal
dvojicu "HRON". Na treťom mies−
te skončil tím "MURO". V tomto
kole zatváral nad 100 iba Ľubo
Dibala (101). 
Priebežné poradie po 3.kole:

1.DIČI 320 b., 2.POKER 120 b.,
3.F.Ševčík−Švonavec a HRON −

obidve dvojice po 80 b.
JEDNOTLIVCI: 1.Dibala, Činču−
ra − po 320 b., 3.Babinský 250

b., 4.Š. Chrien 120 b.
Súťaž dvojíc prebieha celé
prázdniny, vždy v sobotu.

−MDCVK−

V tomto roku sa lukostrelecké
súťaže konajú v novom "šate".
Mestá a obce, v ktorých sa ve−
nujú historickej lukostreľbe v na−
šom regióne a to v Želovciach,
Vinici, Divíne, Rimavskej Sobote
zo Slovenska a z Retságu a
Sudéc z Maďarska, založili na−
dregionálnu súťaž − Pohár Hont −
Novohrad − Gemer. V každom zo
šiestich stredísk sa uskutočnia
jedny preteky a najlepší strelci v
jednotlivých kategóriách sa sta−
nú držiteľmi pohára. 

V Želovciach boli preteky v so−
botu 2.6. a zúčastnilo sa ich takmer
150 pretekárov nielen zo spomína−
ných stredísk, ale takmer z celého
Slovenska a mnohých miest z
Maďarska. Boli tu lukostrelci z
Budapešti, Miškolca, zo západného
Slovenska ba i družstvo výborných
lukostrelcov z Michaloviec. Súťažilo
sa v tradičnom luku, kladkovom lu−
ku, olympijskom luku, loveckom
reflexe, long bow i v streľbe z kuší.
Preteky boli  v prekrásnom prostre−

dí  Údolia želovských pivníc, kde im
organizátori z domácej Viktorie Že−
lovce pripravili výborné podmienky
na samotnú súťaž, ale aj kvalitné
občerstvenie počas celého dňa. 
Súťaž, ktorá má tri kolá, začala na

planine nad pivnicami a po absol−
vovaní prvého kola prešli lukostrel−
ci dolu na príjazdovú cestu, kde bo−
li pripravené terče na ďalšie dve
kolá na lúkach po jej oboch stra−
nách.  Súťaž bola veľmi vyrovnaná,
o čom svedčili viaceré rozstreľova−
nia, ktoré museli lukostrelci po ko−
nečnom spočítaní bodov pri ich rov−
nosti absolvovať.  Medzi plejádou
skvelých strelcov sa nestratili ani
zástupcovia oddielov z nášho regi−
ónu, zo Želoviec a Vinice. Viacerí z
nich sa umiestnili na popredných
priečkach. 

Výsledky strelcov 
z nášho okresu 

V kategórii MINI bol Peter Rašík
na 5. mieste.  Medzi kadetmi skon−
čil 3. Gabriel Oravec,  medzi seni−
ormi bol na 7. mieste Miroslav

Líška a spomedzi veteránov skončil
na 3. mieste Otto Grešina, všetci  z
Viktorie Želovcev súťaži  TRRB. V
TRLB sa darilo Modrokamenčanom,
keď medzi deťmi  − chlapcami bol
Andrej Kýpeť na druhom mieste a

medzi seniormi Vladimír Kýpeť zví−
ťazil. V kategórii HU bol medzi se−
niormi Ondrej Kóša z M. Kameňa
4. a členovia Viktorie Želovce Ľu−
bomír Kulich a Ondrej Sucháň
skončili na 8. a 9. mieste. V kuši sa
darilo Adrianovi Sedlačekovi, z M.
Kameňa, ktorý medzi mužmi zvíťa−
zil.                 −P. GAŠPAROVIČ− 

Na nedávno skončené Majstrovstvá
Európy sa síce naše mužstvo
neprebojovalo, ale Slováci mali
v dejisku na futbalovom ihrisku
predsa len svojich futbalistov a
medzi nimi aj jedného z V.
Krtíša. Hneď v druhom zápase
ME Česko − Rusko vo Wroclavi
niesli vlajku Českej republiky
mladí futbalisti zo športového
gymnázia v Banskej Bystrici a
medzi nimi aj Jakub Kuchta z V.
Krtíša.

Poctu niesť vlajku pred takýmto
významným zápasom si bansko−
bystrickí gymnazisti vybojovali ví−
ťazstvom v postupovom futbalovom
turnaji Cocacola cup 2012.
Dokonca na celoslovenskom finá−
lovom turnaji v Senci bol Jakub
Kuchta druhým najlepším strelcom.
Jakub teraz skončil prvý ročník na
strednej škole a ešte stále je mlad−
ším dorastencom. Ich mužstvu sa

darilo aj v ligovej súťaži, keď zvíťa−
zili s veľkým náskokom a postúpili
do prvej ligy mladšieho dorastu.
Vzorom mladému hráčovi je stred−
nopoliar FC Barcelona Xavi. Ako
povedal, byť na hracej ploche u−
prostred zaplneného hľadiska je ú−
žasný pocit, aj keď bol iba vlajko−
nosičom. V hľadisku mali prevahu

ruskí fanúšikovia a keď štadiónom
zaznelo  mohutné "Rossija, Rossija!" ,
až mu zimomriavky behali po tele.   

Mladému futbalistovi želáme, aby
podobný pocit zažil ešte veľakrát, i
keď nie ako vlajkonosič, ale platný
hráč futbalového mužstva i repre−
zentácie.                       − PG −

Nestor lukostreľby v Želovciach a organizátor podujatia  Július
Oravec (vľavo) spolu s jedným zo svojich kolegov  Gabrielom
Vladárom.  

O poradí muselo často rozhodovať 
až rozstreľovanie jednotlivých súťažiacich. 

Každý jeden z družstva pochádzajúceho z ďalekých Michaloviec,
sa umiestnil na stupni pre víťazov. 

Českú vlajku niesol aj Veľkokrtíšan

Lukostrelci súťažili v želovských pivniciach

Jakub Kuchta (v bielom drese) bol jedným z tých,
ktorí mali česť niesť na štadion českú vlajku
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Zaujímalo nás, kto má do bikepar−
ku umožnený vstup a s touto otáz−
kou sme sa obrátili na  Jula
Násalyho, ktorého bike je už dlho−
ročnou záľubou. 
"Vstup do areálu je voľný a slú−

ži všetkým obyvateľom nášho
mesta. Pohyb po areáli je na
vlastné riziko. Pri návšteve však
treba dodržiavať pravidlá sluš−
ného správania, dodržiavať bez−
pečnostné pokyny a udržiavať
poriadok. Povinnou výbavou pre
každého a hlavne pre deti, sú
chrániče a samozrejme prilba.
Tieto finančne nenáročné bez−
pečnostné pomôcky sú zákla−
dom.  Deti do 13 rokov by mali
byť v sprievode starších osôb.
Pre rodičov sme vybudovali la−
vičky, kde si môžu oddýchnuť a

zároveň byť v spoločnosti svo−
jich detí, sledovať ich pri športe
a tak spolu s nimi stráviť príjem−
ne a užitočne voľný čas. V prí−
pade potreby vám vieme pomôcť
tým, že v blízkosti sa nachádza
miesto pre poradenstvo a servis
bicyklov. 

Chceli by sme sa poďakovať
všetkým  ľuďom, ktorí nám pra−
videlne pomáhali pri budovaní
parku hlavne svojimi rukami, ale
aj podporou vo forme 2% z daní.
Ak by ste aj vy chceli pomôcť
nielen nám, ale aj všetkým špor−
tu chtivým deťom a mládeži, mô−
žete tak urobiť nielen vašimi 2%,
ale aj svojou prácou. Za ostatné
roky sa vytvorilo veľmi férové
pravidlo, že decká nielen jazdia,
ale musia aj pomáhať s výstav−

bou a udržiavaním parku. Týmto
chceme, aby si vytvorili pozitív−
ny vzťah k práci, a aby si naše
spoločné dielo vážili. 

Po vybudovaní náročnejších
úsekov plánujeme vystavať aj
dráhy, ktoré budú určené pre
najmenšie deti. Vieme, že v sú−
časnosti majú deti veľa možnos−
tí tráviť voľný čas, ale sme pre−
svedčení, že šport je jednou z
najlepších. K tomu potrebujeme
ale aj podporu rodičov. Rodičia
by mali vedieť, kde chodí ich
dieťa, a dieťa by malo rešpekto−
vať pokyny rodiča alebo starších
cyklistov. V pláne máme aj orga−
nizáciu súťaží, exhibičných jázd
skúsenejších jazdcov, ktoré ale
nie je možné uskutočniť bez do−
končenia výstavby bikeparku v

našom okrese.  Preto vyzývame
všetkých záujemcov o tento ne−
tradičný šport, aby prišli pomôcť
s výstavbou a dokončením bike−
parku, ktorý potom môžu za od−
menu využívať. Veríme že našim
dielom prispejeme k rozmanitos−
ti športového zázemia v našom
meste. Sme otvorení k vzájom−
nej komunikácii a radi odpovie−
me na vaše postrehy na našich
kontaktoch

julonasaly@gmail.com, 
www.vkbikers.webnode.sk  

alebo na facebooku 
skupina VK Bikers."

Členovia VK Bikers vás pozývajú
medzi seba priamo do veľkokrtíš−
skeho bikeparku, kde vám radi od−
povedia aj na vaše otázky a pora−
dia vám vo všetkom, čo súvisí s va−
šim, aj ich, obľúbeným športom a
budú veľmi radi, ak sa nájdu ďalší
mladí nadšenci ale aj ich rodičia,
ktorí by im pomohli dokončiť zača−
té.                           − red − 

Určite ste postrehli, že na Tučekovej ulici vo Veľkom Krtíši niekoľko desiatok metrov od križovatky po pravej strane v smere na Sklabinú
sa už dlhodobejšie buduje zaujímavý športový areál, tzv., Bike park. Vzniká vďaka skupine mladých nadšených športovcov z OZ VK Bikers.
Občianske združenie bolo založené v roku 2009 s cieľom organizačne zastrešiť všetky činnosti súvisiace s vybudovaním a prevádzkou
areálu. Skladá sa z mladých ľudí, ktorí reagovali na akútny nedostatok možností pre tento adrenalínový šport v našom okrese, majú však
jednu prosbu:

Pomôžte dokončiť bikepark v našom okrese
Aby sa mali kde venovať svojmu obľúbenému športu, pustili sa do práce a za niekoľko rokov je za ni−

mi vidno kus poriadnej roboty. Popreli reči tých, ktorí tvrdia, že sa mladým už nechce športovať, a že
iba vysedávajú pri počítačoch. Vďaka súhlasu majiteľov pozemkov, s podporou mesta, a darcov 2% da−
ne, sa za uplynulých pár rokov podarilo vybudovať väčšiu časť areálu  bikepark, ktorý slúži širokej ve−
rejnosti a umožňuje deťom tráviť zmysluplne svoj voľný čas.

To, čo bolo zatiaľ na papieri ako plán, sa snažia mladí bikri dávať do reálnej podoby.  Aby si muhli chuti zašportovať,
museli už pretrpieť nejaké tie mozole na rukách... Stále je však pred nimi veľa práce
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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

0948 527 565

MYXY ,  s . r . o .
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Poľovníci z nášho okresu,Poľovníci z nášho okresu,
členovia Slovenského poľovčlenovia Slovenského poľov−−
níckeho zväzu, si zmerali preníckeho zväzu, si zmerali pre−−
snosť svojej mušky na majsnosť svojej mušky na maj−−
strovstvách okresu v malokastrovstvách okresu v maloka−−
librovom  štvorboji 27.májalibrovom  štvorboji 27.mája. V
tejto súťaži sa strieľa na redukova−

né terče pričom jednotlivé terče
predstavujú líšku, kamzíka, srnca a
diviaka. Majstrovstiev sa zúčastnilo
približne 60 poľovníkov, ktorí súťa−
žili ako jednotlivci a trojčlenné
družstvá, ktorých sa zišlo 16.
Súťaže sa zúčastnili ako hostia aj

dvaja poľovníci zo Šiah, ktorí našim
poľovníkom ukázali, ako sa má
strieľať. Skončili na prvých dvoch
priečkach a až za nimi skončil
ostrieľaný súťažný strelec Branislav
Gábor. Ešteže Šahania súťažili mi−
mo poradia a majstrom okresu sa

tak stal B. Gábor, pred druhým
Petrom Tóthom z Kamenných
Kosíh a na 3. mieste skončil Milan
Cúth z PZ Obeckov I. 

B. Gábor svojim streleckým ume−
ním pomohol k víťazstvu aj príbel−
skému družstvu poľovníkov, keď ho
doplnili Jozef Kadlec, ml., a Pavel
Ďuriš, ml.

Výsledky jednotlivcov: 
Mimo poradia 1. Štefan Bugyi −
100, 100, 99, 98 − 397 b.; 2. Július
Antalfi − 97, 98, 90, 96 − 381 b. 
Majstrovstvá okresu: 

Družstvá: 
1. Príbelce (B. Gábor, J. Kadlec,
ml., P. Ďuriš, ml.) 1035 b.; 2.
Strháre (Michal Hruška, Ľubomír
Hruška, ml., Peter Potocký) 1031
b., 3. Vinica (Otto Antalfi,
František Murín, Miroslav Varga)
996 b.

−red−

V sobotu 23.6. 2012 sa v Dolnej Strehovej čas−
ti Prieloh konal už tradičný futbalový turnaj v tak
trochu netradičných podmienkach. Návštevníci
tohto podujatia si popri 10 hodinovom futbalo−
vom "maratóne" dopriali chladené občerstvenie
v bufete, pečenú klobásu, baraní a divinový gu−
ľáš a naplno si mohli vychutnávať pobyt na čer−
stvom vzduchu v krásnej prírode. Po vyhodno−
tení turnaja bola žrebovaná hodnotná tombola a
účastníci sa rozchádzali domov až neskoro ve−
čer.         Výsledky turnaja:

SKUPINA A
Malé Zlievce − Závada 1:5

Podzámčok − Malé Zlievce 2:0
Závada − Podzámčok 0:1

1.Podzámčok 2200 3:0 6
2.Závada 2101 5:2 3
3.M. Zlievce 2002 1:7 0

SKUPINA B
Modrý Kameň − BBE SLOVAN FANS  0:2
Horné Strháre − BBE SLOVAN FANS  5:1

Horné Strháre − Modrý Kameň  3:1
1.Horné Strháre 2200 8:2 6
2.BBE SLOVAN FANS 2101 3:5 3
3.Modrý Kameň 2002 1:5 0

SKUPINA C
Veľká Čalomija − PZ DIANA Bušince  0:4

D. Strehová − Veľká Čalomija  4:0
D. Strehová − PZ DIANA Bušince 2:1

1. D. Strehová 2200 6:1 6
2.PZ DIANA Bušince2101 5:2 3
3.Veľká Čalomija 2002 0:8 0

SKUPINA D
Veľké Zlievce − Ľuboriečka 2:2

Prieloh −Ľuboriečka 1:0
Prieloh − Veľké Zlievce 0:0
1.Prieloh 2110 1:0 4
2.V. Zlievce 2020 2:2 2
3.Ľuboriečka 2011 2:3 1

ŠTVRŤFINÁLE: 
Podzámčok − BBE SLOVAN FANS  0:1 po PK
Horné Strháre − Závada  1:2 po PK
D. Strehová − Veľké Zlievce 1:0 po PK
Prieloh − PZ DIANA BUŠINCE 2:0
SEMIFINÁLE: Závada − KPRŠ D. Strehová
1:2 po PK, Prieloh − BBE SLOVAN FANS 2:0
O 3. miesto: BBE SLOVAN FANS − Závada
2:1. FINÁLE:  D. Strehová − Prieloh  1:0
Konečné poradie:1.D. Strehová, 2.Prieloh,
3.BBE SLOVAN FANS, 4.Závada.           −red−

PRIELOH: Horný rad zľava: Peter Černý, Tomáš Zošák, Ján Babic, Tomáš Kiš. Dolný rad
zľava: Miroslav Matúška, Marek Bartko, Daniel Hriň, Miroslav Bartko

Parlacký pohár získali Dolnostrehovčania

Víťazné mužstvo Dolnej Strehovej vo finále porazilo domácich v kvalitnom zápase výber
Prielohu 1:0. Horný rad zľava: S. Malatinec, M. Abelovský, V. Sokol, J. Žilka, M. Sokol, M.
Nagy, I.Jaňák. Dolný rad zľava: S. Babic, A. Dobrocký, M. Bystriansky ml, M. Bystriansky
st., M. Mydlo

Najlepších strelcov majú v Príbelciach
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olympiada swenitorov upraviť

l Kto z vášho kádra hral najlepšie,
kto si zaslúži pochvalu a kto by mal
pridať 
− Ťažko je vyzdvihnúť jednotliv−

ca pri kolektívnom športe, ale
boli to skúsení starší hráči, kto−
rí podávali vyrovnané výkony.
Je čo zlepšovať u mladých ta−
lentovaných hráčov, ktorí dostá−
vali príležitosť a mohli čerpať z
hry svojich starších spoluhrá−
čov. Potešujúce v našom futba−
lovom klube je, že kolektív tvo−
ria, až na dvoch hráčov, vlastní
odchovanci. 

l Ktoré zápasy boli pre vás najvy−
darenejšie

− Za vydarené zápasy nášho
mužstva sa dá považovať neča−
kané víťazstvo hneď v prvom ko−
le jesennej časti v Dolnej
Strehovej, ktorá predtým opusti−
la 4. ligu. Za dobré zápasy sa
dajú považovať derby zápasy vo
Vinici, Príbelciach, Čebovciach a
Neninciach. 

l Čo vám robí najväčšie starosti a
čo brzdí vašu prácu ?

− Najväčšie starosti, ako asi v
každom klube, máme s finan−
čným zabezpečením chodu klu−
bu počas celej súťaže.  I napriek
tomu, bolo v Sklabinej vytvore−
né B družstvo, čím sa dáva prí−
ležitosť mladým hráčom, ktorí
končia v doraste a rovnako hrá−
čom končiacim v A družstve. V
súčasnosti je najpálčivejšia o−
tázka rozhodnutie o ďalšom ú−
činkovaní B družstva v súťaži.
Napriek vytvoreným podmien−
kam poklesol záujem zo strany
hráčov, s ktorými sa počítalo na
zabezpečenie chodu družstva v
súťaži.

l Máte vyhovujúce zázemie v klu−
be − šatne, sociálky, dobré ihrisko? 
− V samotnej telovýchovnej jed−

note je vždy čo zlepšovať.
Brigádnickou činnosťou sme
zveľadili okolie ihriska, sociálne
zariadenie a do budúcna by sme
chceli zabezpečiť zavlažovanie
hracej plochy. V nastávajúcom
novom ročníku 12/13 plánujeme
prihlásiť do súťaže aj doraste−
necké družstvo, ktoré má v
Sklabinej dlhoročnú tradíciu,
ktorá je neskôr základom pre
družstvo dospelých.

Chceme sa poďakovať
Obecnému úradu a obecnému
zastupiteľstvu Sklabiná za finan−
čnú a materiálnu pomoc,  ako aj
všetkým príležitostným sponzo−
rom, ktorých  sklabinský futbal

oslovil. Rovnako Obecnému úra−
du Obeckov a jeho zastupiteľ−
stvu, ktorý nám zastrešuje účin−
kovanie B družstva a poďakova−
nie patrí celému organizačnému
tímu za prácu, ktorú venujú skla−
binskému futbalu v rámci svojho
osobného voľna ako aj všetkým
svojim členom a fanúšikom.
Futbalový klub pracuje v zlože−

ní: Jozef Paholík − predseda, Ing.
Branislav Belák − podpredseda,
Ing. Jozef Bartók − podpredseda,
Pavel Černoch − manažér klubu,
Peter Gerbáč − vedúci B druž−
stva, Štefan Belák, Ladislav
Krnáč, Miroslav Gluch, Pavel
Naď,  Jaroslav Bakoš, Ivan
Bolibruch − vedúci A družstva,
Jozef Haraksim, Dušan Lauko −
vedúci žiakov. Revíznu kontrol−
nú komisiu tvoria: Milan
Kiššimon (predseda), Jozef
Klinčok a Miloš Koči.

Komentáre za
Sklabinú hlási 

predseda futbalového 
klubu Jozef Paholík

(55 ročný). 
Našim čitateľom sa predstavuje na−
sledovne: "V 70. a 80. rokoch
som hrával v prvej B a prvej A
triede krajského majstrovstva.
Ku komentovaniu som sa dostal
po začatí funkcionárčenia v telo−
výchove. Tuto úlohu som pre−
vzal  po profesionálovi Štefano−
vi Rimajovi, ktorý robí v denníku

Pravda. Nie je jednoduché ko−
mentovať, pretože komentátor
nesmie byť zaujatý voči súpero−
vi a musí si zachovať objektivitu.
Medzi "prešľapy" komentátorov
počítam aj to, že pri zápasoch
na pôde súpera sa stáva, že do−
máci komentátor píše veľakrát
neobjektívne, nepravdu a po−
strehy len domáceho družstva a
súper, akoby ani nebol na ihris−
ku. Mám rád pekný futbal, pote−
ší aj hra súpera, ktorý hrá od−
vážny, útočný a kombinačný fut−
bal. Potešila by ma väčšia ob−
jektivita arbitrov zápasu.
Naštartovanie mládežníckych
družstiev, ktoré mali vždy v
Sklabinej zelenú, čo bolo vždy
devízou pre sklabinský futbal.
Poprial by som dnešnej mládeži
viac trpezlivosti, aby vedeli v
pravý čas zabojovať o svoje
miesto.  Keby som si mohol do
futbalového kádra vybrať ktoré−
hokoľvek futbalistu sveta, tak by
som si v drese Sklabinej vedel
predstaviť futbalistov typu
Carlesa Puyola či Sergia
Ramosa a zo slovenských hrá−
čov nestarnúceho Miroslava
Karhana. Na týchto hráčoch je
obdivuhodné, že majú srdce pre
futbal a vedia sa preň odovzdať
v celom zápase."

Pripravila: − R.HORNÁČEKOVÁ −

Piatoligová TJ Sklabiná: Skvelý bronz aj vďaka novému trénerovi
O zhodnotenie futbalového ročníka sme požiadali predsedu futbalového klubu TJ SKLABINÁ 

JOZEFA PAHOLÍKA a podpredsedu  Ing. BRANISLAVA BELÁKA. 

Pred výborom a začiatkom futbalového ročníka 2011/2012 stála úloha získať pre A družstvo trénera,
ktorý by oživil a priniesol niečo nove pre ďalšie účinkovanie družstva v 5. lige. Vo výbore bola jedno−
hlasne podporená voľba na oslovenie Karola Horna, bývalého výborného zanieteného hráča Baníka
Veľký Krtíš. Karol po predstavení vízie zachrániť 5. ligu pre Sklabinú, ponuku prijal, čím značne po−
mohol sklabinskému futbalu v účinkovaní v krajskej súťaži. Svojou prácou si vybudoval rešpekt u hrá−
čov, ktorí vycítili, že tréningovou dochádzkou a zvyšovaním svojich výkonov majú dvere do A družstva
otvorené. I touto cestou sa chceme Karolovi Hornovi poďakovať za vykonanú prácu, ktorá bola koru−
novaná tretím miestom v konečnej tabuľke ročníka 11/12. Veríme, že i v nasledujúcom ročníku zotrvá
na poste trénera A družstva. 

Obec Veľká Ves nad Ipľom 
v zmysle § 4

zákona NR SR č. 596/2003 
a § 5 zákona 552/2003 

vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie funkcie 

riaditeľa/ku Materskej školy
Veľká Ves nad Ipľom.

Informácie o kvalifikačných
a iných požiadavkách, ako aj
o požadovaných dokladoch

nájdete na 
www.velkavesnadiplom.sk

Prihlášky s požadovanými 
dokladmi treba doručiť 

na obecný úrad 
vo Veľkej Vsi nad Ipľom 

do 10.08. 2012  do 12,00 hod.
na adresu:

Výberové konanie
na riaditeľa / − ku

MŠ Veľká Ves 
nad Ipľom

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

Obecný úrad Veľká Ves nad
Ipľom, č. 124, 991 10 Veľká

Ves nad Ipľom v obálke 
označenej heslom "Výberové

konanie − neotvárať!" 
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n www.makroreality.sk
Predaj a kúpa nehnuteľností.
Rýchlo a spoľahlivo. Inf. m 0907
484 840.                     np − 86
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem byt v Banskej
Bystrici. Inf. m 0918 784 262. 

np − 881

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 3−izbový byt na
B.Nemcovej č. 1 (7.poschodie).
Súrne. Inf. m 047/48 25 675, 0908
213 429.                    np − 936
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový pôvodný vi−
diecky domček + nová 2−garáž +
oplotený pozemok. V TICHEJ
LOKALITE v ŽELOVCIACH pre−
dám pôvodný 2−izbový vidiecky
domček s hrubou stavbou prie−
strannej dvojgaráže 36 m, všetko
v osobnom vlastníctve. (Na dvoj−
garáž sú v cene aj okno + dvere
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 vyple−
ných betónom a spevnených o−
ceľovou armatúrou, pričom kaž−
dých 3 m je spevnený stĺp do
výšky 2,3 m pre indivuduálne
vyplnenie podľa požiadaviek a
vkusu nového majiteľa. Plot zo
vstupnej časti na pozemok je vy−
hotovený z obojstranne štiepa−
nými tvarovkami škoricovo hne−
dej farby vyplnenými betónom a
spevnenými oceľovou armatú−
rou. Súčasťou vstupnej časti je
kovaná veľká brána s predprí−
pravou na elektromotor a kova−
ná bránička s predprípravou na
videovrátnika. Veľká brána je do−
statočne veľká na bezproblémo−
vý vjazd pre všetky typy staveb−
ných 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 zviaza−
né veľmi pevným vencom. Garáž
je stavaná a dimenzovaná na prí−
padnú nadstavbu (hosťovský
domček) a disponuje samostat−
nou bohatou elektroinštaláciou,
vďaka ktorej budete mať všetko
potrebné počas stavby domu u−
zamknuté, osvetlené a pod alar−
mom (inštalácia vyvedená aj na
kamery, pre pozorovanie stavby
cez internet). Cena: 33.900 eur.
NEVÁHAJTE A V PRÍPADE
ZÁUJMU VOLAJTE 0915 151
235.  np − 971
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu v Malom
Krtíši, vhodná na stavebné úče−
ly. Inf. m 0918 327 733.  

np − 949
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

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 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 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 veľmi pekný 3−izbový
slnečný byt na B.Nemcovej 57
(6.poschodie). Byt je čiastočne
zrekonštruovaný s lódžiou.
Cena: 22.000 eur. Inf. m 0910
663 963, 0917 327 760.  np − 988
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt v osob−
nom vlastníctve na Železničnej.
Cena: 11.000 eur + dohoda. Inf.
m 0908 650 571.           np − 994
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt v osob−
nom vlastníctve na
Novohradskej 14. Cena doho−
dou. Hotovosť a seriózny záu−
jem. Inf. m 0908 590 562.

np − 1003

n Predám záhradu len na sta−
vebné účely v Malom Krtíši.
Dohoda možná. Inf. m 0905 691
164.                         np − 1006
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim garáž. Inf. m 0911 218
666 − volať od 8.00 − 17.00 h.  

np − 1007
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt. Inf. m
0907 175 473.              np − 1011
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na
Venevskej v pôvodnom stave,
7.poschodie (53 m2). Cena:
18.500 eur. Inf. m 0905 554 069.

np − 1012
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši na B. Nemcovej č. 2. Cena
dohodou. Inf. m 0917 086 332.  

np − 1015
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Obeckove. Cena: 12.000 eur. Inf.
m 0907 256 398.         np − 1016
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim 2−izbový byt s balkó−
nom alebo lódžiou na Venevskej.
Platba v hotovosti. Inf. m 0905
358 389.                   np − 1017
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt. Inf. m
0905 183 769.              np − 1018
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Zoberiem do podnájmu jednu
osobu − muža alebo ženu. Inf. m
0910 638 572.             np − 1026
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chatu na Koprovnici.
Cena dohodou. Inf. m 0908 885
155.                           np − 1031
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve. Inf.
m 0918 876 715.         np − 1034
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na Novohradskej 26. Cena:
20.000 eur. Inf. m 0905 580 855.

np − 1035
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový byt
s balkónom (blízko centra) na
Okružnej. Cena: 300 eur s ener−
giami. Inf. m 0907 808 649, 0910
673 960.                    np − 1036
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom v
Novej Vsi. Inf. m 0910 233 008.  

np − 1039

n Predám sedaciu súpravu, vá−
ľandy a kolísku. Lacno. Inf. m
0907 047 631.              np − 1013
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NEHNUTEĽNOSTI
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si v nevyhnutných prípadoch môžete podať aj telefonicky na čísle 047/ 48 303 42, 48 31 555, 48 31 333 alebo na mobilné
číslo 0902 302 102 alebo 0918 59 65 65. 

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

Inf.: m 0918 523 976 np − 1000

n Predám majetkovo 
vysporiadanú garáž 

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

n Predám 3−podlažný rodinný
dom vo Vieske (garáž, veľký po−
zemok). Inf. m 0907 814 311.  

np − 924

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

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

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 strešnú krytinu (novú
aj použitú). Inf. m 0907 313 332.  

np − 993

n Predám IVECO EURO CARGO
TECTOR 80 EL 15 P valník, rok
výroby 2002. Inf. m 0903 810
079.                           np − 961
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 JAWU 350, typ 639, r.
v. 1991. Inf. m 0910 246 417.  

np − 996
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám OPEL ASTRA COMBI
1.7 TDS s isuzu motorom, r. v.
1996, STK, EK platné do 10/2013.
Cena dohodou. V dobrom stave.
Inf. m 0907 120 757.   np − 1001
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám RENAULT MEGANE,
r.v. 1998, EK, STK platné do r.
2014, modrá metalíza. Cena:
1.200 eur + nové zimné gumy
zdarma. Inf. m 0907 577 245.  

np − 1004
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám traktor ZETOR. Cena
dohodou. Inf. m 047/48 831 93,
Čelovce 14.              np − 1009

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 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 Predám šteniatka yorkshirský
teriér. Odber možný ihneď. Inf.
m 0908 812 582.            np − 966
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka čivavy − fen−
ky aj psíkov. Cena: 150 eur, do−
hoda možná. Inf. m 0915 225
626.                           np − 982
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám väčšie množstvo pše−
nice vo vreciach. Cena dohodou.
Inf. Čebovce 356, m 0907 389
871.                           np − 990
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
m Predám šteniatka nemeckého
ovčiaka tmavo vlko−šedé a čier−
no−pálené. Inf. m 0905 859 638,
Veľká Čalomija 195.     np − 1000
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0918 229 419.              np − 1002
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pšenicu. Inf. m 0907
816 778, 0908 051 580.  np − 1010
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské odstavča−
tá. Inf. m 0911 558 111 − volať po
16.00 h.                    np − 1022
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−mesačnú jalovičku
Ss. Inf. m 047/48 91 513.  

np − 1028
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ľahko zmontovateľnú
novú (peknú) voliéru pre väčšie−
ho psa. Inf. m 0908 985 161.

np − 1032
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pšenicu a kukuricu.
Cena: 18,00 eur/q. Inf. m 0948
525 099.  

np − 1033

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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatrova−
teľka alebo ako pomocnica v do−
mácnosti, opatrím deti. Inf. m
0910 520 974.              np − 995
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Učiteľka s praxou aprobácia
nemecký jazyk − ruský jazyk hľa−
dá zamestnanie od 1.9.2012,
príp., aj na dlhodobejšie zastu−
povanie. Inf. m 0905 703 489.

np − 1014
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatrova−
teľka detí alebo starších ľudí.
Prax aj osvedčenie mám.
Vypomôžem v domácnosti. Inf.
m 0907 382 507.         np − 1020
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu v oblasti vino−
hradníctva a ovocinárstva. Inf. m
0907 382 507.             np − 1021
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu ako murár.
Ovládam všetky murárske práce
(vrátane zámkovej dlažby). Inf.
m 0911 359 735.        np − 1030

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

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

BURZA PRÁCE

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 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

OBLEČENIE
HRAČKY, KOČÍKY

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

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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RÔZNE

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

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

np − 738

n Predaj najlacnejšieho
palivového dreva. 

Inf. m 0915 867 594. np − 430

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 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



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

l Hľadám
niekoho, kto

robí 
CARVING−
FRUIT 
(vyrezáva−
nie do ovo−
cia). Inf. m
0918 596 565,
0902 302 102.

np − 997
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ubytovanie − termálne kúpalis−
ko Dolná Strehová. Inf. m 0910
520 936, 0911 194 694.  np − 1019

l Počas Jánskeho jarmoku
27.6., bol na hlavnej ulici nájde−
ný kľúč. Majiteľ sa môže prihlá−
siť v redakcii.            np − 1023

26 /  9. júl 2012

STRATY A NÁLEZY

PO UZÁVIERKE

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

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

RÔZNE

n Ubytovanie v autokempingu
NÁNA pri termálnom kúpalisku
Štúrovo, 2x obytné bunky po 4
osoby (kuchynka, teplá a stu−
dená voda). Inf. m 0908 926
574.                        np − 1025

n Predaj palivového dreva aj s
dovozom. Cena dohodou. Inf.
m 0918 565 355.        np − 1027

n JEDNODUCHÁ POŽIČKA
PRE ŽIVNOSTNÍKOV. BEZ DO−
KLADOVANIA PRÍJMOV. Inf. m
0904 256 464, 0908 355 383.

np − 1037

Spracoval: JÁN ČERNÁK

UPS − bývalý urbár OPAVA 
oznamuje všetkým záujemcom

o agátové drevo, že vyhlásil 
súťaž na ťažbu − predaj dreva na

koreni v KÚ Opava. 
Obhliadka je jednotná

dňa 14.7. 2012 
zraz na 9.00 hod.

pred Obecným úradom v Opave − 
Info na t.č. 0903 557 336.  

II. trieda dospelí − 
strelci gólov 2011/2012

Dorast − 
strelci gólov 2011/2012

ŽIACI − 
strelci gólov 2011/2012



Správy zo sekretariátu:
1. Na stránke ObFZ sú zverejnené aktuálne Prihlášky
do súťaží ObFZ pre súťažný ročník 2012/2013.
Materiál nájdete v časti Dokumenty − ostatné doku−
menty − prihláška do súťaží − kliknutím na (stiahnuť).
Prihlášky treba zaslať do 10.7.2012.
2. Najbližšie zasadnutie Rady ObFZ Veľký Krtíš sa u−
skutoční 11. 7. 2012 o 16:00 h. na sekretariáte ObFZ.
3. 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 štartovných čísiel).
4. Pozývame na Aktív ŠTK ObFZ dňa 12.7.2012 .
"Klubových ISSF manažérov", nakoľko uvedeného
Aktívu sa zúčastní Ján Letko − vedúci oddelenia IT
SFZ, ktorý oboznámi "Klubových ISSF manažérov",
pracovať v ISSF.
5. 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 Villánt Sečianky,
dorast − Jozef Koštiaľ Bušince, žiaci − Šimon Kováč
Hrušov. Účasť pozvaných, na Aktív ŠTK ObFZ zabez−
pečí FK.
6. Začiatok súťaží v súťažnom ročníku 2012/2013: je−
senná časť pre I. tr., II. tr.  dospelých, dorast, a žiakov
19. 8. 2012, (pri počte 12 účastníkov ).
7. Žiadame všetky futbalové kluby, aby sa s plnou
vážnosťou venovali projektu ISSF a zaregistrovali za
svoj klub "Klubového ISSF manažéra". Do dnešného
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, Bušince, Sečianky, V.
Čalomija, Olováry. Všetky nejasnosti okolo projektu
ISSF vám poradí a zodpovie na vaše otázky sekretár
ObFZ.
8. Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK: V. Krtíš,
Príbelce,  D. Lom,  K. Kosihy,  O. N. Ves,  Záhorce,
M. Zlievce, M. Čalomija, a  že v súvislosti so zavá−
dzaním Informačné systému Slovenského futbalu (IS−

SF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo naj−
kratšom čase zaregistrovať tzv. "Klubových ISSF ma−
nažérov", ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabez−
pečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej
podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej
podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach.
Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového ma−
nažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na
stránke SFZ v čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na
stránke SFZ v časti Projekty − ISSF − dokumenty. V
prípade nejasností kontaktujte sekretariát  ObFZ ktorý
vám poradí, prípadne pomôže sa samotnou registráci−
ou.

Upozorňujeme, že vyšiel druhý videonávod pod 
názvom Prvé kroky ISSF manazera, 

viď adresahttp://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

− LADISLAV KRNÁČ, predseda ObFZ −

27 / 9. júl 2012

Obec Dolná Strehová, Telovýchovná 
jednota Prameň D. Strehová 

vás pozývajú na 

XXXV. ročník futbalového 
turnaja Kúpeľných miest

o pohár starostu Obce D. Strehová, 
KTORÝ SA USKUTOČNÍ 

V NEDEĽU 15. 7. 2012 ZA ÚČASTI: 
MŠK − Thermal Veľký Meder (IV. li−
ga), Prameň Kováčová (IV. liga),
Slovan Dudince (V. liga) a Prameň
D. Strehová (V. liga).
Program: 

11.30  − 12.30 hod.: − začiatok 
turnaja, 12.30 − 14.00 hod.: 

D. Strehová − Dudince, 14.15 −
15.45 hod.: V. Meder − Kováčová,
16.25 − 17.35 hod.: o III. miesto,

18.00 − 19.45 hod. − finále, 19.45 −
20.00 hod. − vyhodnotenie turnaja.

V piatok som sa s majiteľmi stretol a dohodli sme sa na
druhý deň na určitú hodinu, že mi preliačiny opravia.
Majitelia Magickej opravy ma vyzdvihli s mojim autom,
doviezli ma k našej priateľke a o nejaký čas zavolali, že
je auto hotové. Keď som uvidel moje auto bol som veľ−
mi šťastný, lebo po preliačinách nebola ani stopa. Chcel
by som preto, aj touto cestou vysloviť úprimné a veľké
poďakovanie za vysoko profesionálne vykonanú prácu a
ústretovosť Vladimíra Gabúľa, od prevzatia auta až po je−
ho odovzdanie a hlavne odstránenie preliačin. Som vo−
dič z povolania, ale s takým ústretovým konaním som sa
ešte nestretol. Myslím, že majitelia áut v okrese Veľký
Krtíš môžu byť spokojní, keď môžu v prípade potreby
svoje "železné tátoše" zveriť do rúk profesionálov. 

− JÁN HABINA, Šamorín −

Napísali
ste nám MAGICKÁ OPRAVA
Boli sme aj s manželkou na návšteve vo Veľkom

Krtíši. Na mojom aute KIA SOUL boli malé preliačiny.
Od našej známej som sa dozvedel, že máte vo Veľkom
Krtíši firmu MAGICKÁ OPRAVA, ktorá sa zaoberá prá−
ve opravou preliačin.

Kupón vystrihnite, nalepte 
ho na hraciu kartu a spolu
na záver ich pošlite  alebo 

prinesiete ku nám do redakcie.
Tým ste splnili podmienku 
zaradenia do žrebovania 

o pekné vecné ceny.         

JÚLOVÁ
KUPÓNKA

č.2

l Hľadám do podnájmu 2−izbový
byt. Inf. m 0908 327 842.  np − 1040
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej, blízko centra aj MŠ.
Cena možná aj s dohodou. Inf. m
0915 889 307.                 np − 932
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osobnom
vlastníctve na SNP 27, 2. poscho−
die. Cena: 24.500 eur, dohoda
možná. Inf. m 0907 484 514.

np − 1042
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ríbezle. Inf. m 0907 054
642.                            np − 1043
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový byt
na Ul. Venevskej vo V. Krtíši. Inf. m
0904 824 863.                np − 1044
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na B.
Nemcovej 33 (čiastočne zrekon−
štruovaný). Cena: 20.000 eur + do−
hoda. Inf. m 0908 244 384.

np − 1045
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Venevskej. Cena dohodou. Inf. m
0949 627 669.                np − 1049
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−miestny stan, dve
spálne + kuchynka 3 x 6 m. Cena:
20 eur. Inf. m 0904 511 787.  

np − 1050
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkame možnosť realizácie
absolventskej praxe (pre absolven−
ta evidovaného na ÚPSVaR) alebo
brigády na montážne a manipulač−
né práce. Žiadosti vrátane životo−
pisu zasielajte na adresu: ELPO
plus, s. r. o., Venevská 761, 990 01
Veľký Krtíš alebo na e−mail: riadi−
tel@elpo−nabytok.sk Inf. m 0911
530 666, 0903 258 143, informácie
na: www.nabytok−elpo.sk  

np − 1051
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osobnom
vlastníctve vo V. Krtíši. Cena do−
hodou. Inf. m 0907 026 618.  

np − 1052

JÚLOVÁ KUPÓNKA

PO UZÁVIERKE ObFZ V. Krtíš Spravodaj č. 02 − 2012/2013


