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Už niekoľko rokov na
pôde v okolí Čeloviec
hospodári spoloč−
nosť AGRO Čelov−
ce, s.r.o., ktorá
má v nájme pô−
du od jej majite−
ľov.  Do toho
patrí aj spomína−
ný sad čerešní,
ktorý rokmi spus−
tol, niektoré stromy
vypadli, ale ešte stále
rodil. Približne pred 5
rokmi sa snažili pracovníci
AGRO Čelovce sad vyčistiť,
zbaviť náletových drevín a kríkov.
Obyvatelia obce predpokladali, že
sa sad bude naďalej rozvíjať a pre−
to ich prekvapila informácia, že sa
v sade rúbu čerešne bez súhlasu a
informovania ich vlastníkov. A aj
keď je pravdou, že v tomto roku ú−
roda nebola príliš dobrá, minulý rok
sa vydaril. Preto sa čudujú súčas−
ným nájomcom a nesúhlasia s ich
postupom. Rozhorčilo to najmä nie−
ktorých majiteľov pozemkov, na
ktorých je sad vysadený a podali
sťažnosť na obecný úrad i podnet
na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia (SIŽP).  Ako sa v sťaž−
nosti uvádza, spoločnosť AGRO
Čelovce svojim konaním hrubo po−
rušila zákon o ochrane prírody a
krajiny č. 543/2002 Z.z. 

Majiteľov nikto 
neinformoval

Ako nám potvrdil starosta Čelo−
viec Ján Petroch, na obecný úrad
nebola doručená žiadna žiadosť o
povolenie na výrub stromov v tejto
lokalite. Podľa neho sa občania
Čeloviec na majiteľov spoločnosti
nahnevali najmä z troch dôvodov: 
J. Petroch: "Podľa mňa je to aj v
tom, že občania Čeloviec i širo−
kého okolia boli zvyknutí, naobe−
rať si čerešne pre svoju potrebu.
Ďalším dôvodom je hrdosť Če−
lovčanov na svoju chrupku.
Obávajú sa, že výrubom prídu o
symbol obce. A vari tým najhlav−
nejším dôvodom je to, že medzi
nimi a majiteľmi spoločnosti bo−
la zlá, alebo žiadna komunikácia.
Majiteľov pozemkov sa veľmi do−
tklo, že sa s nimi o výrube, či o

ď a l š o m

osude sadu nikto nerozprá−
val." 

Túto chybu si priznáva aj je−
den z konateľov spoločnosti AG−
RO Čelovce, s.r.o., Ing. Peter
Badiar: "Vlna odporu, ktorá za−
vládla v obci voči výrobu stro−
mov, je nám nepríjemná. Na ná−
zore vlastníkov pôdy nám záleží
a v tejto chvíli prerušíme likvidá−
ciu sadu a následnú jeho rekulti−
váciu. Začneme diskusiu s ob−
čanmi obce o ďalšom postupe v
tomto prípade."
Doteraz sa vyrúbalo asi 60 kusov
čerešní, čo je okolo 10 − 15 % z ce−
lého sadu. Bez povolenia o výrub a

bez oznámenia o tomto kroku maji−
teľom. Prečo vôbec s výrubom
stromov začali, vysvetľoval Ing. P.
Badiar: 
"Stromy na pozemkoch, kde sa

nachádza čerešňový sad sme
začali likvidovať preto, že tento
sad už bol neproduktívny. Bolo
zbytočne ho naďalej udržiavať v
takej výmere v akej je teraz. Aj
preto sme najskôr pristúpili k lik−
vidácii tých časti sadu, ktoré už
nespĺňali parametre sadu.
Pritom sme ani neplánovali úpl−
nú  likvidáciu sadu. Tie najlepšie
stromy by sme nechali. Ovšem
vzhľadom na rôzne majetkové a
právne vzťahy, ktoré tu sú, sa
nedokážeme zaviazať k tomu, že
časť sadu necháme pre ľudí, aby
si tam chodili oberať čerešne.
Pozemky, na ktorých je sad vy−
sadený niekomu patria a majiteľ
pozemku nemusí súhlasiť s tým,
aby tam chodili obyvatelia Čelo−
viec a okolitých obcí na čereš−
ne." 

Klimatické podmienky
menia skladbu 

pestovaných plodín
Ako však dodal Ing. P. Badiar, je

otázne, aj vzhľadom na zmeny kli−
matických podmienok, ktoré v tom−
to období nastávajú, či by malo

zmysel profesionálne sa venovať
pestovaniu čelovskej chrup−

ky, alebo akémukoľvek i−
nému druhu ovocia v

tejto oblasti. 
Ing. P. Badiar:
"Naša spoločnosť
nepočíta s tým,
že by sme tu pro−
fesionálne pesto−

vali ovo−
c i e .

Samotný výrub nerobíme kvôli
tomu, aby sme niekomu zlikvido−
vali stromy, ale preto aby sme
pôdu, na ktorej je sad, vrátili do

produkčného stavu. V časti kde
sa to bude dať, bude orná pôda
a v časti sadu, kde sú vybudo−
vané terasy, by sme nechali tr−
valé trávne porasty a pásli tam
ovce a hovädzí dobytok."

Spoločnosti hrozí 
vysoká pokuta

Je dobré, že spoločnosť chce zve−
ľaďovať krajinu. Ale prečo k tomu pri−
stupuje bez vedomia majiteľov a v roz−
pore so zákonom? Alebo nevedeli, že k
výrubu potrebujú povolenie? 

Ing. P. Badiar: "Domnievali sme
sa a domnievame sa, podľa infor−
mácií, ktoré sme mali k dispozícii,
že sme postupovali v súlade so
zákonom a platnou legislatívou.
Prípadne konzekvencie ale berie−
me na seba." 

A konzekvencie pravdepodobne
prídu. Na podnet občanov sa prípa−
dom zaoberá polícia, ktorá to riši ako
prečin proti majetku a na mieste bo−
li aj inšpektori zo Slovenskej inšpek−
cie životného prostredia (SIŽP).
Hovorca SIŽP Michal Štefánek
nám k tomu povedal:

"Výrub evidujeme ako pod−
net od občanov. Naši inšpek−
tori vykonali v lokalite kon−
trolu, ale pretože ešte nie je
ukončená, nevieme zatiaľ
povedať konečné stanovis−
ko. Na výrub drevín sa vyža−
duje súhlas orgánu ochrany
prírody, v tomto prípade ob−
ce. Sú však aj prípady, keď sa

súhlas nevyžaduje napríklad v
prípade, ak kmeň stromu mera−
ný vo výške 130 centimetrov nad
zemou má obvod kmeňa menší
ako 40 centimetrov. 

Za výrub drevín bez súhlasu
môže naša organizácia uložiť
podnikateľom, alebo fyzickým o−
sobám pokutu až do výšky 33
000,− eur." 

−P. GAŠPAROVIČ− 

Čelovčania sa svojej chrupky nevzdávajú
Vari jediný druh ovocia, ktorý nesie lokálne pomenovanie z nášho

okresu je známa odroda čerešní − Čelovská chrupka. Je to menšia,
tvrdá, ale veľmi sladká čerešňa. Podľa ovocinárov sa ako jediná dá
sušiť a potom sa využíva ako presladené ovocie na pečenie. Približne
pred 40−50 rokmi vysadili pracovníci vtedajšieho JRD Vinica stromy
tejto odrody na približne 30−tich hektároch nad obcou. Sad bol riad−
ne zaregistrovaný v centrálnom registri sadov na ÚKSÚP−e vo V.
Ripňanoch a roky prinášal peknú úrodu tohto chutného ovocia. Če−
rešne neoberali iba obyvatelia Čeloviec a susedných obcí, ale podľa
domácich sem chodili ľudia až z B. Bystrice.   

Starosta J. Petroch vidí 
nespokojnosť občanov 

v troch rovinách. 

Ing. P. Badiar: 
"Naša spoločnosť neplánuje 

ekonomické pestovanie ovocia 
v tomto regióne." 

Smutne vyzerá pohľad 
na uschnuté čerešne uprostred

zelenej prírody.
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Anna Bukovová, členka Miestnej
organizácie MS zhrnula činnosť
svojej organizácie za ostatné ob−
dobie takto: 

"Naša organizácia pracuje pod
osvedčeným vedením predsedu
Ing. Dušana Sľúku. Máme 75 čle−
nov a potešiteľné je to, že je me−
dzi nami množstvo mladých ľu−
dí. Každý rok v januári si pripra−
ví náš výbor plán práce na rok,
podľa ktorého potom pracuje.

Tento rok sa zameriavame na
spoznávanie prírodných krás
Slovenska. Doteraz sa výboru
podarilo zorganizovať dva turis−
tické pochody po krásnych zá−
kutiach okolia Čeloviec. Prvý sa
konal na Veľkú noc a druhý na
Turíce, keď sa v Čelovciach pod−
ľa starých zvykov stavajú máje.
Ďalším turistickým výletom bol
už dávno plánovaný výstup na
Pustý hrad pri Zvolene. Táto ak−

cia sa uskutočnila 23. júna 2012.
Na pochod prišlo 43 účastníkov
vo veku od 2 až do 60 rokov.
Hneď od rána sa ukázalo krásne
počasie, a tak v autobuse vládla
dobrá nálada. Po výstupe na
vrch sme sa kochali pekným vý−
hľadom na okolie Zvolena a pri−
ľahlé dediny. Tento pohľad nás
všetkých doslova očaril. Jeden z
dobrovoľníkov, ktorí sa podieľa−
jú na oprave zrúcanín hradu,

nám porozprával o jeho histórii
a majiteľoch. Veľmi sme sa tomu
potešili, pretože väčšina z nás
tam bola prvý krát. Po krátkom
oddychu a malom občerstvení
sme si urobili spoločnú fotogra−
fiu do kroniky našej organizácie
a plní dojmov sme sa vrátili do−
mov. Všetci sme mali z tohto
dňa veľký zážitok, a preto sa i
naďalej budeme snažiť spozná−
vať krásy Slovenska. Chceli by
sme navštíviť múzeum Milana
Rastislava Štefánika v Košariskách,
ale to sú už ďalšie plány do bu−
dúcnosti, ktoré máme. Chcem
poďakovať za pomoc a podporu
pri organizovaní našich aktivít
všetkým aktívnym  členom
MOMS v Čelovciach."

−red−

Tento projekt má podať jednodu−
ché informácie pre návštevníka o
tom, aké stromy rastú v čebov−
ských lesoch. Na celej 5 km trase
je predstavených 16 druhov drevín
a na jej konci je osadený altánok
pre návštevníkov a turistov kráča−

júcich po modrej turistickej ceste
smer Čebovce − Španí Laz. OZ
Jašterica bude nasledovné tri roky
udržiavať chodník a takisto bude
zodpovedné za programovú časť
počas roka, t.j., bude zabezpečo−
vať sprievodcov pre základné,

stredné a vysoké školy, ktoré pre−
javia záujem o náučný chodník. 

Odbornými garantmi projektu sú
Dr. Ladislav Bakay (SPU v Nitre) a
Mgr. Dávid Turčáni (UKV v Nitre).
Oficiálne otvorenie náučného
chodníka a jeho odovzdanie bolo

naplánované na koniec júla, aby
bol odovzdaný starostovi Čeboviec
Ladislavovi Martinovi.

Dr. Ladislav Bakay, predseda
OZ Jašterica: "Slávnostné otvo−
renie náučného chodníka sa bu−
de konať 12.8.2012 od 10,00
hod. na  začiatku náučného
chodníka na parkovisku bývalé−
ho Motorestu Čebovce. Je pote−
šiteľné, že v rámci projektu dob−
rovoľníci vyčistili štyri čierne
skládky v lesoch smerom na Če−
bovskú Bukovinu, pričom sa im
podarilo vyzbierať až 3 tony od−
padkov. Bohužiaľ, tieto sa opäť
začali zapĺňať, čo pre nás a u
nás nie je až takým veľkým pre−
kvapením. Projekt si vyžiadal
800 dobrovoľnícky hodín práce.
Vedenie OZ Jašterica sa týmto
chce poďakovať všetkým, ktorí
prispeli k tomu, že je náš projekt
úspešný: členom OZ kRaj, čle−
nom OZ Jašterica, obyvateľom
Čeboviec a Ladislavovi
Martinovi starostovi Čeboviec." 

Milovníci prírody a turisti, neza−
budnite si poznačiť 12.august, aby
ste nezmeškali byť medzi prvými,
ktorí na poznávacom chodníku
spoznajú krásu okolia Čeboviec a
jeho stromov.                   − R −

Už v auguste vykročíme na nový náučný chodník 
Občianske združenie Jašterica, Spoločnosť pre trvalo udržateľný rozvoj  a Občianske združenie kRaj
spoločnými silami zrealizovali projekt náučného chodníka "Stromy čebovských lesov". Tento projekt
pozostával z vybudovania náučného chodníka v lesoch čebovskej Urbárskej spoločnosti. Vďaka po−
moci dobrovoľníkov z Čeboviec jeho realizácia trvala rok. 

Pohľad, na ktorý sa  dlho spomína 
Vďaka pomoci dobrovoľníkov z Čeboviec trbala realizácia náučného chodníka jeden rok. 

Čo sa týka počtu obyvateľov, Čelovce sa radia v našom okrese k tým menším obciam. V minulosti tu
pôsobilo viac spoločenských organizácii, ktoré sa svojou činnosťou starali o kultúrny život v obci. V
ostatnom období tieto organizácie akoby zaspali. V súčasnosti v obci aktívne pôsobí Dobrovoľný ha−
sičský zbor  a Miestny odbor Matice slovenskej. Pravdepodobne je to dané aj tým, že populácia v ob−
ci starne a detí je v tejto dedine čoraz menej − tak ako na väčšine vidieka. 

Čelovskí matičiari žijú aktívnym životom
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Práve takéto sme na naše milé
prekvapenie objavili v novootvore−
nom obchode HRAČKOVO, ktorý
nájdete vo Veľkom Krtíši na Ul. M.
R. Štefánika č. 2 (v bývalých pries−
toroch fotoateliéru).  

Pri jeho návšteve vás určite
ako prvé zaujme nápaditý inte−
riér predajne, ktorý je ladený
veľmi vkusne a dotvárajú ho
rôzne detské kresby, ktoré na−
kreslili veľkokrtíšske deti.
Súčasťou je aj detský kútik, kde
si môžu deti posedieť, kresliť,
pohrať sa s kockami, aby si ro−
dičia mohli v pokoji vybrať to, čo
pre svoje deti potrebujú (hoci je
ťažké udržať deti v obchode, aby
si nevyberali čo im padne pod
rúčku). I keď do obchodu vedú
schody, dostanete sa doň aj s
kočíkom. Aj na toto myslel maji−
teľ Patrick Bokšay, ktorý má od
marca 2012 otvorený internetový
obchod s hračkami, ktoré si záu−
jemcovia môžu objednať na
webovej stránke
www.hrackovo.sk 

"Snažili sme sa, aby sa u nás
cítili dobre hlavne deti. Interiér
predajne sme si navrhli a urobi−
li sami. Čo sa týka farieb a fa−
rebnosti, snažili sme sa ich zla−
diť s farbami použitými v našom
logu. Hračky, ktoré máme tu v
obchode sú vlastne len výberom
z tých, ktoré máme v celkovej

ponuke," − vysvetlil P. Bokšay a
zároveň dodal, že v ponuke majú
až 3000 druhov hračiek od rôznych
svetových výrobcov, napr., FISHER
− PRICE, KLEIN, SUPERMAG,

DINO, MATTEL, HASBRO, LEGO
a iné. "Snažili sme sa to tu uro−
biť menšie, ale útulné, lebo má−
me skúsenosti, že vo veľkopre−
dajniach hračiek je síce veľký
výber, ale ľudia si z toľkého

množstva nevedia vybrať a necí−
tia sa tam dobre. U nás si môžu
hračky chytiť, pozrieť, a keď nie−
čo nemáme, vieme tovar objed−
nať." Skôr, než Patrick Bokšay ob−
chod otvoril, urobil si s rodinou ma−
lý prieskum, aká je ponuka s hrač−
kami vo Veľkom Krtíši. "Žiaľ, po−
nuka nebola veľmi lákavá. V
meste Veľký Krtíš nebol taký vý−
ber ako v iných mestách, a ako
sme zistili, aj preto naši známi
nakupovali radšej hračky v i−
ných okresoch alebo si ich vozi−
li zo zahraničia. Myslím si, že
hračky, ktoré máme v ponuke u
nás v obchode, zaujmú ľudí v
celom našom okrese." 

V obchode HRAČKOVO dosta−
nete kúpiť kočíky pre bábiky, bicyk−
le, trojkolky, šmýkačky či domčeky.
Pre malé dievčatká tu majú veľké
aj menšie bábiky, bábiky Barbie,
koníky Ponny. Malé slečny budú
možno zaujímať rôzne

módne
doplnky a módne portfóliá, z kto−
rých sa dajú navrhovať rôzne veci,
či dizajnovať byty. Novinkou sú
mandaly. A veľmi obľúbené sú dre−
vené hračky a stavebnice značky
Lego. "V súčasnej dobe je veľký
dopyt po kvalitnom Legu, preto−

že deti sa s ním veľmi radi hrá−
vajú. Ponúkame stavebnice tejto
značky pre všetky detské veko−
vé kategórie, až pre technicky
náročnejšie. Samozrejme, u nás
si prídu na svoje aj chlapci.
Máme pre nich rôzne autá, an−
gličáky, autá na diaľkové ovláda−
nie, či aj známe postavičky ako
Spiderman a mnoho iného. V
tomto letnom období sú v tren−
de nafukovačky, bazéniky a ko−
lesá na plávanie," − vymenúva
Patrick Bokšay. 
Samozrejme, zoženiete tu hračky,

ktoré bežia v TV reklamách, rôzne
spoločenské hry, puzzle, hudobné
nástroje, či retro hračky. Veľkým
plusom je, že tovar je rozdelený te−
maticky a zákazník má lepší pre−
hľad. 

"Keď do HRAČKOVA prídete s
požiadavkou na konkrétnu hrač−
ku a v predajni ju nemajú, alebo
si vyberiete hračku z katalógov,
ktoré sú v predajni, nie je prob−
lém ju objednať. Pri hračkách je
to rôznorodé, jednému dieťaťu
sa páči jedna a druhému úplne
iná hračka." V obchodíku
HRAČKOVO sa páčilo všetkým
deťom a mamičkám, ktoré prišli
prednedávnom na VIP otvorenie.
Manželia Adriana a Patrick
Bokšayovci uvažujú, že v budúc−
nosti budú organizovať rôzne po−
sedenia pre deti k Halloweenu a−
lebo k Vianociam spojené s číta−
ním rozprávok a detským prog−
ramom.   

Ak sú vaše ratolestiAk sú vaše ratolesti
zvedavé, ako to v krajizvedavé, ako to v kraji--
ne hračiek skutočne vyne hračiek skutočne vy--
zerá, navštívte s nimizerá, navštívte s nimi
HRAČKOVO na Ul. M.HRAČKOVO na Ul. M.
R. Štefánika vo VeľkomR. Štefánika vo Veľkom
Krtíši. Predajňa je oKrtíši. Predajňa je o--
tvorená pondelok ažtvorená pondelok až

piatok od 8.30 do 12.00piatok od 8.30 do 12.00
hod. a od 13.00 do 17.00hod. a od 13.00 do 17.00
hod., a taktiež každú sohod., a taktiež každú so--
botu od 9.00 do 12.00 hod.botu od 9.00 do 12.00 hod.
Telefonický kontakt: 0903Telefonický kontakt: 0903
164 355, 0903 184 880.164 355, 0903 184 880.
Všetci ste srdečne vítaní! Všetci ste srdečne vítaní! 

− EDIT − 

www.merocw.eu

splní prianie ka�dého die�a�a
Dnešný trh ponúka široký a pestrý sortiment hračiek pre deti. No

častokrát v predajniach s hračkami nájdeme hračky bez nápadu a
fantázie, ktoré potom v zásade nemôžu vytvárať v deťoch tvorivosť.
Hračky by mali v prvom rade prispievať k rozvoju kreativity a tvori−
vosti dieťaťa. V žiadnej detskej izbe by preto nemali chýbať drevené
kocky, stavebnice Lego, hudobné hračky, ktoré zoznamujú deti s
hudbou a rytmom a zároveň ich zabavia, korálky na navliekanie a
vytváranie náramkov či náhrdelníkov, šablóny na kreslenie rôznych
predmetov, magnetické tabule, (Samozrejme druh hračiek záleží od
veku dieťatka, preto treba starostlivo vyberať správne hráčky. 

Priam rozprávkový interiér predajne určite

nadchne nielen vaše deti ale aj vás
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KOZOROŽEC (22.12. − 20.1.)
Ste nabití energiou a chuťou až natoľko, že
by ste boli schopní uniesť aj celý svet.
Našťastie budete mať v zamestnaní toľko
práce, že ich budete mať kam investovať. A
za to všetko na dôvažok očakávajte aj u−
znanie a veľmi slušné finančné ohodnote−
nie. V súkromí sa nemusíte obávať žiad−
nych nepríjemností ani neočakávaných
prekvapení. Všetko je v úplnom poriadku.
Aj váš partnerský vzťah je naplnený har−
móniou a pokojom. 

VODNÁR (21.1. − 18.2.)
Od pondelka do stredy sa vám bude dariť
bez problémov zvládať všetky pracovné ú−
lohy do bodky. Vo štvrtok a piatok sa ne−
dajte zatiahnuť do riešenia žiadnych me−
dziľudských vzťahov v rámci vášho kolek−
tívu. Hrozia vám hádky a nedorozumenia,
ktoré by mohli naštrbiť inak dobrú atmo−
sféru. V osobnom živote budete žať veľký
úspech, zvlášť u opačného pohlavia.
Nebude človeka, ktorý by sa do vás neza−
miloval. Dávajte si pozor, hlavne vy zadaní,
aby ste nepodľahli chvíľkovému ošiaľu. 

RYBY (19.2. − 20.3.)
Cítite sa zdraví, spokojní a plní energie.
Bude sa to odzrkadľovať aj na vašich pra−
covných výsledkoch. Ste mimoriadne vý−
konní a vaši kolegovia majú čo robiť, aby s
vami stíhali držať krok. Všade naokolo šíri−
te zo seba pohodu a dobrú náladu. Je to
pochopiteľné. Aj vo vašom osobnom živo−
te prežívate príjemné chvíle po boku va−
šich partnerov, ktorí sú k vám mimoriadne
pozorní a prejavujú vám neskrývanú a
vrúcnu náklonnosť a city. Pripravte pre
nich romantický víkend.

BARAN (21.3. − 19.4.)
Ak máte počas tohto týždňa na pracovisku
niečo dôležité, čo je potrebné dokončiť,
snažte sa to stihnúť do utorka. Od stredy
až do konca týždňa sa budete musieť ve−
novať riešeniu prekážok a problémov, kto−
ré vám hrozia. V partnerskom spolužití si
dávajte pozor na to, čo poviete hlavne v
stredu. Mohlo by z toho vzniknúť nedoro−
zumenie alebo hádky. Víkend by ste potom
museli venovať udobrovaniu a žehleniu to−
ho, čo ste pokazili.

BÝK (20.4. − 20.5.)
Počas tohto týždňa sa ozaj nebudete môcť
sťažovať na pracovné vyťaženie. Nemusíte
sa ale obávať, žeby ste nestíhali všetko na
čas  ukončiť. Bude vás však mrzieť, že za
vaše pracovné výkony nebudete aj náleži−
te ohodnotení a odmenení. V súkromí mô−
žete očakávať nádherné chvíle, či už v ro−
dinnom kruhu alebo v partnerskom spolu−
žití. Tí, čo by si chceli založiť rodinu, na to
majú výborné obdobie. Počas víkendu na
tom môžete pracovať.

BLÍŽENCI (21.5. − 21.6.)
Ak ste si chceli u vašich nadriadených zvý−
šiť váš kredit, tak na to budete mať počas
tohto týždňa vytvorené všetky podmienky.
Nebude existovať žiaden problém ani úlo−
ha, ktorú by ste nedokázali vyriešiť.
Zabezpečíte si tým postup v rebríčku, ale
aj veľmi dobré finančné ohodnotenie. Vo
vašom osobnom, rodinnom či partner−
skom živote sa nedeje nič, čo by si od vás
vyžadovalo mimoriadnu pozornosť. Môžete
sa naplno venovať vašim pracovným zále−
žitostiam. 

HOROSKOP
RAK (22.6. − 22.7.)

V pondelok a v utorok sa vám budú v za−
mestnaní dariť realizovať všetky projekty. V
stredu sa nesnažte nič meniť na tom, čo ste
už mali dohodnuté. Nemuselo by to dopad−
núť pre vás dobre. Zostatok týždňa prebeh−
ne v pohode. V oblasti rodiny a partnerstva,
ktoré je pre vaše znamenie veľmi dôležité,
sa nebudú diať žiadne zásadné zmeny ani
iné negatívne záležitosti. Máte pred sebou v
celku veľmi príjemný týždeň. Môžete ho zvŕ−
šiť nejakou spoločenskou udalosťou počas
víkendu v spoločnosti priateľov.

LEV (23.7. − 22.8.)
Ak sa počas tohto týždňa dokážete odpútať
od myšlienok, koľko vám vaše pracovné vý−
kony a nové zmluvy či projekty prinesú na
okamžitých ziskoch, môžete očakávať pros−
peritu z dlhodobého hľadiska. Zabezpečí to
nielen vás osobne, ale aj všetkých zaintere−
sovaných. Môžete na to zamerať všetku va−
šu energiu a pozornosť. V oblasti vášho o−
sobného, rodinného či partnerského života
funguje všetko v absolútnej pohode a har−
mónii. Víkend si rezervujte iba pre vašich
najbližších.

PANNA (23.8. − 22.9.)
Ak ste počas tohto roka čakali na príležitosť,
ktorá by vám umožnila všetkým ukázať a do−
kázať vaše schopnosti, tak tento týždeň sa
vám to podarí na viac ako 100 percent. Ste
neprekonateľní a nedostižní vo všetkom, do
čoho sa pustíte. Zaručí vám to postup v ka−
riére a zlepšenie vašej finančnej situácie. V
rodinných a partnerských záležitostiach ne−
musíte riešiť nič mimoriadne. Všetko je v po−
riadku a v pohode. Počas víkendu sa snaž−
te trochu sa uvoľniť v kruhu vašich najbliž−
ších. 

VÁHY (23.9. − 23.10.)
Počas tohto týždňa ste ozaj nesmierne pra−
covne vyťažení. Nespôsobuje vám to prob−
lém prispôsobiť sa tejto situácii. Dokonca
vám ani neprekáža, že odmena za vaše vý−
kony nie je adekvátna. Dôvod je jednodu−
chý. Ste zamilovaní a milujete. A platí to nie−
len pre zadaných, ale aj nezadaných. Ak plá−
nujete rodinu alebo chcete požiadať vašich
partnerov o ruku, máte na to vhodnú príleži−
tosť. Môžete si byť istí, že všetko dopadne
podľa vašich predstáv a počas víkendu mô−
žete vystrojiť oslavu. 

ŠKORPIÓN (24.10. − 22.11.)
Možno budete počas tohto týždňa na praco−
visku vo veľkom strese. Je to tým, že ste bo−
li dlhodobo pod tlakom neúspechu, ktorý sa
však už skončil. Opätovne si zvykáte na
zmeny, ktoré vám prinášajú úspech a uzna−
nie vašich spolupracovníkov a nadriade−
ných. Nebojte sa vziať, čo je vaše. Úspech aj
finančné ohodnotenie. Zaslúžite si ich viac,
než ktokoľvek iný. Vezmite všetkých, na kto−
rých vám okrem rodiny záleží, na poriadnu
oslavu. Víkend na to bude výborný čas.

STRELEC (23.11. − 21.12.)
Počas tohto týždňa by ste sa mali zamerať
na pracovnú oblasť. V nej máte šancu exce−
lovať. Nebudete mať problém dotiahnuť do
úspešného konca všetko, s čím sa na vás
obrátia vaši nadriadení. V kolektíve vašich
spolupracovníkov ste bezkonkurenční.
Využite tieto dni na upevnenie si vašej pozí−
cie na pracovisku. V partnerskom spolužití
vám hrozia hádky a veľké nepríjemnosti hro−
ziace úplným rozpadom. Aj nadchádzajúci
víkend sa snažte tráviť z bezpečnostných
dôvodov osamote.

Potrebujeme:
450 g čerstvých húb (sušené
huby pred použitím namočí−
me), 7 rožkov, 4 vajcia, 0,5 1
mlieka, 3 lyžice oleja, 1 cibu−
ľa, 4 strúčiky cesnaku, 200 g
údeného tofu, soľ, mletá ras−
ca, mleté čierne korenie, pe−
tržlenová vňať

 Ako na to:
Na oleji speníme na kocky
nakrájanú cibuľu, pridáme na

rezance pokrájané huby, soľ,
korenie, rascu, petržlenovú
vňať a podusíme. V mlieku
rozšľaháme 1 vajce s trochou
soli. Rožky nakrájame na ko−
lieska a mierne ( aby neboli
veľmi mokré ) pokropíme roz−
šľahaným mliekom. 
Primiešame udusené huby,

kocky tofu, prelisovaný ces−
nak, vajcia, prípadne ešte do−
chutíme. Hmotu preložíme do
vymasteného a strúhankou
vysypaného pekáča. 
Pečieme v rúre pri teplote

185° C asi 45 minút..

Hubovník
Recept na tento týždeň HOROSKOP

S U D O K U
Mriežku vyplňte tak, aby v každom stĺpci,Mriežku vyplňte tak, aby v každom stĺpci,
riadku aj vo všetkých deviatich štvorcochriadku aj vo všetkých deviatich štvorcoch
hracieho plánu bolo deväť rôznych čísel  odhracieho plánu bolo deväť rôznych čísel  od
1−9 a žiadne z nich sa ani raz neopakovalo.1−9 a žiadne z nich sa ani raz neopakovalo.
Správne riešenie každého sudoku je len jedSprávne riešenie každého sudoku je len jed−−
no jediné.no jediné.
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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
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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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Prvý zápas mal výkop o 13,15
hod. a na ihrisko nastúpili Lesenice
proti Čebovciam. Bol to pre diváka
úžasný zápas na veľmi dobrej ú−
rovni. Polčas sa skončil remízou
1:1, góly strelili Ján Pavlík a Milan
Vlačuha. V druhom polčase domá−
ce mužstvo, ako je už zvykom, ne−
dokázalo premeniť gólové šance,
čo sa mu aj vypomstilo a Čebov−
čania skóre otočili a nakoniec zá−
pas vyhrali 1:2.

Druhý zápas Nenince −  Olováry
o nič nezaostával v atraktivite za
prvým  − mužstvá hrali rovnako vý−
borný futbal, ale viac nervóznejší,
lebo zvíťaziť chceli obidva tímy.
Šance sa striedali na oboch stra−
nách, no šťastlivejší boli
Olovárčania a zápas vyhrali 0:1,
gól zaznamenal Viktor Žingor.

Finálové zápasy boli teda nasle−
dovné: O prvé miesto si zahrali
Čebovce proti Olovárom a o tretie
miesto bojovali Nenince s domáci−
mi. V prestávke medzi semifinálo−
vými a finálovými zápasmi sa ko−
pali 11m kopy, ktoré si vyskúšalo
vyše 20 záujemcov − nielen hrá−

čov, ale aj z divákov. Do finále sa
prebojovali dvaja Leseničania a to
Róbert Babka a Ondrej Bartoš −
brankár. Nakoniec šťastena stála
na strane brankára, ktorý vyhral
penalty a získal prvé miesto, kto−
rým bol kartón šampanského.

Zápas o tretie miesto sa začal o
16,30 hod. Zápas bol ťažký kvôli
zlému  počasiu, lebo v I. pol. hus−
to pršalo. Bola to predzvesť plaču
domáceho tímu, lebo aj tento zá−
pas prehrali. I. pol. skončil 1:1, gó−
ly zaznamenal Kristián Bela − nová
posila za domáci tím a za hostí
Denis Čepo. V druhom polčase sa
opakovala situácia z predchádza−
júceho zápasu. Viktor Rég zvýšil
na 1:2 a vzápätí strelil ďalší gól
Zoltán Kuzma. Leseničania sa
snažili znížiť stav, čo sa im najskôr
aj podarilo strelou Kristiána
Rusňáka, no vyrovnať sa im už ne−
podarilo. Domácim nevyšiel príliš
útočný futbal a v závere domáci
dostali ešte dva góly. Nasledovala
ďalšia prestávka, ktorú vyplnili pô−
vabné dievčatá tancujúce zumbu.
Všetci diváci nadšene sledovali
predstavenie − bolo to príjemné o−
svieženie futbalu. Potom už mohlo
začať finále tohto turnaja.
Proti sebe sa postavili hráči z Če−

boviec a Olovár. Bol to pravdepo−
dobne najkvalitnejší zápas, lebo

bol útočný z oboch strán. Vedenia
sa ujali Olováry gólom Glucha. Če−
bovčania však bojovali a vyrovnali
strelou Mudroňa, dokonca sa ešte
aj ujali vedenia na polčasových
2:1. Druhý polčas snaživí
Olovárčania hrali kombinačný fut−
bal, ale ani súper nezaostával. Bol
to sympatický zápas, istotne sa pá−
čil divákom. V závere stretnutia sa
Olovárom podarilo vyrovnať, keď
dal Fajčík gól. Stretnutie sa skonči−
lo 2:2 a zápas sa rozhodol jede−
nástkami, ktoré priaznivejšie do−
padli pre mužstvo z Olovár.
  Konečné poradie bolo nasledov−
né: 1. miesto si vybojovali Olováry,
na 2. mieste skončili Čebovce, 3.
miesto obsadili Nenince a 4.miesto
ostalo pre Lesenice. V rámci vy−
hlasovania najlepšieho hráča zá−
pasu odznelo meno Milan Vlačuha
z Čeboviec.

K tomuto výbornému podujatiu
prispeli všetci naši sponzori, bez
ktorých by jeho úroveň nebola taká
dobrá. Moje ďakujem patrí zvlášť
našim vynikajúcim kuchárkam −
EVKE OPÁNSKEJ, MÁRII
GALČÍKOVEJ, MONIKE NAGYO−
VEJ, ANKE KISSOVEJ, MÁRII
KOIŠOVEJ, ANKE OPÁNSKEJ A
JÚLII PETROVSKEJ, ktoré navari−
li výborný guľáš. 

− JÁN PAVLÍK − 

Na veľmi vydarenom futbalovom turnaji v Leseniciach...
...sa zišli skvelé futbalové tímy z Neniniec, Čeboviec, Olovár a sa−

mozrejme zahrali si i domáci futbalisti z Leseníc. Semifinálové dvo−
jice boli: Lesenice − Čebovce a Nenince − Olováry. Počas celého
turnaja tu vládla skvelá atmosféra, k čomu prispeli i dievčatá svo−
jim vystúpením zumby pod vedením Eriky  Mihálikovej. 

Ako vidieť na zábere 
o turnaj mali záujem aj

mladé maamičky −
Marianka Penkeová
Opánska s malou

Melany. Pri bráne ich
víta predseda 
FK Ján Pavlík

Bohatá bola i tombola,  ktorú 
mali na starosti Števka Macková 

a Janka Antolíková

Najlepší hráč turnaja Milan Vlačuha si 
preberá cenu od starostu obce Ing.
Ladislava Majdána. Gratulujú mu aj 

Ján Pavlík a Robert Balga

Predseda klubu obklopený vynikajúcimi kuchárkami.  Mária
Koišová, Anna Opánska, Anna Kišová, Ján Pavlík,

Galčíková Mária, šéfkuchárka − Evka Opánska 
a Júlia Petrovská

Za Čebovce preberá pohár
Patrik Bojtoš

Ján Nemčok z Olovár má dôvod
na úsmev − jeho družstvo
získalo najcennejší pohár

Denis Čepo, hráč  Neniniec sa
teší z tretieho miesta

Za lesenický tím prevzal trofej
Norbert Galčík
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Bojovali o postup 
do V.ligy

Obecný futbalový klub OFK Olováry,
ktorý predtým niesol názov FC Olováry,
skončil súťaž v II. okresnej triede a prvú
sezónu účinkuje v I. okresnej  triede.
Možno viete, že vlani zaznamenali olo−
várski futbalisti veľký úspech, keď po
jasnom víťazstve nad Sečiankami (6:0)
postúpili do I. okresnej triedy. Olováry
dosiahli veľmi pekné umiestnenie aj vo
futbalovej sezóne 2011/2012, keď sa v
I. okresnej triede umiestnili na výbor−
nom 2. mieste tesne za S.Ďarmotami. 

"Bojovali sme o postup do V. ligy
a k postupu nám nechýbalo veľa.
Chceme urobiť naozaj všetko preto,
aby sme v ďalšej sezóne postúpili
do vyššej súťaže," − netají sa ambí−
ciami predseda klubu MUDr. Jozef
Kanyó, ktorý zaviedol tradíciu priateľ−
ského futbalového turnaja Olováry
2012, ktorý sa konal 8. júla na miest−
nom futbalovom ihrisku. Bol to druhý
ročník, v ktorom si zahrali štyri mužstvá,
skúsené mužstvo z V. ligy TJ
Družstevník Sklabiná "A", FK Záhorce z
I. okresnej triedy, ďalším mužstvom bo−
li Bušince z II. okresnej triedy a domáci
Olovárčania. 

Vytvárajú dobré 
podmienky

Organizátori pripravili pre hostí a divá−
kov chutný guľáš a bohatú tombolu.
Prvou cenou bol vysávač a ceny odo−
vzdával Ervín Vladár, člen výkonného
výboru a ISFS manažér klubu. V tomto
turnaji sa hralo o tri pekné poháre, kto−
ré odovzdal víťazným mužstvám MUDr.
Jozef Kanyó. Riaditeľ veľkokrtíšskej ne−
mocnice a primár interného oddelenia
vstúpil do olovárskeho futbalu pred
dvomi rokmi predovšetkým preto, že
má dvoch synov, ktorí sa venujú futba−
lu aktívne. Futbalisti v tunajšej neveľkej
obci s tristo obyvateľmi majú vytvorené
veľmi dobré podmienky pre tento šport.
V inovovanom klube mládeže (v býva−
lej požiarnej zbrojnici) majú zriadené
šatne, nové sprchy a toalety, nachádza
sa tu miestnosť pre rozhodcov a v tých−
to priestoroch má klub uschované ko−
sačky a všetko potrebné na udržiava−
nie trávnika, o ktorý sa tu dobre stara−
jú. 
Chcú  ihrisko s umelým

trávnikom
Budovu zrekonštruovali za 100.000

eur ešte za bývalej starostky Irmy
Benkočovej, ktorá získala peniaze z eu−
rofondov. Vynovený klub mládeže bol
odovzdaný do užívania v roku 2010.
Olovárčania sa znovu pokúšajú získať
peniaze z eurofondov. Chceli by v obci
postaviť multifunkčné športové ihrisko s
umelým trávnikom, ktoré bude mať svo−
je miesto pri futbalovom ihrisku. Bude
slúžiť nielen na futbal, ale aj na hádza−
nú, volejbal, basketbal, tenis a iné špor−
ty. "Ak všetko pôjde podľa plánov,
na budúci rok na jar by sme už

mohli začať stavať. Chceme vybudo−
vať komplexný športový areál, aby
sa tu ľudia cítili dobre. Veríme, že
nám projekt prejde" − povedal MUDr.
Jozef Kanyó, ktorý vyslovil poďakova−
nie terajšiemu starostovi Jozefovi
Vízimu, obecnému úradu, obecnému
zastupiteľstvu v Olovároch, výkonnému
výboru OFK Olováry a všetkým spon−
zorom a priaznivcom olovárskeho fut−
balu za podporu futbalového mužstva,
ktorá je aj v takejto malej dedinke na−
ozaj výrazná i napriek zložitej finančnej
situácii. Momentálne hráčsky káder
OFK Olováry pozostáva zo šestnástich
hráčov, z nich asi polovica sú
Olovárčania a druhá polovica je z oko−
lia. Vo futbalovej sezóne 2011/2012 ká−
der mužstva tvorili a o dobré meno olo−
várskeho futbalu sa postarali títo hráči:
Alexander Bablena − brankár, Róbert
Motoška, Ján Nemčok, Oto Adam,
Adrian Šramka, Kristián Kati, Tomáš
Fajčík, Dávid Dobra, Miroslav Gluch −
hrajúci tréner, Július Molnár − kapitán
mužstva, Viktor Žingor, Bohuš
Hafernik, Miroslav Paterman, Attila
Kanyó, Attila Racsko, Patrik Belák,
Tibor Krnáč, Norbert Vízi, Zoltán Jančo,
Peter Kováč, Milan Benčok − asistent
trénera, Jozef Mondok − vedúci muž−
stva. 
Treba posilniť mužstvo

dospelých 
"Teší nás, že hráči majú záujem u

nás hrať futbal.  Niektorých riešime
formou prestupu a iných na hosťo−
vanie. Zásadne chceme ešte muž−
stvo dospelých posilniť. Keby sme
vyhrali I. okresnú triedu, tak by sme
postúpili do V. ligy. Tento rok štar−
tujeme aj v žiackej jesennej súťaži a
myslíme to vážne aj s výchovou
mládežníckeho futbalu. Aj touto ces−
tou chceme poďakovať všetkým o−
lovárskym hráčom aj tým, ktorí po−
silnili naše mužstvo z okolia za
skvelý výsledok a kvalitné výkony,
ktoré dosiahli v I. okresnej triede.
Tiež veľká vďaka patrí našim vysoko
vzdelaným trénerom. K poďakova−
niu sa pridal aj vedúci mužstva
Jozef Mondok. Aj druhé miesto nás
veľmi teší" − dodal na záver MUDr. JO−
ZEF KANYÓ. 

Tento priateľský futbalový turnaj bol
pre domácich Olovárčanov jedným z
prípravných stretnutí na jesennú časť, v
ktorom zvíťazili a môžu sa popýšiť ďal−
šou cennou trofejou, ktorá  bude mať
svoje čestné miesto v ich zbierke.      
Výsledky priateľského futbalového

turnaja Olováry 2012
1.zápas: * Bušince − OFK Olováry
1:7 (1:5), 2. zápas: * TJ Družstevník
Sklabiná − FK Záhorce 2:5 (0:0).
Zápas o 3.miesto: * Bušince − TJ
Družstevník Sklabiná 0:9 (0:4).
FINÁLE − Zápas o 1.miesto: * OFK
Olováry − FK Záhorce 7:3 (2:0)

− Text a foto: EDIT −  

Olovárski futbalisti opäť 
presvedčili o svojich kvalitách  
Aj napriek nedostatku peňazí sú vo veľkokrtíšskom okrese obce, v
ktorých má futbal zelenú a má podporu. Tak ako aj v Olovároch, kde
sa už vyše 50 rokov hráva dobrý futbal a podporujú tu mladé špor−
tové talenty. I keď bolo obdobie z času − na čas, kedy v tunajšej ob−
ci futbal stagnoval, pred štyrmi rokmi sa tu futbal oživil. Je to dobré,
pretože v južnej časti okresu najmä v okolí Glabušoviec, Čelár, Kirti,
Kiarova, Kováčoviec a Vrbovky tento šport absentuje.  

Na 2. mieste skončili hráči z FK Záhorce z I. okresnej triedy 

Jasní víťazi turnaja − futbalisti OFK Olováry 

Sklabinčania z TJ Družstevník Sklabiná obsadili pekné 3.miesto

Bušinskí futbalisti sa museli uspokojiť so štvrtým miestom

Na svojich domácich futbalis−
tov sa prišiel pozrieť aj sta−
rosta Olovár Jozef Vízi 

MUDr. Jozef Kanyó (vpravo)
pri odovzdávaní pohára 
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V  jesennej časti sme skončili na
5.mieste s 13 bodmi. Nevyšli nám
domáce zápasy. Samozrejme aj pre−
to, že sme ich  hrali s tými najťažší−
mi súpermi, ale mohli sme ich viac
potrápiť. Celkovo sme po jarnej čas−
ti skončili na 8.mieste. Nevyužili sme
v zápasoch gólové šance, čo sa od−
zrkadlilo aj na celkovom výsledku.
Nedá sa hodnotiť celkový výkon hrá−
čov, ale veľmi nám pomohol príchod
Martina Fašanga do mužstva. Pridať
musia všetci hráči, aby sa zlepšilo
naše postavenie v tabuľke (dostali
sme 64 gólov a dali sme len 32). Ja
osobne pokladám za najvydarenej−
šie zápasy tie, ktoré sa nám podari−
lo vyhrať na súperovom ihrisku. 

Náš klub má starosti ako každý
iný − a to s finančnými prostried−
kami, ale aj s tréningovým proce−
som, nakoľko väčšina hráčov od−
chádza cez týždeň za prácou mi−
mo bydliska, nie je možné robiť
spoločné tréningy viackrát v týž−
dni, maximálne v piatok večer, ke−
dy sa mužstvo dokáže zísť. To
však veľakrát nestačí na kvalitnú
prípravu na zápas, čo sa potom
odzrkadľuje v samotných maj−
strovských stretnutiach.  
Vo vedení klubu pôsobia: Ján

Bendík − predseda FK, pracuje
ako vedúci farmy v Hrušove pre
RD Cerovo, v minulosti aktívne

hrával za TJ Partizán Hrušov, Jozef
Sás − vedúci mužstva, živnostník v
stavebníctve, tiež bývalý aktívny
hráč TJ Partizán Hrušov. Futbal mu−
sel prestať hrávať zo zdravotných
dôvodov a v súčasnosti sa venuje
hráčom vo funkcii vedúceho A muž−
stva. Čo by nás potešilo? Uvítali by
sme viac divákov na zápasoch,
hlavne domácich, ale aj hostí. Náš
klub sa môže pochváliť obnoveným
futbalovým ihriskom s kvalitným
trávnikom, šatňami pre hráčov aj
rozhodcov so sprchami s teplou vo−
dou, čo nie je všade v okrese štan−
dardom a s novou zakrytou tribú−
nou pred šatňami pre približne 60

divákov," vymenúva pozitívne zmeny
náš komentátor. 

Hrával za FK Baník
Handlová aj Hrušov 

Mgr. Rudolf Santoris má 44 rokov.
Aktívne hrával v mladosti za FK Baník
Handlová, potom za TJ Partizán
Hrušov až do roku 2010, kedy praco−
val ako predseda TJ Partizán Hrušov a
zároveň aj tréner A mužstva a žiacke−
ho mužstva, takže na aktívny futbal už
mu neostal čas. Dodnes však aktívne
hrá za seniorov TJ Partizán Hrušov:

"Komentovanie zápasov ma baví,
pokiaľ to nie je veľmi časovo limito−
vané. Veľakrát popri iných funkci−
ách mi na prípravu komentáru zo−
stáva len 10 minút času, čo ne−
umožňuje spraviť ho tak dôsledne a
kvalitne, ako by som si to predsta−
voval. Preto sa budeme asi snažiť
do budúcnosti nájsť nového ko−
mentátora, ktorý by dôslednejšie

zanalyzoval naše zápasy." 
R. Santorisa poteší každý pekný a

dobrý zápas, ktorý nie je plný negatív−
nych emócii prenášaných veľakrát zo
striedačky a z hľadiska na hráčov:
"Veľakrát dobrý zápas pokazia aj roz−
hodcovia, ktorí svojimi zbytočnými zá−
sahmi do hry, alebo naopak, benevo−
lentným pískaním pokazia celkový
dobrý dojem zo zápasu. Slabé výkony
rozhodcov v tejto súťaži mi asi najviac
vadia. Mužstvá sú veľakrát vyrovnané,
čo vidno aj v tabuľke I. triedy a často
konečný výsledok spraví rozhodca
pred koncom zápasu, neberúc ohľad
na hráčov, ktorí 90 minút dreli na ihris−
ku.

V rámci futbalu v našom okrese by
ma potešilo, keby sa kluby konečne
prestali hrať každý na svojom piesoč−
ku. Mám predstavu, že by viaceré ob−
ce spojili svoje mužstvá do kvalitných
celkov z rôznych častí okresu − zápa−
de,  východe a pod. Vytvorili by sa tak
kvalitné kluby, kde by hrali najlepší
hráči z celej oblasti. Tým by sa zvýšila
celková úroveň futbalu: To isté by som

si vedel predstaviť aj v mládežníc−
kom futbale, tak aby aj mládež
mohla hrať kvalitnú súťaž s kvalit−
nými súpermi, aby nám vyrastali
kvalitní hráči pre všetky kategórie.
Lebo pri tejto rozdrobenosti nám
pomaly zanikajú kluby, klesá úro−
veň futbalu a funkcionári strácajú
chuť pracovať. Aj sponzori pre ma−
lé kluby sa hľadajú ťažšie ako pre
väčšie kluby vo vyšších súťažiach.
Do nášho klubu by som pre posil−
nenie mužstva vybral hocijakého
kvalitného stredného záložníka a
nemusel by byť ani svetového me−
na a jedného dobrého strelca gó−
lov, ktorý nám tiež veľmi chýba."    

− J. KAMENSKÁ −  

Čas nedeľných futbalových popoludní pre mužstvá hrajúce v krajskej lige je tu. Kým sa však na okresných ihriskách (19.8.) začne nový ročník 2012−
13, vráťme sa s našimi okresnými komentátormi k hodnoteniu predchádzajúceho ročníka I. okresnej súťaže z pohľadu niektorých mužstiev. Tak ako
počas celej futbalovej sezóny i teraz sme sa obrátili na našich komentátor, ktorí nám odpovedali na nasledujúce otázky o ich mužstve i sebe:

Ako by ste zhodnoili jesennú a jarnú časť pôsobenia vášho mužstva v súťaži z pohľadu umiestnenia? Kto z vášho kádra hral najlepšie a zaslúži
pochvalu a kto by mal pridať ? Ktoré vaše zápasy boli z vášho pohľadu najvydarenejšie? Čo vám robí najväčšie starosti a brzdí vašu prácu ? 

Máte vyhovujúce zázemie v klube − vyhovujúce ihrisko a sociálne zariadenia ? Predstavte nám vedenie vášho klubu.  
 V rámci svojej vizitky komentátora odpovedali naši externí spolupracovníci na tieto otázky: 

Hrali ste aj vy aktívne futbal, kedy a za aké mužstvo? Čo vás baví na komentovaní ? Vie sa tešiť aj z peknej hry súpera? 
Čo by vám urobilo radosť v rámci futbalu? Keby ste mali neobmedzené finančné možnosti a mohli

si vybrať do svojho tímu najlepšieho hráča sveta − ktorý by to bol a prečo? 

Dôvody poznáme − značne k tomu
prispel aj fakt, že traja kľúčoví hráči,
ktorých sme nechceli pustiť na hosťo−
vanie, jednoducho neodohrali ani je−
den zápas a aj výkony niektorých
rozhodcov tiež ovplyvnili prístup nie−
ktorých hráčov.

Je veľmi ťažké hodnotiť výkon hrá−
čov po nevydarenej sezóne. Villám
podal vyrovnaný výkon v celej sezó−
ne, staronový hráč Š. Kováč tiež pre−
kvapil dobrým výkonom. Ľ. Cseri a P.

Szkabella boli oporou mužstva.
Nemôžem však nič vážne vyčítať ni−
komu, skôr treba každému poďako−
vať, že vôbec hrali napriek tomu, že
nemali motiváciu − mohli si povedať,
že to nemá význam. Možno sa budú
niektorí čudovať, no podľa mňa sme
odohrali najvydarenejší v jesennej
časti  a to Veľká Čalomija − Kosihy
nad Ipľom 3:4 (nedohrané). V ňom
sme dokázali dokonca vytvoriť aj
dvojgólové vedenie, no vďaka hlav−

nému rozhodcovi, ktorý ignoroval
svojich pomocníkov, ten zápas dopa−
dol tak, ako dopadol... Zázemie v klu−
be máme na priemernej úrovni, no i−
hrisko už až tak nie. Cez zimu boli vy−
rúbané topole okolo ihriska a povrch
hracej plochy nie je najrovnejší... Vo
vedení nášho klubu pracujú: Július
Villám, st., predseda klubu, Vincent
Gajdács, vedúci mužstva, Ladislav
Hudec a ja." 

Ešte si občas 
aj zahrám 

Štefan Doboš okrem komentovania
zápasov FK Kosihy n. Ipľom si občas
ešte aj futbal sám zahrá, ako hovorí:
"... najmä vtedy, keď treba. Najvyššie

sme s našim tímom boli v ročníku
2005/6,keď sme hrali 5.ligu. Pri ko−
mentovaní sa mi preto občas stane,
že nestíham, lebo si musíme zbehnúť
domov pre kopačky a ísť aj hrať. Člo−
veka poteší, keď vidí pekný futbal, aj
keď ten dobrý výkon nepodá práve
jeho "mačaft". Potešilo by ma v rám−
ci futbalu, keby sa zlepšovali aj výko−
ny rozhodcov, a aby neboli v súťaži
rovní a rovnejší − myslím tým, keď sa
jedná o tresty a pokuty. V klube by
som rozhodne privítali zodpovednejší
prístup niektorých futbalistov. Mňa
zaujal výkonom taliansky futbalista
Andrea Pirlo, takého tvorcu hry by
sme potrebovali."

Poohliadnutie na minulosezónne okresné trávniky

Mgr. Rudolf Santoris
TJ Partizán Hrušov: 

Domáce zápasy sme hrali 
s najťažšími súpermi  

Po dvoch súťažných ročníkoch sme sa presvedčili, že prvá trieda je ná−
ročnejšia a naše mužstvo musí mať kvalitnejších hráčov. Oslovili sme viace−
rých, ale nepodarilo sa nám ich vybaviť, až na dvoch. Martin Fašang k nám
prišiel na hosťovanie z Kováčovej na celú sezónu a Milan Hojsa z Túrovej
len na jarnú časť.

FK Kosihy nad Ipľom: "Neskončili sme podľa našich predstáv" 
"V jesennej časti súťaže naše futbalové mužstvo opustili kľúčoví hráči kvô−
li hosťovaniu, čo sa aj odzrkadlilo na výsledkoch zápasov − vyhrali sme iba
jeden. Nasledovali zápasy, kde sa nám "podarilo" nazbierať 18 trestných
bodov, čo nás zhodilo na poslednú priečku v tabuľke. V jarnej časti sme
vyhrali dva zápasy, takže sme ostali poslední aj na konci súťaže. 

Žiakom z Hrušova sa darilo, obsadili výborné tretie miesto
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Do jarnej časti ročníka sme vstupova−
li s cieľom skončiť na 3 mieste. Naša
jarná bilancia bola 11  3 4 4  18:19  13
a skončili sme na ôsmom mieste jarnej
časti a celkovo za ročník 2011/2012 na
5. mieste 22  8 6 8  30:40  30. Nebyť
zbytočných domácich strát bodov v zá−
pasoch s Opatovskou Novou Vsou a
Želovcami, v ktorých sme prehrali a re−
mízy s Kamennými Kosihami, mohli
sme mať o 8 bodov viac a boli by sme
skončili na 3. mieste. Medzi vydarené
zápasy jarnej časti patril domáci zápas
s Olovármi, v ktorom sme vyhrali 3:0,
remíza v Hrušove, kde sme prehrávali
2:0, v druhom polčase po dohovorení
hráčom cez prestávku sme stav zápa−
su otočili na 2:3, ale domácim sa po−
darilo vyrovnať na konečných 3:3. Ďa−
lej to bol zápas v Slovenských Ďarmo−
tách, v ktorom sme gólom v poslednej
minúte prehrali 1:0. 
O celkový počet 37 strelených gólov

sa postaralo 13 hráčov:  8 gólov −
Andok Marek,  6 gólov − Cúth Peter a

Ľupták Miroslav, − 4 góly   − Drozd
Dušan, 3 góly   − Stankovič Michal, 2
góly   − Hodási Richard a Mihálik Ivan,
1 gól     − Sölský Juraj, Sölský Tomáš,
Šimun Dušan, Haring Miroslav, Uhrin
Ján,  Vozár Vladimír.
Mužstvo dostalo celkom 33 žltých ka−

riet − Juraj Sölský − 2, Stankovič − 2, Ši−
mun − 2, Drozd − 3, Pavlov − 3, Vozár −
3, Andok − 6, Tomaškin − 2, Cúth − 2,
Bernáth − 2, Uhrin − 2, Balík − 1, Ľupták
− 1, Mihálik −1, Ábelovský −1. Červené
karty 2 − Andok Marek, Stankovič
Michal.

Celkovo mužstvo podávalo dosť ne−
vyrovnané výkony, keď dokázalo odo−
hrať veľmi kvalitné zápasy, ale na dru−
hej strane boli aj zápasy, v ktorých hra−
lo dosť pasívne a neprinútilo súpera k
chybám, ktoré by znamenali viac stre−
lených gólov a samozrejme aj bodov v
tabuľke. Veľmi dobré výkony počas ce−
lého ročníka podávali obaja brankári −
na jeseň Kristián Benko a na jar Martin
Ábelovský. Svojimi výkonmi sa im pri−

bližovali Juraj Sölský a Marek Andok,
veľmi dobre sa s mužstvom zhrával a
svojimi gólmi pomohol Miroslav Ľupták.
Za tréningovú dochádzku si pochvalu
zaslúžia Marek Červoč, Tomáš
Bernáth a Michal Stankovič. 
Klub v S. Plachtinciach pracuje v zlo−

žení: Ján Cesnak, ml., prezident klubu,
Milan Fedeš, tajomník klubu, Mgr.
Dušan Šimun, tréner mužstva,
PhDr.Estera Cúthová, vedúca mužstva
a Ján Cesnak, st., − lekár mužstva. 

Myslíme si, že futbalové zázemie v
Stredných Plachtinciach je vyhovujúce
a na patričnej úrovni. Hráči majú dobré
podmienky na tréning − šatne, lopty,
teplú vodu, dresy, tréningové pomôcky
a umelé osvetlenie. Mužstvo absolvo−
valo zimné sústredenie na Látkach,
kde mali hráči  kvalitný tréning, masáž,
bazén, saunu, stravu, ubytovanie.
Jediné, čo nás trápi a brzdí našu prácu,
je tréningová účasť hráčov, keď pravi−
delne trénovalo len niekoľko hráčov, o−
statní si asi mysleli, že stačí absolvovať

zimné sústredenie. Z vlastnej skúse−
nosti viem, že to nie je pravda, nakoľko
som aktívne hrával futbal. 

Na záver sa chcem poďakovať všet−
kým hráčom, ktorí reprezentovali futba−
lový klub a obec Stredné Plachtince.
Taktiež všetkým sponzorom, ktorí pod−
porujú šport, lebo bez ich pomoci by
žiaden klub nemohol fungovať. 

Vyhodnotenie ročníka 2011−12 
za TJ − OFK  Stredné Plachtince

vypracovali MILAN MIKUŠ
a Mgr. DUŠAN ŠIMUN  

Poteší ma aj pekná hra
súpera

Pravidelným komentátorom domá−
cich zápasov TJ OFK Stredné
Plachtince je Milan Mikuš. Futbal hra
aktívne v rokoch 1981 − 2011, najprv
za žiacke mužstvo 1.triedu, doraste−
necké mužstvo 5.ligu, mužstvo do−
spelých 5.liga. Najviac si cení víťaz−
stvo v MFZ na ihrisku Baníka Veľký
Krtíš v 5−tej lige, ktorú v tej dobe hra−
lo aj mužstvo z Veľkého Krtíša.
Komentovanie ho baví, lebo má rád
futbal a možnosť vyjadriť svoj názor a
pohľad na zápas.
"Viem sa tešiť aj z peknej hry sú−

pera, najmä keď je zápas korektný
bez zbytočnej nervozity a zbytoč−
ných faulov. Najviac by ma poteši−
lo to, keby si hráči uvedomili, že
tréning je potrebný aj v rámci de−
dinského futbalu. Najviac ma zau−
jal futbalista Miroslav Klose − je ro−
dený strelec, vynikajúci hlavičkár,
a taký nám v mužstve chýba." 

Podmienky máme dobré, treba viac trénovať
Obecný futbalový klub Stredné Plachtince v súťažnom ročníku reprezentovalo a v 22 zápasoch nastú−

pilo celkom 23 hráčov, z ktorých 7−mi boli u nás na hosťovaní. Jesennú časť futbalového ročníka sme
skončili s bilanciou 11  5 2 4  19:21  17 a zimovali sme na 4. mieste. V tejto časti súťaže medzi najvy−
darenejšie zápasy patrili súboje v Olovároch, Kamenných Kosihách, kde sme prehrávali 2:0, vylúčili nám
hráča aj napriek tomu sme s 10−mi hráčmi dokázali otočiť zápas a vyhrali sme 2:3. Potom to bol domá−
ci zápas so Slovenskými Ďarmotami, v ktorom tak isto ako v Olovároch sme prehrali, ale napriek tomu
za tieto výkony si hráči zaslúžia pochvalu. Spomeniem ešte jeden domáci zápas a to zápas s Balogom
nad Ipľom, kde sme polčas prehrávali 1:3 a po zlepšenom výkone v druhom polčase sme otočili stav na
4:3 a zaslúžene vyhrali. 

HONTIANSKHONTIANSKA PA PARÁDARÁDA HRUŠOA HRUŠOV 2012V 2012
PProgram XVII. ročníka festivalurogram XVII. ročníka festivalu

PROGRAM NA LAZOCH
l 15.00 − 19.00: žatva l pečenie chleba l gazdovský dvor 

PROGRAM V DEDINE
l 15.00: otvorenie festivalu l 15.00 − 24.00: hontianske dvory 
l tradičné remeslo l stabiláky l 21.45 − 24.00: pódium pri vežičke

AMFITEÁTER
l 19.30 − 20.00: prvé nôty l 20.00 − 21.00: Vitajte u nás 
l 21.00 − 22.00 Ján Ambróz a ĽH Borievka

PROGRAM NA LAZOCH
l 10.00 − 18.00: žatva l práca s drevom a kameňom l uhliari
l pečenie chleba l gazdovský dvor l roľnícke múzeum v prírode 
l lesná scéna

PROGRAM V DEDINE
l 9.00 − 12.00: maratón ľudových piesní 
l 9.00 − 20.00: tradičné remeslo a technika 
l 9.00 − 24.00 hontianske dvory 
l 10.00 − 18.00: detský remeselný dvor l 10.00 − 16.00 pódium pri vežičke

AMFITEÁTER
l I. programový blok: 16.00 − 17.00: zvítanie v Honte 
l 17.00 − 18.00: deti a tradície l 18.00 − 19.00: na pasení
l II. programový blok: 20.00 − 21.30: Od prameňa k plameňu 
l 21.30 − 22.30: Toto je ten chodník 

www.snm.sk

Piatok 17.8.2012

Sobota 18.8.2012
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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 záhradu v Malom
Krtíši, vhodná na stavebné úče−
ly. Inf. m 0918 327 733.  np − 949
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Venevskej. Cena dohodou. Inf.
m 0949 627 669.        np − 1049
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový (nezaria−
dený) byt v Čelároch. Cena: 150
eur. Inf. m 0949 660 359.  

np − 1053
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rozostavaný rodinný
dom v Čebovciach. Cena doho−
dou. Inf. m 0908 369 980.  

np − 1062
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu plne vyba−
vený 3−izbový byt v Olovároch. V
blízkosti je MŠ a škola. Inf. m
0905 758 633.             np − 1058
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Súrne hľadám do dlhodobého
prenájmu 3−izbový byt. Inf. m
0907 720 537.              np − 1059
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim byt vo V. Krtíši. Inf. m
0907 128 298.             np − 1060
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na
Venevskej. Inf. m 0908 369 980.   

np − 1061

n Predám 3−izbový byt na Ul.
Hviezdoslavovej s balkónom,
5.poschodie. Cena: 16.000 eur.
Inf. m 0907 484 840.    np − 1063
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starý dom v
Neninciach so 16−árovým po−
zemkom. Cena: 5.500 eur. Inf. m
0915 770 963.            np − 1066
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt na Želez−
ničnej. Inf. m 0907 359 009. 

np − 1074
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt na
Novohradskej (3.poschodie, ló−
džia, plastové okná, zateplený
panelák). Inf. m 0905 129 007.  

np − 1088
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Baníckej.
Cena dohodou. Inf. m 0907 359
167.                          np − 1096
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt alebo vy−
mením za 2−izbový. Inf. m 0911
323 895.                     np − 1100
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový zrekonštru−
ovaný byt na B. Nemcovej vo V.
Krtíši (nová kuchyňa − komplet−
ne zariadená aj spotrebiče).
Cena: 19.800 eur. Inf. m 0915
190 360.                      np − 1104
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Na prenájom 2−izbové (zrekon−
štruované) byty vo V. Krtíši.
Cena: 280 − 300 eur/mesiac kom−
plet, dvojmesačná záloha pod−
mienkou. Inf. m 0915 190 360. 

np − 1105
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 3−izbový byt
na B. Nemcovej 65 (čiastočne u−
pravený, plastové okná, zateple−
ný). Inf. m 0908 388 827.

np − 1111
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v centre
mesta. Inf. m 0918 752 114. 

np − 1112
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme lukratívne ob−
chodné a kancelárske priestory
v centre mesta vo Veľkom Krtíši
s vlastným parkoviskom. Inf. m
047/48 313 15, 0903 258 143. 

np − 1115
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Zoberiem do prenájmu jedno
alebo 2−izbový byt. Inf. m 0949
844 114, 0949 855 114.  

np − 1117
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt v osob−
nom vlastníctve na Železničnej.
Cena dohodou. Inf. m 0908 650
571.                          np − 1122

n Predám byt vo V. Krtíši. Inf. m
047/433 07 92.            np − 1132
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Zoberiem do podnájmu do 3−
izbového bytu spolubývajúcu.
Inf. m 0910 638 572.    np − 1136
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový tehlový byt
na Okružnej (na 1.poschodí).
Cena: 17.000 eur + dohoda. Inf.
m 0905 849 995 − volať po 16.00
h.                            np − 1137
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na B. Nemcovej 1. Inf. m
0949 723 961.              np − 1143
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na B. Nemcovej (prerobený,
s balkónom, 8. poschodie).
Cena: 22.000 eur, pri rýchlom
jednaní dohoda istá. Inf. m 0915
371 319.                    np − 1159
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem kan−
celárske priestory na Mierovej 1
(budova bývalého OV KSS). Inf.
m 0915 756 670.         np − 1160
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve vo V. Krtíši.
Cena dohodou. Inf. m 0907 026
618.                         np − 1162
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám les 2.158 m2 v
Modrom Kameni − Krákorov
vrch. Cena: 9.000 eur. Inf. m
0907 983 148.              np − 1163

n Predám 6−zásuvkovú mraznič−
ku. Lacno. Inf. m 0949 145 220.  

np − 1056
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám štýlovú koženú seda−
ciu súpravu. Cena dohodou. Inf.
m0918 526 119.         np − 1091
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám sektorovú detskú izbu
(modrá jelša) v zachovalom sta−
ve. Cena: 100 eur, dohoda mož−
ná. Inf. m 0905 814 369.

np − 1127
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám farebný televízor na
diaľkové ovládanie (3−ročný), to−
aletné zrkadlo so skrinkami a
mikrovlnku, zn. SENCOR. Všetko
cena dohodou. Inf. m 047/433 07
92.                           np − 1133
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám bielu 3−dverovú skriňu
(s posuvnými dverami). Cena
dohodou. Inf. m 0944 512 304.  

np − 1155

n Predám kuchynskú linku (ro−
benú) 2,60 m + antikorový drez,
batéria v dobrom stave. Inf. m
0908 284 252.             np − 1156
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám komplet spálňu (tri
skrine). Cena: 150 eur. Inf. m
0915 151 252.            np − 1157

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 traktor ZETOR. Cena
dohodou. Inf. m 047/48 831 93,
Čelovce 14.               np − 1009
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám IVECO EURO CARGO
TECTOR 80 EL 15P, valník, rok
výroby 2002. Inf. m 0903 810
079.                         np − 1116
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 − 1120
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám RENAULT MEGANE
1,6 benzín, r.v. 1996, dobrý stav,
platná EK a STK, letné a zimné
pneumatiky. Cena: 900 eur. Inf.
m 0918 547 125.        np − 1130
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nákladný príves − pre−
robený na bufet, vhodný aj pre
rybárov. Inf. m 0907 808 707. 

np − 1131
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám VW PASSAT 1,9 TDI
(74 kW), SEDAN AA, šedá meta−
líza, r. v. 2004, najazdených
178.000 km, manuál, dobrý tech−
nický stav. Cena: 4.000 eur. Inf.
m 0944 947 837, 0949 627 669.   

np − 1134
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FIAT PUNTO (3−dvero−
vé), žltej farby, r. v. 1999, STK,
EK platné + zimné pneumatiky.
Cena dohodou. Inf. m 0905 126
590 − volať po 17.00 h.  

np − 1149
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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

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

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



25 / 6. august 2012

n Predám FIAT DOBLO 1.9 D, r.
v. 2001, el. okná, ťažné, STK, EK
platné do r. 2014. Cena: 2.200
eur. Inf. m 0908 113 925.

np − 1158
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám traktor ZETOR SUPER
50, bez EČ + náhradné diely a
závesné zariadenie. Cena doho−
dou. Inf. Juraj Králik, Čeláre 22,
m 48 712 49.              np − 1161

n Predám kajak a malú detskú
motorku, príp., vymením za vi−
nárske potreby. Inf. m 0908 051
546.                         np − 1114
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dámsky horský bicy−
kel s prilbou. Inf. m 0902 363
276.                         np − 1142

n Predám mláďatá králikov − ne−
mecký obrovitý strakoš.
Darujem fenku NO. Inf. m 0911
264 766.                   np − 1085
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám tritikále a pšenicu (s
dovozom). Cena 17,00 eur/q. Inf.
m 0907 840 554.          np − 1098
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské odstavča−
tá. Inf. m 0907 840 647.  

np − 1107
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem 2−mesačnú fenku. Je
to kríženec belgického a stredo−
ázijského ovčiaka. Inf. m 0948
404 342.                   np − 1119
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pšenicu a jačmeň po
20,00 eur/q. Inf. m 0907 182 211.  

np − 1121
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 12−týždňové čivavy
(sú veterinárne ošetrené). Cena:
100 eur. Inf. m 0915 225 626.

np − 1124
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kozy. Inf. m 0907 806
589.                          np − 1135
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka nemeckých
ovčiakov. Inf. m 0907 229 634.  

np − 1139
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší kočovný voz
pre 40 včelích rodín. Inf. m 0918
998 375.                     np − 1141
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n V mesiacoch september − ok−
tóber predám očistené morky.
Cena za 1 kg/4,00 eurá. Inf. m
0907 822 729.               np − 1144

n Predám konský pluh dvoják,
kultivátor, 2−pluh za traktor. Inf.
m 0902 594 867.          np − 1147
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské odstavča−
tá. Inf. m 0911 558 111. 

np − 1148
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n HOVAWART − predám šteniat−
ka. Inf. m 0949 561 835.  

np − 1150
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám čuvače a jackrussela.
Cena dohodou. Inf. m 047/48 258
37.                           np − 1153
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradné černice. Inf.
m 0902 192 661.        np − 1164

l Hľadám si prácu ako opatro−
vateľka detí alebo starších ľudí.
Prax aj osvedčenie mám.
Vypomôžem v domácnosti. Inf.
m 0944 350 794.        np − 1109
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu v oblasti vino−
hradníctva a ovocinárstva. Inf. m
0944 350 794.             np − 1110
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám akúkoľvek prácu (ako
upratovačka, pomocná sila v ku−
chyni ...). Opatrím starších ľudí
alebo deti. Inf. m 0910 520 974.

np − 1125
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár.
Ovládam všetky murárske a ma−
liarske práce, obklady a dlažby.
Inf. m 0907 229 634.    np − 1138

l Hľadám prácu − som vyučená
predavačka potravín, mám kurz
aranžovania kvetov. Inf. m
047/48 258 37.            np − 1154

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

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

n Veštenie. Inf. m 0918 327 733.
np − 950
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám niekoho, kto robí

CARVINGFRUIT 
(vyrezávanie do ovocia).

Inf. m 0918 596 565, 
0902 302 102.

np − 997

n Predám unimobunku na ter−
málnom kúpalisku v D.
Strehovej. Cena: 1.000 eur. Inf.
m 0911 213 146, 0908 922 271.

np − 1073
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prerábka bytových jadier. Inf.
m 0904 016 735.         np − 1099

n TEPOVANIE. Inf. m 0949 792
112, 0904 570 633.      np − 1123
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Pečiem koláče a torty. Inf. m
0915 347 416.          np − 1128
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám miešačku + vyorávač
na zemiaky za malotraktor. Inf.
m 0908 805 260.  np − 1129
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obývaciu bunku (4
postele, nočný stolík, skriňa na
šaty, kuchynská linka, chladnič−
ka na tri zdroje). Cena dohodou.
Inf. m 0918 998 375.

np − 1140

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam doučovanie z mate−
matiky a fyziky počas letných
prázdnin. Inf. m 0907 249 378.  

np − 1152

l Dňa 23. júla sa na
Nemocničnej (pred slobo−
dárňou) našiel kľúč od MER−
CEDES−u s príveskom (zele−
nej farby) s nápisom ATEGO
720 BG. Majiteľ sa môže pri−
hlásiť osobne v redakcii. 

np − 1126

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

BURZA PRÁCE

HOBBY
VOĽNÝ ČAS

STRATY A NÁLEZY

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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n Predaj najlacnejšieho
palivového dreva. 

Inf. m 0915 867 594. np − 430

n NOČNÝ KLUB V CZ 
vo VESELÍ 

NAD MORAVOU 
prijme sympatické dievčatá. 
Bohatá domáca i zahraničná
klientela a pekné peniaze na
ruku každý deň. Pracovná do−
ba i dohodou. Zdarma zabez−
pečené ubytovanie hotelového
typu. Serióznosť a diskrétnosť
samozrejmosťou. Prídite sa
presvedčiť a nebudete ľutovať.
Tel. m 0905 244 226. 

np − 612 b

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

n Prijmem kuchára/−ku do
trvalého pracovného po−
meru − s praxou. Dobré
platové podmienky. Inf. m
0918 613 809.

np − 1151

REŠTAURÁCIA TENIS 
PRÍJME KUCHÁRKU
na plný úväzok
m 0907 824 973

n NAKLADAČKY, ZEMIAKY S
DOVOZOM. Inf. m 0905 497
133.                        np − 1038

n MINIBAGER − výkopové
práce. Inf. m 0905 354 723,
0915 813 322.            np − 444

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

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

np − 1106

n MINIBAGER −
zemné a 

výkopové práce. 
0907 840 647.

np − 1106

VYKONÁVAM MALIARSKE 
PRÁCE ZA NAJNIŽŠIE CENY.

INF: 0944 444 846 np −1023

PREDÁM ELEKTRICKÝ BOJLER
80 L, ZN. LIKE. Pôvodná cena

120 eur, teraz za 80 eur.
INF: 0944 444 846 np −1024

n Spoločné roľnícke družstvo
Nenince predáva na farme v
Opatovskej Novej Vsi biele
brojlerové kačky a husi −
vhodné na výkrm. Vek 12 týž−
dňov, hmotnosť kačiek 3 − 3,5
kg, hmotnosť husí 4,5 − 6,00
kg. Cena kačiek 11,00 euro/ks,
cena husí 20,00 euro/ks. Inf. m
0915 822 602.           np − 1145



Góly: 19.´ Berec, 53.´ Šár, resp., 12.´
Szcepaniak, 18.´ Tešlár (11 m), 75.´
Strelec. Rozhodoval: Miroslav Verkin z
Revúcej, návšteva 120 platiacich divá−
kov. Žlté karty: R. Béreš, Ondrejkov,
Šár, Gerbáč, Fridrich, resp., Boháčik.
Červená karta: Šavlík (ŠK). Zostava FC
Baník: Abelovský − Šár, R. Béreš,
Horn, M. Béreš − Gerbáč, Ondrejkov −
Kukolík (Fridrich), Berec − Pixiades,
Horváth. Tréner: N. Kelemen. 

Úvodný zápas novej súťaže (po prera−
dení − IV.liga) bol poznačený úmornou ho−
rúčavou, čo značne odčerpávalo fyzické
sily futbalistov na obidvoch stranách. V

mužstve domácich citeľne chýbal I.
Lukács, ktorý v prestupovom termíne
mužstvo opustil. Z objektívnych príčin chý−
bal aj brankár Kaczorek, naopak do zo−
stavy sa vrátil Jaro Horn. Vo výkone muž−
stva absentuje lepšia fyzická pripravenosť
aj taktické myslenie. 

Prvá vážna strela v zápase prišla z ko−
pačky Bereca, lopta z priameho kopu
skončila na bočnej sieti. Hostia sa pred−
stavili po desiatich minútach, keď nebez−
pečne centrovanú loptu spred brány s ná−
mahou odvracal domáci kapitán Horn. V
obranných činnostiach sa začali kopiť
chyby a po hrúbke Šára hosťujúci
Szcepaniak zaznamenal vedúci gól − 0:1.
Nasledovali ďalšie zmätky, v 16.´ podtrhol
M. Béreš v pokutovom území zozadu ú−
točníka hostí. Nariadený pokutový kop

Tešlár premenil − 0:2. Na druhej strane
vynikol pri individuálnej akcii Berec a zní−
žil na 1:2. Aj následné akcie domácich ťa−
hal po ľavej strane Berec. Jeho prienik a
spätná prihrávka našla Pixiadesa, žiaľ, to−
ho strela išla vedľa brány. V 27.´ nebez−
pečnú prízemnú strelu Šára brankár
Herman vyrazil. Nasledovala ďalšia vtip−
ná akcia domácich a strelu Gerbáča bran−
kár hostí zlikvidoval. V poslednej minúte I.
polčasu mali baníci obrovské šťastie, lop−
ta tancovala popred prázdnu bránu, ale v
ich sieti neskončila.

Do II. polčasu vystriedal domáci tréner
Kukolíka Fridrichom. Hra baníkov ožila.
Po viacerých dorážkach lopta z kopačky
Šára skončila v sieti a bolo vyrovnané −
2:2. Nasledovali ďalšie dobré príležitosti
domácich. Berec v dobrej príležitosti ne−

trafil. Žiaľ, pri veľkej nedisciplinovanosti
baníkov prišiel ďalší gól z kopačky hostí,
ktorý zaznamenal Strelec − 2:3. Aj po o−
tvorení hry mali hostia ďalšiu veľkú príleži−
tosť. Na druhej strane Ondrejkova tvrdá
strela z 30 m skončila na ľavej žrdi brány
hostí. V posledných minútach zápasu,
keď sa domáci snažili o vyrovnanie, prišli
ďalšie brejkové príležitosti hostí, ale do−
máci náhradný brankár tieto dokázal zlik−
vidovať.   V nedeľu cestujú baníci do Žar−
novice.          − Mgr. JOZEF DUDÁŠ −  

Zostava domáci: Geregai, K. Bugyi,
Súth, Zachar, Brezovský, Antal,
Nemčok, T. Régi, Gál, Zolczer, Halko,
stried.: Pobori, D. Régi, Tóth, A.
Bugyi, A. Czibulya. Hostia: Holub,
Kollár, Holovic, Násaly, Rajťug, J.

Havrila, Ma. Varholák, Mi. Varholák,
Zachar, Ďorď, N. Havrila, stried.:
Ondrejkov, Bálint, Beňovič. 

Okresné derby sa hralo za peknej di−
váckej kulisy. V 3.´ Súthovu a následne
aj Gálovu strelu hostia odvrátili na roh.
Ako blesk z jasného neba zapôsobil pro−
tiútok hostí, ktorí sa ním dostali do vede−
nia − 0:1. Gálova pekná strela v 6.´ skon−
čila na brvne. Hosťom trvalo iba štyri mi−

núty a opäť prepisovali skóre − zvýšili
stav na 0:2, čím sa potvrdilo nedáš − do−
staneš.  Antalov volej v 36.´  minul cieľ a
Benčokov priamy kop v 40.´ skončil v ru−
kách brankára. 
V II. pol. boli na začiatku aktívnejší hos−

tia, hneď na začiatku kopali priamy kop.
V 50. a 52.´ sú to domáci, ktorí kopali ro−
hy, no skóre sa im nepodarilo zvýšiť.
Holub v 54.´ vyrazil Nemčokovu strelu.

Diváci videli v 59.´ ďalšiu peknú akciu
hostí. Nemčokova hlavička v 61.´ išla nad
bránu. Domácim sa predsa len podarilo v
63.´ po Gálovom rohu skórovať hlavičkou
Régiho − 1:2. Zápas sa končil útokmi na
obidvoch stranách. Pre domácich výsle−
dok zápasu nebol priaznivý, hoci sa im
nedá uprieť snaha. Nakoľko to bol pre−
stížny zápas, chceli sa "vytiahnuť" aj hos−
tia, z ktorých niektorí jedného času hrávali
za naše farby. Vinica nabudúce cestuje
do Lubeníka. − GABRIEL ZSIGMOND − 

Zostava: Koči, Fűlop, Zošák, Žingor,
Drieňovský, Bakoš, Kalmár, Berky,
Matikovský, Frederik, Černák, Ďurica;
na striedanie Kováč a Ľ. Koči. 
Zápas začal minútou ticha za zosnulé−

ho bývalého hráča, funkcionára a pod−
predsedu klubu  v Sklabinej Ing. Jozefa
Bartóka, ktorý nás nečakane opustil vo
veku 64 rokov, čím klub stráca obetavé−

ho priateľa futbalu. Jožko, budeš nám
chýbať! Česť Tvojej pamiatke! Rozlúčka
so zosnulým bude v pondelok 6.8.o 16.
00 v Sklabinej. 

V úmornej horúčave začiatok patril
hosťom, keď v prvej päťminútovke zahrá−
vali 3 rohové kopy. Ďalší priebeh prinie−
sol vyrovnaný boj. V 20.́  sa domáci do−
stali do prvej gólovej príležitosti, ale útoč−

ník domácich prehadzuje bránku
hostí. V 32.́ domáci zahrávali trestný
kop, ktorý Koči bezpečne kryl. V

45.́  domáci Selšo sa predral stredom
hostí, ale na ich šťastie jeho strela tesne
míňa hosťujúcu bránu. Úvod druhého
polčasu patril domácim, ktorí stupňovali
tlak a Koči v bránke bol plne vyťažený. V
52.́ znova likviduje príležitosť domácich.
V 60.́  unikol domácim Zošák, ale jeho
príležitosť zostala nevyužitá. Príchod mla−
dého Kočiho priniesol oživenie v tábore
hostí. V 70.́  ďalší novic v hosťujúcom
drese Matikovský, zamestnal domáceho

brankára. V 74.́ domáci Adam nastreľuje
brvno. V 78.́  unikol Žingor, ktorého do−
máci zastavujú len za cenu faulov, ale
trestný kop Kalmára končí v múre. V 82.́
hostia udreli, keď Kováč vysunul Zošáka,
ktorý výborne odcentroval na
Matikovského a ten hlavou vymietol ši−
benicu a hostia sa ujali vedenia. V
87.́ domáci vyrovnávajú Bodorom a v
89.́ zachraňuje znovu výborný Koči, kto−
rý zázračne vychytal domáceho Adama
svojim zákrokom zachránil cennú remí−
zu. Chlapom patrí poďakovanie za bo−
jovný výkon.         − JOZEF PAHOLÍK −  

Góly: 41.́  Abelovský (11 m), 60.́
Balík. Zostava D.Strehovej: Daniel
Hriň − Oláh, Žilka, Klátik, Báťka −
Drozd, Abelovský, Richard Hudec,
Sokol, Nagy − Kminiak, striedali 50.́
Nagy − Dobrocký, 80.́  Kminiak− Kolár,
86 .́ Abelovský − M.Hriň.
Zostava Príbeliec: Kalmár − Parkáni,
Trebuľa, Prešinský, Pavlovkin, Balík,

Holík, Ivan Ďurčok, Parkáni, Červoč,
Celleng, striedali Gajdoš, Špaldoň,
Ďurčok. ŽK: 30.´ Sokol − 37.´
Pavlovkin, 40.́  Trebuľa, 83.́  T.Parkáni,
93.́  I.Ďurčok. Divákov: 200.
Prvý polčas sa hral vyrovnaný zápas s

minimom vyložených príležitostí na stre−
lenie gólu. Rozhodujúce momenty prišli
až v závere prvej časti hry. Najprv   v 40.́
si futbalisti Príbeliec vypracovali dovtedy
najväčšiu gólovú príležitosť, keď strieľaný

center Parkániho skončil na brvne stre−
hovskej brány. V 41.́  hneď z protiútoku
ušiel Kminiak a v pokutovom území bol
Trebuľom  nedovolene zastavený.
Nariadenú jedenástku premenil Abe−
lovský.

V 46.́   Drozd v samostanom nájazde
na brankára zakončil strelou nad. O dve
minúty Drozd v pokutovom území vyzvŕ−
tal Prešinského, prihral Kminiakovi, ten
však loptu z blízka v skrumáži nedokázal

dopraviť do siete. V 51.́  po ležérnom o−
brannom zákroku Žilku v obrane musel
zasahovať domáci brankár po strele Čer−
voča. V 60.́  po dlhej prihrávke z obrany
Príbeliec neobsadený Balík preloboval
vybiehajúceho brankára a poľahky vy−
rovnal. V 76.́  priamy kop Hudeca „vy−
škriabal“ brankár Príbeliec na roh a v 85.́
sa mohol do listiny strelcov zapísať
Dobrocký, ale po strele z prvej prekopol
bránu hostí. Zápas tak skončil zaslúže−
nou deľbou bodov. V nedeľu cestuje
Prameň do Hrnčiarskej Vsi.

− JÁN HRIŇ −

Zostava Neniniec: Holub, Schmidt,
Lichvár, Gemer, Kuzma, P.Papp,
Varga, Hampachel, Š. Papp, Régi,
Čepo, na striedanie: Sladovník,
Varga Sebenský, Tóth, Kati, Deneš. 

V úvode sezóny by som chcel privítať
nového trénera Jozefa Haraksima zo
Sklabinej a tiež nových hráčov
Miroslava Holuba (z V.Krtíša), Petra
Pappa, Štefana  a Artúra Tótha (všetci

traja z Ipeľského
Predmostia), Tibora
Gemera z K.Kosíh a

staronového hráča Denisa Čepa.
Posledný súper Neniniec v minulej se−
zóne bol súčasne prvým, s ktorým si
Nenince zmerali sily. Od začiatku zá−
pasu hrali mužstvá medzi 16−kami. V
23.´ zahrávali domáci rohový kop a
Kuzma hlavičkou bezpečne otvoril skó−

re. V polčase Lichvára vystriedal Kati.
V 47.´ mali domáci výhodu priameho
kopu, Kuzma v 16−ke z voleja vypálil
loptu, ale trafil len horné brvno brány.
V ďalšom striedaní odišiel Rég a mies−
to neho nastúpil Sebenský. Úmorná
horúčava sa podpísala pod priebeh zá−
pasu.   

−VOJTECH FEKETE −  

Zostava Čebovce: Ladislav Bojtoš −
Ďőrď, Zaťko, Patrik Balga, Štefan Balga,
Gemer, Nozdrovický,  Husár, Koncz,
Vlačuha, Erik Bojtoš; na striedanie:
Jakab, Zatyko, Kalmár, Parik Bojtoš 

Čebovce cestovali na zápas do
Tomášoviec bez 4 hráčov základnej
zostavy, ale na ihrisku to nebolo vi−
dieť. Všetci hráči, i striedajúci, podali
veľmi dobrý výkon a prekvapujúco,
ale úplne zaslúžene v Tomášovciach
vyhrali. Vedenia sa hostia ujali po
nádhernej strele Koncza v 36.´ a do
konca polčasu umnou hrou vedenie

udržali. 
Domáci hráči sa v druhom polčase

snažili o vyrovnanie. Zatlačili hostí do
defenzívy, ale obrana Čeboviec na
čele s brankárom L. Bojtošom stála
na pevných nohách. Hostia odpove−
dali rýchlymi protiútokmi. V 74.´ rých−
lonohý Vlačuha obišiel niekoľko do−
mácich hráčov, prihral voľnému

Jakabovi a ten do prázdnej brány
vsietil druhý gól hostí. Domáci ešte
zvýšili snahu o streleniu gólu, ale
hostia ich do nebezpečnej situácie
nepustili a zaslúžene si domov od−
viezli tri body. Za dobrý výkon si všet−
ci hráči Čeboviec, ktorí nastúpili na
zápas, zaslúžia poďakovanie. O týž−
deň cestujú Čebovčania do Hajnáčky. 

−ERIK FONÓD− 
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IV. LIGA SK. JUH: VEĽKÝ KRTÍŠ - ČIERNY BALOG 2:3 (1:2)

V. LIGA SK. D: VINICA - SLOVENSKÉ ĎARMOTY 1:2 (0:2)

V. LIGA SK. D: RADZOVCE - SKLABINÁ 1:1

V. LIGA SK. D: NENINCE - HRNČ. VES 1:0 (1:0)

V. LIGA SK. D: D. STREHOVÁ - PRÍBELCE 1:1 (1:0)

V. LIGA SK. D: TOMÁŠOVCE - ČEBOVCE 0:2 (0:1)

Zaslúžená deľba bodov

Prvý zápas −
hneď prehra

Výborný výkon za tri body

V prestížnom zápase 
výhra hostí 

Cenná remíza venovaná podpredsedovi Ing.Bartókovi 

Končili aj začínali novú sezónu spolu  

IV. LIGA DORAST − JUH − 1. KOLO 
FC BANÍK VEĽKÝ KRTÍŠ

− MFK SPARTAK HRIŇOVÁ  3:0
Góly: Šiket, Kušický, Boľoš. Zostava
Baník V.Krtíš: Čepo, Lauko, Hajtman,
Boľoš, Miškei,  Šiket, Fodor, Gemer,
Greguš, Lancini (Ádam), Kušický
(Petrus).                     − MARTIN G. − 



n Predám mladú kravu za 650
eur. Inf. m 0907 840 554. 

np − 1165
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Reštaurácia MAFÍK prijme u−
pratovačku. Inf. m 0905 657 689.  

np − 1167
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ovce a baranie mäso.
Inf. m 0907 232 141.  np − 1168

n Prenájom bufetu. Inf.
www.sos−vk.sk     np − 1170

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Brúsim drevené parkety, pod−
lahy, tmelím a lakujem. Inf. m
0908 407 103.              np − 1171
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim samotu (polosamotu).
Podmienka: studňa. Inf. m 0907
597 514. Stav obydlia, príp., hos−
podárskej budovy nerozhoduje.   

np − 1172

n Dám do prenájmu 3−izbový
(kompletne upravený) byt na Že−
lezničnej 17. Inf. m 0907 613
429.                         np − 1173
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dáme do prenájmu rodinný
dom so záhradou v Modrom
Kameni na Zámockej 64/1. Inf. m
047/48 702 62.           nú − 1174
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osob−
nom vlastníctve. Je kompletne
prerobený s kuchynskými spo−
trebičmi, kúpeľňovým zariade−
ním, veľmi slušný vchod. Treba vi−
dieť. Inf. m0908 946 296.  np − 1175
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0917 728 911.             np − 1176
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské prasiatka
(odstavčatá). Cena: 1 ks/20,00
eur. Inf. m 0918 633 925. np − 1177
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na
Venevskej v pôvodnom stave,
7.poschodie (53 m2). Cena:
18.500 eur. Inf. m 0905 554 069.

np − 1178

n Prenajmem 1−izbový zariade−
ný byt na Venevskej. Cena náj−
mu: 230 eur/mesačne, záloha
dva mesiace vopred. Inf. & 0919
148 977.                   np − 1179
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka bernského
salašníckeho psa, bez PP. Inf. &
0911 154 680.             np − 1180
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám konskú sejačku −
vhodná za malotraktor. Inf. &
0907 120 757.             np − 1181

n Predám šteniatka bavorských
farbiarov, s PP. Cena dohodou.
Inf. & 0903 235 834.   np − 1182
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Lacno predám 3−ročnú ku−
chynskú linku. Cena dohodou.
Inf. & 0904 643 446.    

np − 1184

27 / 6. august 2012

Správy zo sekretariátu:
1. Najbližšie zasadnutie Rady
ObFZ Veľký Krtíš sa uskutoční 16.
8. 2012 o 16:00 h. na sekretariáte
ObFZ.
2. Oznam pre všetky futbalové klu−
by v okrese Veľký Krtíš, prestupy a
hosťovanie, ktoré sa majú realizo−
vať na MaK SsFZ sa zrealizujú na
sekretariáte ObFZ Veľký Krtíš, z
tohto dôvodu vás informujem, že
podklady na realizáciu prestupu
resp. hosťovanie treba doručiť resp.
doniesť osobne na sekretariát
ObFZ V. Krtíš.  
3. Začiatok súťažného ročníka
2012/2013 je stanovený na
19.8.2012. Potvrdzovanie  zozna−
mov pre celý súťažný ročník
2012/2013 sa uskutoční v dňoch
13. až 16. 8. 2012 na sekretariáte
ObFZ V. Krtíš. Treba priniesť 2x zo−
znam hráčov potvrdený futbalovým
klubom a potvrdenú lekársku pre−
hliadku.
4. Dňom 31. augusta 2012 MaK
SsFZ bude akceptovať len nové tla−
čivo "Žiadosť o transfer" v rámci
systému ISSF. Staré papierové
prestupové lístky strácajú týmto
dňom svoju platnosť.
5. Na základe systémových zmien,
súvisiacich so zavádzaním ISSF,
dochádza od 1.7.2012 k nasledov−
ným zmenám:
− príslušnosť ku matrike − pre regis−
tráciu hráča, vystavenie plastového
preukazu, jeho obnova po uplynutí
doby platnosti (pre hráčov všetkých
vekových kategórií príslušného klu−
bu) sa určí na základe:
a) zaradenia družstva dospelých
do súťaže (teda ak je zaradené
družstvo dospelých v súťažiach
ObFZ − matrika príslušného ObFZ,

ak v súťažiach SsFZ − matrika
SsFZ...),
b) podľa zaradenia družstva doras−
tu, ale len v prípade, že nemá prí−
slušný klub zaradené
družstvo dospelých v súťažiach,
c) podľa družstva žiakov, ak nemá

zaradené družstvo dospelých, ani
dorastu.
− príslušnosť ku matrike − v prípade
transferu hráčov (prestup, hosťova−
nie, zrušenie hosťovania) sa podá−
va na príslušnú matriku zväzu, do
ktorej patrí cieľový klub transferu
(do ktorého hráč  smeruje).
Napríklad ak smeruje hráč z akej−
koľvek súťaže do klubu, ktorého
príslušnou matrikou (podľa vyššie
uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen,
podá podklady transferu tam. Ak
smeruje hráč  z akejkoľvek súťaže
do klubu, ktorého príslušnou matri−
kou je Matrika SsFZ, podá podkla−
dy na   SsFZ. Z uvedeného vyplý−
va, že klub vybavuje všetky regis−
tračné podania, ako aj transfery
smerujúce do jeho klubu vždy na
jednej matrike.
6. Zároveň upozorňujeme funkcio−
nárov FK, že Matrika SsFZ vybavu−
je všetky matričné a registračné
podania v elektronickej podobe (IS−
SF), ale naďalej aj v papierovej po−
dobe (ako doteraz). Naďalej bude
SsFZ vyhotovovať RP v papierovej
forme, ale len do 31.8.2012.
Podklady k vystaveniu papierového
RP je však potrebné v pôsobnosti
SsFZ zasielať do tohto termínu vý−
hradne na Matriku SsFZ − matriky
ObFZ nie sú z technických dôvo−
dov schopné zabezpečiť tlač papie−
rových RP.

− LADISLAV KRNÁČ, 
predseda ObFZ − 

ObFZ Veľký Krtíš Spravodaj č. 6 − 2012/2013

PO UZÁVIERKE

n Zemné a výkopové práce.
Inf. m 0908 032 473,

www.ambeu.sk   np − 1169

Gymnázium A. H. Škultétyho,
Školská 21, Veľký Krtíš vyhla−
suje obchodnú verejnú súťaž
na prevádzkovanie školského
bufetu a nápojového automatu.

Podmienky súťaže 
uverejnené na: informačnej
tabuli na prízemí gymnázia,

internetovej stránke: 
www.gahsvk.edu.sk, 
tel. č. 047/48 304 11

STE SOCIÁLNE ODKÁZANÝ 
A POTREBUJETE POMOC 

ALEBO RADU? 
V Želovciach bola zriadená chrá−
nená dielňa KANCELÁRIA PRE 

PORADENSTVO PRE SOCIÁLNE
ODKÁZANÝCH OBČANOV 

nielen z obce Želovce ale z celého 
okresu Veľký Krtíš. So svojim problé−
mom sa na nás môžete obrátiť v kto−
rýkoľvek pracovný deň v čase od  9.00
− 15.00 hodiny, prípadne sa telefonic−
ky objednať na čísle: 0907 85 95 82. 

Poznámka: Sídlime v budove
Obecného úradu Želovce,

Zdravotnícka 255.  


