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KOZOROŽEC (22.12. − 20.1.)
Počas tohto týždňa sa budete cítiť tro−
chu zle. Budete podráždení a veľmi
nervózni. To všetko bude mať dopad na
vašu sústredenosť, ktorá je veľmi dôle−
žitá pri pracovných výkonoch. Možno
budete mať chuť so všetkým „praštiť“.
Aj táto udalosť by sa však obrátila pro−
ti vám. Nerobte žiadne predčasné roz−
hodnutia. Aby toho nebolo dosť, vo va−
šom partnerskom spolužití to počas
týchto dní nebude žiadna prechádzka
ružovou záhradou. Je tu dokonca hroz−
ba nevery z partnerovej strany. 

VODNÁR (21.1. − 18.2.)
Pred vami je naozaj veľmi náročný

pracovný týždeň. Bude to vážna skúš−
ka vašej psychiky, takže by ste mali byť
opatrní. Pri komunikácii s kolegami a−
lebo nadriadenými by ste sa mohli vy−
jadrovať nediplomaticky. Mohlo by
vás to stáť vaše miesto. Môžete sa
spoľahnúť na vašu rodinu a partnerov.
Sú pre vás oporou a istotou. V ich
kruhu sa vám podarí ľahšie prežiť tie−
to ťažké dni. Doprajte si počas víken−
du veľa odpočinku.

RYBY (19.2. − 20.3.)
Všetko, čo vám v práci vaši nadriade−
ní     uložili, stíhate urobiť načas a bez
chýb. Vo vašom prípade je to dlhodo−
bá záležitosť, v ktorej majú z vašej
strany všetci zainteresovaní istotu.
Možno budete počas týchto dní cítiť
nudu na pracovisku zo stereotypu,
ktorý tam zavládne. Na nálade vám
nepridá ani pocit, že zo strany vašich
partnerov necítite obvyklú vášeň a vy−
znania. 

BARAN (21.3. − 19.4.)
Počas tohto týždňa sa vám nebude
pozdávať práca, ktorú budete musieť
vykonávať. Celkovo ste totiž v období,
kedy vám v oblasti vašej kariéry
hviezdy neprajú. Preto ani neuvažujte
o zmene zamestnania, ani o začatí
podnikania. Aj keď to bude vyzerať
nemožné, v oblasti financií to bude
super. V osobnom, hlavne rodinnom
živote, sa nasnažte riešiť nič dôležité.
Hrozia vám hádky so všetkými členmi
rodiny. 

BÝK (20.4. − 20.5.)
Počas tohto týždňa si môžete na pra−
covisku dovoliť poľaviť vo vašom pra−
covnom nasadení. Nikto z vašich nad−
riadených vás nebude naháňať a tlačiť
do super výkonov. V pokojnom tempe
zvládnete všetky povinnosti, ktoré má−
te na tieto dni naplánované. V oblasti
citov a lásky je nad vami krásne a čis−
té modré nebo. S vašimi partnermi pre−
žívate renesanciu vášho vzťahu okore−
nenú vášňou. 

BLÍŽENCI (21.5. − 21.6.)
Ak ste minulý týždeň nestihli niečo, čo
je z pracovného hľadiska dôležité do−
končiť, nemusíte sa obávať. Počas toh−
to to všetko stihnete úspešne zvládnuť.
Dokonca sa môžete pustiť do nových
projektov. Aj do takých, ktoré si budú
vyžadovať dlhodobejšiu pozornosť. V
osobnom živote to máte absolútne su−
per. Či už ste zadaní alebo voľní. Ak
plánujete potomstvo, je na to veľmi
vhodné obdobie. 

HOROSKOP
RAK (22.6. − 22.7.)

Čo viac si môžete želať ako to, že všet−
ko, do čoho sa počas tohto týždňa pus−
títe, sa vám darí premeniť na úspech?
Prináša vám to nielen vnútorné uspoko−
jenie, ale aj finančné ohodnotenie. Ak
ste niečo plánovali v zamestnaní presa−
diť, môžete sa do toho pustiť počas tých−
to dní. Najväčšiu radosť vám urobí rodi−
na. Je pre vás veľmi dôležitá a preuka−
zuje vám svoju lásku a radosť z toho, že
patríte do ich života. Bez vás si nevedia
predstaviť svoju budúcnosť. 

LEV (23.7. − 22.8.)
Tento týždeň znova staviate v zamestna−
ní na vlnu úspechu, uznania a obdivu.
Pokiaľ máte pred sebou závažné pracov−
né rokovania, či podpisovanie dôležitých
zmlúv, môžete si byť istí, že každá z
týchto záležitostí dopadne presne podľa
vašich predstáv a plánov. Váš osobný,
rodinný život je naplnený radosťou a
šťastím. Máte po svojom boku partnera,
ktorý je vám oporou. Môžete sa na neho
vo všetkom spoľahnúť. Už teraz sa mô−
žete tešiť na super víkend.

PANNA (23.8. − 22.9.)
V zamestnaní sa vám darí podľa vašich
predstáv. Stíhate zariadiť všetko podľa
rozvrhu, ktorý ste dostali od svojich nad−
riadených. Máte vytvorené všetky pod−
mienky, aby boli vaše výkony stoper−
centné. Nasvedčuje tomu aj pohoda na
pracovisku a medzi vašimi spolupracov−
níkmi. Aj v oblasti lásky medzi vami a
partnermi prichádza nová iskra. Je to
pre vás príjemná udalosť. Nezadaní majú
tento týždeň šancu stretnúť svoj proti−
pól. Ak už nič iné, máte pre sebou aj veľ−
mi zaujímavý a vzrušujúci víkend.

VÁHY (23.9. − 23.10.)
Máte pred sebou pohodový pracovný
týždeň. Pokiaľ ste sa už dlhšie odhodlá−
vali presadiť u vašich nadriadených pro−
jekt, na ktorom vám mimoriadne záleží,
teraz na to máte veľmi prajné obdobie.
Neváhajte a pustite sa do realizácie váš−
ho plánu. Podarí sa vám. V citovom a
partnerskom živote to máte rovnaké ako
Býci. Mali by ste byť pripravení a snažiť
sa prispieť aj vašou troškou k tomu, aby
to medzi vami a partnerom malo opäť ten
náboj, ako v začiatkoch vášho vzťahu. 

ŠKORPIÓN (24.10. − 22.11.)
Toto ste vy. Vtipní, príjemní a spoločen−
skí. Cítiť to aj na zlepšujúcich sa vzťa−
hoch medzi vami a vašimi kolegami. Je
to dôsledok toho, že sa vám v zamest−
naní dlhodobejšie darí. Všimli si to aj
kompetentní ľudia. Za vašu snahu, ale aj
dosiahnuté pracovné výkony vám chcú
dať odmenu. Či už v podobe finančného
ohodnotenia alebo povýšenia. Doma je
takisto všetko v poriadku.    

STRELEC (23.11. − 21.12.)
Tento týždeň sa v plnej miere prejaví
vládnuca planéta vášho znamenia –
Jupiter (šťastie a peniaze). Budete to cí−
tiť hlavne v zamestnaní. Všetko, na čo sa
iba pozriete, sa bude meniť na zlato.
Môžete rátať s tým, že sa to všetko pre−
javí veľmi pozitívne aj na vašej peňažen−
ke. Váš osobný i pracovný život sa na−
chádza na vlnách harmónie a porozume−
nia. Prežívate niečo ako nirvánu. Bolo by
dobré sa o túto radosť podeliť so všet−
kými, na ktorých vám najviac záleží.    

Potrebujeme:
250 g mrkvy s petržlenom,
1 cibuľu, 100 g sušených
dubákov,1 vajce, 2 lyžice
krupice, vegetu, soľ, mleté
čierne korenie, maslo, mle−
tú červenú papriku, petržle−
novú vňať.

Ako na to:
Na masle si opražíme mrk−
vu s petržlenom, pridáme

cibuľu pokrájanú nadrobno,
dubáky a mletú papriku na
dochutenie. Opraženú zele−
ninu pridáme do polievko−
vého vývaru, ochutíme so−
ľou, vegetou a korením.
Rozmiešané vajíčko s krupi−
cou, soľou a petržlenovou
vňaťou si cez haluškové si−
to zavaríme do polievky a
hotovú polievku zjemníme
trochou masla.

Zeleninová polievka s dubákmi
Recept na tento týždeň

HOROSKOP

www.merocw.eu

Redakcia 

POKROK

vyhlasuje 
ďalší ročník

súťaže 

DETSKÁ
TVÁR POKROKU 

Detičky sa budú uchádzať o priazeň 
čitateľov v dvoch kategóriách.

I. kategória 0−3 rokov 
a  II. kategória 3−6 rokov.

Fotografie detí je potrebné priniesť osobne do
redakcie Pokrok spolu s písomným súhlasom

rodičov o zverejnení fotografie ich 
ratolesti v našom týždenníku. 
Víťazmi pekných cien sa stanú 

detičky, ktoré získajú najvyšší počet čitateľských
hlasov − kupónov. 

Kedže stále trvá hubárska sezóna, ponúkame
vám tento týždeň ešte jeden hríbový recept
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Keďže festival je obsahovo za−
meraný na humor, rozhodli sa pre
paródiu, v ktorej boli ústredným
motívom keksy Marína a Tonic wa−
ter couboy. Prvý príbeh sa filmoval
na izbe a čo sa dialo za jej dvera−
mi vedel len filmový štáb, Katrin
Taubingerová z Brna a Števo
Plevo z Banskej Bystrice, herci ob−
sadení do hlavných úloh.  Ďalší prí−
beh sa odohrával pri ubytovni
Prameň a aj v tomto prípade hlav−

né herecké roly tvo−
rila zmiešaná česko−
slovenská dvojica a to K.
Taubingerová, ml. a
Kornel Komuves z
FK Urtica. Na filmo−
vom "pľaci" bolo ve−
selo, o čom svedčili
rozveselení rekreanti
kúpaliska prizerajúci
sa na jemne erotické
iskrenie filmových
scénok. Posledným

miestom natáčania
bol areál termálneho
kúpaliska, kde skupi−
na preoblečených in−
diánov, kovbojov, po−
licajta, väzňa a iných
zvláštnych bytostí
rozvinuli príbeh o ...
To sa však dozvieme
na nasledujúcom
ročníku filmového
festivalu HAH 2013,
kde bude tento film
uvedený. Zábavné

hry, súťaže a súboje sú neodmysli−
teľnou súčasťou festivalu. Nebolo
tomu ináč ani tentoraz, zmerali si
tu sily, presnosť a rýchlosť filmoví
tvorcovia z Brna, Kroměříža,
Martina,  Liptovského Mikuláša,
Bratislavy a Bánoviec nad
Bebravou ... a pripojili sa aj filmoví
fanúšikovia, ktorí sa začali schá−
dzať na súťažnú filmovú projekciu.
V tom čase sa už na kúpalisku pri−
pravovalo veľkoplošné projekčné
plátno, obrazová a zvuková techni−
ka, sedadlá pre divákov, aby po
západe slnka mohol festival vyvr−
choliť verejným premietaním súťaž−
ných filmov, ktorých bolo tento roč−
ník dvadsať, z toho deväť sloven−
ských a jedenásť českých.
Najkratší film mal  minútu a najdlh−
ší 8 minút, celková dĺžka projekcie
trvala viac ako hodinu. Pred sa−
motnou súťažou sa obecenstvu
predstavili členovia FK Urtica zo
Žihľavy preoblečení v kostýmoch
indiánov, kovbojov a salónových
dám zo Západu, čím vhodne do−
tvárali kolorit pri  fajčení Fajky mie−
ru medzi slovenskými a českými fil−
movými bratmi. Súťažilo sa o Zlatú,
Striebornú a Bronzovú rúru, ktoré 

(Pokračovanie na str.17)

Letný filmový festival HAH 2012 
na Kupku v Dolnej Strehovej
Po dvojročnej prestávke sa premietanie krátkych humorných filmov od

slovenských a českých amatérskych filmárov vrátilo z dolnostrehovské−
ho kultúrneho domu do novovybudovaného areálu Aquatermálu Kupko
Strehová. Pochvaľovali si to tak filmoví amatéri, organizátori festivalu,
ako aj samotní diváci. Hlavným usporiadateľom podujatia bolo BBSK −
Hontiansko−ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš, obec Dolná Strehová
a Pôtor a FK Urtica Žihľava. Filmový festival sa uskutočnil s finančnou
podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.  

Festival, ktorý sa konal v dňoch 27. − 29. júla bol pre zúčastnených filmových
amatérov trojdňovým tvorivým stretnutím. Preto v piatok večer po úspešnom
vystúpení humornej skupiny Hotovo z Rimavskej Soboty sa slovenskí aj českí
filmoví amatéri pustili do príprav na natáčanie spoločného filmu. Dotvárali pred−
lohu filmového scenára Ivana Vredíka a Mira Rema, potom spomedzi seba vy−
brali hercov do hlavných úloh, dohodli sa kto bude obsluhovať kameru, zvuk,
svetlá, určili sa interiéry a exteriéry... a v sobotu ráno sa pustili do filmovania.

Aktéri filmu na Kupku

Filmári si vyskúšali 
aj lukostreľbu

Divácka anketa. V popredí
autori z Brna a Kroměříža Fajka mieru medzi slovenskými

a českými filmármi 

Hlavné ceny 
filmového 

festivalu − Zlatá,
Strieborná a

Bronzová rúra



17 / 20. august 2012

(Dokončenie zo str.16)
boli udelené víťazom na základe

diváckej ankety. Spracovaných bo−
lo 390 diváckych hlasov. Ďalej bo−
la udelená Cena starostu obce
Dolná Strehová, Cena Filmového
Klubu Urtica zo Žihľavy a Cena po−
roty. Porota pracovala v zložení:
Peter Dimitrov, Roman Varga a
Ján Adamove, vysokoškolskí pe−
dagógovia na Akadémii umení,
Banská Bystrica.
1. miesto − Zlatá rúra: za hraný
film Jáááj, Štefan Raniak − Matúš
Očko, OA Kamera tím Modrý
Kameň  (73 hlasov)
2. miesto − Strieborná rúra: za
hraný film Woloviny, Ivan Vredík
− Števo Plevo, Urtica film, Žihľa−
va (58 hlasov)
3. miesto − Bronzová rúra:  za
hraný film Jack Sparow a
Tajomstvo hlbín, Miroslav
Ardon, Bánovce nad Bebravou
(57 hlasov) Tomuto filmu bola
zároveň udelená aj Cena poroty.
4. miesto: hraný film Záväzok 6 −
Sľubujem! Ivan Vredík, Urtica film,
Žihľava (42 hlasov),  Hraný film:
Bonmoty 2: Erotické iskrenie,

Dušan Dojčiar, FK Haličwood,
Halič (42 hlasov), 5. miesto: hraný
film Zámena, Emil Chlebničan,
Kriváň (40 hlasov),  6. miesto: film
Dobrá tráva, Ľuboš Trizna − Ján
Kuska, Nicolausfilm, Liptovský
Mikuláš (26 hlasov), Hraný film
Človeče, hnevaj sa! Radmila
Buricová, Martin (26 hlasov), 7.
miesto: hraný experiment Oživené
obrazy, Jaro a Vlado Ondo, Veľký
Šariš (20 hlasov), Hraný film
Dobré ráno, Martin Doležal, Praha
(20 hlasov). Tento film získal Cenu
starostu obce Dolná Strehová, 8.
miesto: hraný film Farmářka a
Machři, Vladislav Františ, Kroměříž
(15 hlasov). Tento  film získal
Cenu FK Urtica,  Hraný film Klíč,
Oskar Siebert, Regensburg, Člen
českého svazu pro film a video,
Kroměříž (15 hlasov),  9. miesto:
hraný film Anna, Jaroslav Horák −
Ivo Procházka, Brno (11 hlasov),
Hraný film Káblík, David Březina,
Praha (11 hlasov), 10. miesto: hra−
ný film Bicykl, Kateřina
Taubingerová, Brno (13 hlasov),
11. miesto: hraný film Trefa, Jan
Vačlena, Praha (7 hlasov), 12.

miesto: hraný film Trampoty pana
Vokurky, Jaroslava Šťastná (6 hla−
sov), 13. miesto: animovaný film
Airbag, Bohumír Novák, Nové
Město na Moravě (4 hlasy),  Hraný
film Nehynoucí telenovela, Adolf
Macekl, Česká Třebová (4 hlasy),
14. miesto: hraný film Bazén,
Katrin Taubingerová, Brno (3 hla−
sy)

Po vyhlásení výsledkov a odo−
vzdaní cien nasledovalo nočné kú−
panie v termálnych bazénoch
Aquatermálu Kupko, ktoré bolo o−

sviežujúcim záverom 22. ročníka
letného filmového festivalu HAH
2012.  Autorom víťazných filmov
gratulujeme a tešíme sa na všet−
kých priaznivcov hraného amatér−
skeho humoru na ďalšom ročníku
filmového festivalu v roku 2013.
Poďakovanie organizátorov patrí
všetkým, ktorý sa na zdarnom prie−
behu festivalu podieľali, ako aj
sponzorom.

Mgr. IVANA LEŠKOVÁ,  
HIOS Veľký Krtíš
Ffoto: Š. PLEVO

Humorná skupina Hotovo 
z Rimavskej Soboty

Natáčanie filmu účastníkmi HAH na Kupku

Na záver festivalu country tanec

Vítazi HAH 2012

Z filmového natáčania
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Kategórie ženy a dorastenky  za−
stupovali po jednom kolektívy z
DHZ Hrušov. Organizátori
Okresný výbor DPO, Obec a
DHZ Chrastince a DHZ Želovce
sa snažili účastníkom pripraviť čo
najlepšie podmienky, čo sa im aj
podarilo. Príjemné prostredie are−
álu plánovaného futbalového i−
hriska dopĺňala prítomnosť hasi−
čov a výstavka hasičskej techniky,
na ktorej participovalo Okresné
riaditeľstvo Hasičského a zá−
chranného zboru z útvaru v
Modrom Kameni. Moderné autá a
vybavenie zaujímalo najmä deti,
ktoré dopĺňali početnú divácku ku−
lisu. Zaujímavý doplnok tvorila vý−
stava výtvarných prác na hasičskú
tému. Zapojili sa do nej malí ma−
liari zo Základných škôl Bušince,

Veľký Krtíš, Hrušov, Vrbovka a
Želovce. Súťaž  otvoril predseda
OV DPO Jozef Mihálik za prítom−
nosti bývalého riaditeľa KR HaZZ
plk. Ing. Dušana Sľúku, riaditeľa
OR HaZZ mjr. Ing Radoslava
Bukova, zástupcov OV DPO,
DHZ, predstaviteľov samospráv,
hostí z Maďarska, diváckej verej−
nosti a samozrejme súťažiacich
družstiev. Na domácej pôde všet−
kých privítal starosta obce
Chrastince. Po porade veliteľov
družstiev a rozhodcov, rozhodca
disciplíny Pavol Mišt odštartoval
prvé požiarne útoky. Povestná
smola aj tohto roku začala pôso−
biť, ale našťastie nie tak rozsiahle
ako vlani a pretože sa išlo na dva
pokusy, bola možnosť nápravy.
Ani horúčava a v niektorých prípa−

doch športová smola neprekazila
snahu súťažiacich družstiev podať
čo najlepší výkon. Či už skončili
na popredných či ďalších mies−
tach všetci si zaslúžia pochvalu a
uznanie. Po disciplíne požiarnych
útokov nasledovala štafeta  na
8x50 m, kde viac zavážila rýchlosť
a obratnosť. Sčítanie oboch vý−
sledných časov bolo podkladom
umiestnenia na rebríčku víťazov.
Najlepší čas 105 sekúnd v kate−
górii muži dosiahlo družstvo DHZ
Príbelce, Hrušov 106,8, Čelovce I.
114, Čelovce II. 118,1, Chrastince
121,8 , Brusník 125,6, Želovce
126,2  sekúnd.  Poradie uzatvára−
li DHZ Opatovská Nová Ves a
Ľuboriečka.  Aj keď ostatné kate−
górie mohli svoje  ambície naplniť
kľudným tempom, súťažili naplno
a ukázali tak svoju šikovnosť,
rýchlosť a chuť byť čo najlepší, o
čom svedčí 125,2 žien a 134 se−
kúnd u dorasteniek. Na doraz sa i−
šlo i v pretekoch jednotlivcov, kde
po roku opäť zvíťazil Peter Cesnak
a získal I. VT, tak isto ako ďalší u−
miestnení Lukáš Parkáni a Martin
Cesnak všetci z DHZ Príbelce. Za
kategóriu žien najlepší čas do−
siahla Beata Benková  a získala I.
VT, ako aj  Martina Petrovkinová
(DHZ Hrušov). Dobré výkony po−
dali aj ostatní jednotlivci z DHZ
Chrastince, Čelovce, Ľuboriečka a
Hrušov. Na záverečnom vyhodno−
tení víťazi prebrali trofeje, medzi
ktorými bol aj Pohár starostu obce
Chrastince, ktorý za najlepší čas
oboch pokusov požiarneho útoku
získalo družstvo DHZ Čelovce 1 .
Všetkým účastníkom, súťažiacim,
veliteľom, trénerom určite patrí
vďaka za množstvo obetovaného
času a námahy. Za prípravu a veľ−
mi dobré zabezpečenie súťaže
obdržala ďakovný list obecná sa−
mospráva Chrastince, za ktorú
spokojnosť s priebehom podujatia
v záverečnom príhovore vyslovil
starosta obce Jozef Varga.
Poďakovanie patrí i organizačné−
mu štábu, zapisovateľom, rozhod−

com, SČK Hrušov za zdravotnícky
dohľad a ostatným, ktorí prispeli k
zdarnému priebehu. Samozrejme,
že sa žiadna akcia nezaobíde bez
pochybení, ktoré však neboli až
tak markantné a v mnohých prípa−
doch diskutabilné. Ako bolo spo−
menuté, podstatou je snaha ľudí
dokázať, že dobrovoľná požiarna
ochrana má čo dokázať i v súčas−
nosti. Aj keď  v mnohých prípa−
doch si nájdeme množstvo výho−
voriek, platí: Keď sa chce, dá sa.
Za príklad možno dať DHZ  Čelov−
ce, kde malá obec v porovnaní s
oveľa väčšími ambicióznymi dedi−
nami s nulovou aktivitou dokáže
postaviť dve kvalitné družstvá.
Stojí to nielen za zamyslenie, či 9
obcí zo 72 miest a obcí nie je má−
lo, ale aj ku praktickým krokom k
zlepšeniu súčasnej situácie.
Pekné vydarené popoludnie v
Chrastinciach sa skončilo zápa−
dom slnka. Všetci sa rozchádzali
do svojich domovov s vedomím,
že ich hlavným poslaním je nielen
prezentovať svoje kvality na špor−
tovom poli, ale hlavne vtedy, keď
to okolie nutne potrebuje. A tak po
potleskoch po výborných výko−
noch znova prichádza čas byť v
pohotovosti túto úlohu napĺňať. 

− JÁN BRLOŠ − 

Oheň kontra voda
Dva protikladné živly boli nosnými činiteľmi v poslednú júnovú so−
botu v Chrastinciach. Jeden sa zvládal ťažko,  lebo zatiaľ nevieme o−
vplyvniť  silu slnečného žiarenia bez akéhokoľvek chládku, druhý
ako tak, pretože tentoraz mal vodu pod kontrolou človek. Tak by sa
dalo charakterizovať okresné kolo súťaže Dobrovoľných hasičských
zborov a hasičského dorastu.  Pohostinní domáci pod vedením sta−
rostu obce Jozefa Vargu tohto roku privítali súťažné družstvá z
Brusníka, Čeloviec, Príbeliec, Hrušova, Ľuboriečky, Želoviec,
Opatovskej Novej Vsi v kategórii muži. 

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE 24.8. 2012

1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2

1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2

V. liga D: Sklabiná − Tomášovce

V. liga D: Hajnáčka − Príbelce

IV.liga JUH: Kováčová − Č. Balog

V. liga D: S. Ďarmoty − Nenince

I. trieda okres: Lesenice − Hrušov

V. liga D: Želovce − M. Kameň

V. liga D: Opat. N. Ves − Záhorce

V. liga D: Hnúšťa − D. Strehová

V. liga D: Hrnč. Ves − Čebovce

IV.liga JUH: Jesenské − Tachty

IV.liga JUH: Revúca − V. Krtíš

V. liga D: Vinica − Tornaľa

V. liga D: V. Čalomija − S. Plachtince

V. liga D: Balog n.I. − K. Kosihy

V. liga D: D. Lom − Olováry

Tipnite si správny výsledok zápasu z našej ponuky (výhru, re−
mízu, resp. prehru domácich) − 1 (1b.), X (3b.) alebo 2 (2 b.).
Víťazom sa stane ten, kto nazbiera najviac bodov. Aby ste
neostali ukrátení, keďže dva kolá krajskej súťaže sú už za na−
mi, aj v druhom kole tipovačky vám prinášame 15 zápasov.

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 2. KOLO

NA  BEZPLATNÉ  
OŠETREN IE  

svetelnou terapiou 
BIOPTRON BIOPTRON 

do novootvorenej 
ambulancie 

v priestoroch VšNsP, n.o., 
Veľký Krtíš 

na 1. poschodí.
Tel.kontakt: 

0 9 0 3  2 8 9  1 4 5  0 9 0 3  2 8 9  1 4 5  

Zepter MEDICAL 
vás pozýva 

DVOJICE SÚ 
V POSLEDNEJ 

TRETINE
Prázdninová

súťaž dvojíc v
šípkach sa pre−
húpla do po−
slednej tretiny.
Dvojica Liska−
Ševčík, vystu−

pujúca pod označením "414", si v
poslednú júlovú sobotu poradila
vo finále s tímom "POKER".
Prerušila tak sériu víťazstiev tímu
"DIČI"  Činčura−Dibala, no s ich
vedúcou pozíciou tri kolá pred
koncom to už asi neotrasie.
Máličko sa k lídrom bodovo priblí−
žil Ivan Babinský. Bonus trafil
Matej Liska (180). 
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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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n Predám rozostavaný rodinný
dom v Čebovciach. Cena doho−
dou. Inf. m 0908 369 980.  

np − 1062
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu plne vybave−
ný 3−izbový byt v Olovároch. V
blízkosti je MŠ a škola. Inf. m 0905
758 633.                         np − 1058
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 4−izbový byt na
Novohradskej (3.poschodie, ló−
džia, plastové okná, zateplený pa−
nelák). Inf. m 0905 129 007.  

np − 1088
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 obchod−
né a kancelárske priestory v cen−
tre mesta vo Veľkom Krtíši s vlast−
ným parkoviskom. Inf. m 047/48
313 15, 0903 258 143.     np − 1115
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Zoberiem do prenájmu jedno a−
lebo 2−izbový byt. Inf. m 0949 844
114, 0949 855 114.         np − 1117
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt v osobnom
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 bal−
kónom, 8. poschodie). Cena:
22.000 eur, pri rýchlom jednaní do−
hoda 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 osobnom
vlastníctve vo V. Krtíši. Cena do−
hodou. 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim samotu (polosamotu).
Stav obydlia, príp., hospodárskej
budovy nerozhoduje. Studňa je
podmienkou. Inf. m 0907 597 514.  

np − 1172
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 3−izbový
(kompletne upravený) byt na Že−
lezničnej 17. Inf. m 0907 613 429.

np − 1173
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 zariadený
byt na Venevskej. Cena nájmu:
230 eur/mesačne, záloha dva me−
siace vopred. Inf. m 0919 148 977.

np − 1179
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pekný 1−izbový byt v o−
sobnom vlastníctve vo V. Krtíši.
Inf. m 0905 491 638.      np − 1186
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 1−izbový byt.
Inf. m 0910 665 664.       np − 1187
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný byt
na Ul. Novohradskej č. 26. Cena:
20.000 eur. Inf. m 0905 580 855.

np − 1035
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt s lódžiou
na Novohradskej, 4.poschodie.
Cena: 23.000 eur. Inf. m 0903 560
003.                              np − 1195
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 1−izbový byt v centre
na SNP 13 (po úplnej rekonštruk−
cii, zariadený). Zn. 219 eur s ener−
giou. Inf. m 0907 315 161.np − 1196
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pozemok na podnikanie
(napr., záhradníctvo, autobazár) v
lukratívnej časti mesta s rozlohou
asi 1.000 m2. Inf. m 0907 864 721.

np − 1204
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu jednu izbu −
len pre ženu. Inf. m 0910 638 572.  

np − 1213

n Predám veľký (slnečný) komplet
prerobený byt na Píseckej.
Rekonštrukcia prebehla pred ro−
kom. Rozloha 74 m2, prerobený na
3−izbový. Má dva balkóny. Treba
vidieť. Cena dohodou. Inf. m 0908
660 668.                       np − 1205
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu alebo predám
čiastočne zrekonštruovaný 4−izbo−
vý byt v osobnom vlastníctve na
Železničnej 10 vo V. Krtíši. Inf. m
0908 034 162.               np − 1215
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykúpim zadĺžený byt vo V.
Krtíši. Platba v hotovosti. Inf. m
0907 484 840.                 np − 1217
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve na B.
Nemcovej 32 (na 2.poschodí).
Cena dohodou. Inf. m 0905 326
368.                            np − 1220
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom na Ul. Š−
kultétyho 64. Inf. m 0908 920 632,
0902 059 977.                 np − 1221
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Súrne hľadáme 2−izbový byt do
podnájmu. Inf. m 0949 605 240. 

np − 1222

n Predám rodinný dom v okr. V.
Krtíš v Kosihovciach. Cena: 11.000
eur. Inf. m 0904 025 361. np − 1226
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový pôvodný vi−
diecky domček v Želovciach + no−
vá 2−garáž + oplotený pozemok. V
TICHEJ LOKALITE v Želovciach
predám pôvodný 2−izbový vidicky
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 komuniká−
cii. Pozemok má viac ako 1500m2 
a je taktiež vysporiadaný v osob−

nom vlastníctve. Pozemok je kom−
plet oplotený 90 cm plotom z be−
tónových tvaroviek vyplených be−
tónom a spevnených oceľovou 

(Pokračovanie na str. 21)

spravodajský týždenník l Vydáva Firma NOVAPRESS Veľký Krtíš (riadny člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače
Slovenska)  v spolupráci s OZ Za spoločný Pokrok l Šéfredaktorka:  Mgr. Ružena Hornáčeková,   zástupkyňa:  Bc. Jana
Kamenská l Adresa redakcie − Ul. SNP 29,  Veľký Krtíš l tel. a fax:047/ 48 30 342, 48 31 555, 0902 302 102, 0910 989 479,

0918 59 65 65, 0911 292 121 l e − mail: noviny.pokrok@ stonline.sk, www.pokrok.vkinfo.sk l Pokrok vychádza každý pondelok l Uzávierka čísla
(okrem športu a plošnej reklamy) streda l Cena: 0,55 eur l Grafická úprava − firma   NOVAPRESS l Rozširuje Slovenská pošta, š. p., súkromní
distribútori  a MEDIAPRESS, spol. s r. o., Lučenec, objednávky na predplatné prijíma redakcia l Pokrok je v sieti MEDIA BOX.  l Podávanie novi−
nových zásielok povolené OZ SsRP B. Bystrica č. j. 3721/ OPČ − 95 zo dňa 13. 11. 1995. l Za zaslané príspevky ďakujeme, nevyžiadané rukopisy
a fotografie nevraciame a neobjednané články nehonorujeme.  l Registrácia:  Ministerstvo kultúry SR − EV 2798/08 Všetky informácie a fotografie
uverejnené v týždenníku POKROK podliehajú Autorskému zákonu ( Zákon č. 618/2003 ).                                                               ISSN 1336 − 068X

NEHNUTEĽNOSTI

Drobný inzerát si môžete prísť podať osobne do redakcie v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hodiny. Ak chcete, aby váš in−
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n Predám 3 − izb. byt na
Ul. Ľ. Štúra (1. posch.)

Inf.: m 0918 523 976 np − 1000

n Kúpim rodinný dom vo
Veľkom Krtíši alebo 
stavebný pozemok 

s inžierskymi sieťami. 
Informácie: 0902 302 102

alebo 0918 59 65 65. 

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

Mestský byt č. 36 v bytovom dome súpisné
číslo 997 na ulici Novohradskej 14 

vo Veľkom Krtíši, 1. poschodie.
Podmienky priameho predaja sú zverejnené na  úradnej tabuli mesta 

a internetovej stránke www.velky−krtis.sk
Kontaktná osoba: Eva Vodislavská, Mestský úrad Veľký Krtíš, 
J. A. Komenského 3, Veľký Krtíš, 1. poschodie, číslo dverí 33, 
tel. číslo 047/4812126, pondelok − štvrtok 9:00 − 14:00 hod.

Uzávierka podaných žiadostí: 24.09.2012 o 15:00 hod. 

Mesto Veľký Krtíš na základe ustanovení 
zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení

neskorších predpisov vyhlasuje

Súťaž na odpredaj majetku mesta
formou priameho predaja č. 4

n Dám do prenájmu obchodné
priestory v centre mesta (oproti
ORANGE), 36 m2. Inf. m 0917 169
567.                             np − 1225



(Dokončenie zo str. 20)
armatúrou, pričom každých 3 m je
spevnený stĺp do výšky 2,3 m pre
indivuduálne vyplnenie podľa po−
žiadaviek a vkusu nového majite−
ľa. Plot zo vstupnej časti na poze−
mok je vyhotovený z obojstranne
štiepanými tvarovkami škoricovo−
hnedej farby, vyplnenými betónom
a spevnenými oceľovou armatú−
rou. Súčasťou vstupnej časti je ko−
vaná veľká brána s predprípravou
na elektromotor a kovaná bránička
s predprípravou na videovrátnika.
Veľká brána je dostatočne veľká
na bezproblémový vjazd pre všet−
ky typy stavebných mechanizmov
pre vašu stavbu. Celý plot má kva−
litný 90 cm hlboký a 30 cm široký
železo−betónový základ. Dvojgaráž
má kvalitné základy a steny z 35
cm hrubej tehly na vrchu zviazané
veľmi pevným vencom. Garáž je
stavaná a dimenzovaná na prípad−
nú nadstavbu (hosťovský domček)
a disponuje samostatnou bohatou
elektroinštaláciou, vďaka ktorej
budete mať všetko potrebné počas
stavby domu uzamknuté, osvetle−
né a pod alarmom (inštalácia vy−
vedená aj na kamery, pre pozoro−
vanie stavby cez internet). Cena:
33.900 eur. NEVÁHAJTE A V
PRÍPADE ZÁUJMU VOLAJTE 0915
151 235.                       np − 1233
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu v Malom Krtíši
− vhodná na stavebné účely.
Výhodne. Inf. m 0905 691 164.  

np − 1228
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na B.
Nemcovej 13 (3.poschodie, plasto−
vé okná, zateplený panelák). Cena
dohodou. Inf. m 0907 269 629,
0903 268 911.                 np − 1231
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve. Inf. m
0918 876 715.               np − 1235

n Predám sektorovú detskú izbu
(modrá jelša) v zachovalom stave.
Cena: 100 eur, dohoda možná. Inf.
m 0905 814 369.             np − 1127
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám farebný televízor na
diaľkové ovládanie (3−ročný), toa−
letné zrkadlo so skrinkami a mik−
rovlnku, zn. SENCOR. Všetko cena
dohodou. Inf. m 047/433 07 92.  

np − 1133
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám komplet spálňu (tri skri−
ne). Cena: 150 eur. Inf. m 0915 151
252.                             np − 1157
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Lacno predám 3−ročnú kuchyn−
skú linku. Cena dohodou. Inf. m
0904 643 446.                np − 1184
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jednolôžkovú posteľ s
úložným priestorom a matracom,
vhodná aj do detskej izby. Cena
dohodou. Inf. m 0907 850 917.

np − 1199
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám študentský nábytok +
rohový stôl na PC. Vhodný aj do
kancelárie. Cena dohodou. Inf. m
0903 257 020.                np − 1209
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám staršiu obývačkovú ste−
nu (zachovalá, rozmery: šírka 4,50
m, výška 2,20 m, hĺbka 45 cm).
Cena dohodou. Inf. m 0948 395
918.                             np − 1210
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám staršiu sedaciu súpravu
(sedačka + dve kreslá). Zachovalá.
Inf. m 0948 395 918.       np − 1211
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám práčku IGNIS + malú
mrazničku. Zachovalé. Cena doho−
dou. Inf. m 0915 489 705.  

np − 1218

n Predám lesnícke  pletivo − nové
50 m za 106,22 eur, výška 1,60 m.
Inf. m 0908 962 716.     np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vibračnú dosku, zn.,
DYNAPAC. Cena dohodou. Inf. m
0907 858 643.                np − 1197
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám biele tehly. Cena: 0,40
eur/ks. Inf. m 0905 983 510.  

np − 1230

n Predám IVECO EURO CARGO
TECTOR 80 EL 15P, valník, rok vý−
roby 2002. Inf. m 0903 810 079.  

np − 1116
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim ŠKODU 120 alebo
ŠKODU 125 v dobrom stave. Inf.
m 0915 523 018.             np − 1193
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ZETOR 5611 − 8011, ná−
radie a Š−FELICIU 1.3. Inf. m 0918
276 872.                         np − 1200
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FELICIU 1.3 MPI, po−
jazdná, r. v. 1997. Cena dohodou.
Inf. m 047/48 22 923 − volať vo ve−
černých hodinách.         np − 1223
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám VW GOLF 1.6, r. v. 1995,
bielej farby. Cena dohodou. Inf. m
0901 968 030.                np − 1224
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám traktor ZETOR − 5511 s
5−tonovou vlečkou. Cena doho−
dou. Inf. m 0918 329 342.

np − 1229
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám dámsky horský bicykel
s prilbou. Inf. m 0902 363 276. 

np − 1212

l Vykupujem kašmírové šatky. Inf.
m 0917 421 614.            np − 1192

nDarujem 2−mesačnú fenku. Je to
kríženec belgického a stredoázij−
ského ovčiaka. Inf. m 0948 404
342.                             np − 1119
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 12−týždňové čivavy (sú
veterinárne ošetrené). Cena: 100
eur. Inf. m 0915 225 626. np − 1124
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší kočovný voz pre
40 včelích rodín. Inf. m 0918 998
375.                             np − 1141
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mladú kravu za 650 eur.
Inf. m 0907 840 554.       np − 1165
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ovce a baranie mäso.
Inf. m 0907 232 141.       np − 1168
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské prasiatka
(odstavčatá). Cena: 1 ks/20,00 eur.
Inf. m 0918 633 925.      np − 1177
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka bernského sa−
lašníckeho psa, bez PP. Inf. m
0911 154 680.                 np − 1180
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám konskú sejačku − vhod−
ná za malotraktor. Inf. m 0907 120
757.                           np − 1181
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka bavorských
farbiarov s PP. Cena dohodou. Inf.
m 0903 235 834.            np − 1182
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám králiky Vss, Fb, Kall. Inf.
m 0911 358 071.            np − 1201

n Predám liatinový mlynček na
hrozno. Inf. m 0903 568 064.  

np − 1202
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám fukár na seno. Inf. m
0902 056 063, 047/48 92 425. 

np − 1207
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zberací voz, pluh, nese−
né brány, šrotovník a dojacie za−
riadenie. Inf. m 0915 481 871.  

np − 1214

n Predám 8−týždňové širokoprsé
morky. Inf. m 0907 871 019.  

np − 1219
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prasiatka mäsového ty−
pu (rýchlo rastúce). Pôvod: Írsko.
Inf. m 0905 277 916, 0908 546 797,
047/38 10 109 − volať večer.

np − 1227
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám málo používaný seno−
met (fukár na seno), plne funkčný
s výkonným motorom SIEMENS aj
s rúrami (50 cm priemer). Senomet
má pozinkované plechy. K dispo−
zícii rúry 1 x 150cm, 1 x 100cm, 2
x 200cm, 2 x 300cm 2 x koleno
22,5 stupňa, 2 x koleno 45 stup−
ňov. Cena senometu: 550,−eur, ce−
na rúr 300,− eur. Cena komplet
750,− EUR. Kontakt:  0915 151 235.  

np − 1234

l Hľadám prácu − som vyučená
predavačka potravín, mám kurz a−
ranžovania kvetov. Inf. m 047/48
258 37.                         np − 1154
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Reštaurácia MAFÍK prijme upra−
tovačku. Inf. m 0905 657 689. 

np − 1167
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám študentov na úpravu te−
rénu − na výseky a kosenie trávy.
Inf. m 0918 513 418.       np − 1198
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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

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

BURZA PRÁCE

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

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

n Prijmem kuchára/−ku do
trvalého pracovného po−
meru − s praxou. Dobré
platové podmienky. Inf. m
0918 613 809.     np − 1151

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

VYKONÁVAM MALIARSKE 
PRÁCE ZA NAJNIŽŠIE CENY.

INF: 0944 444 846 np −1023

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

np − 612 a

n NOVOOTVORENÝ SALÓN
PRE PSOV 

ponúka kúpanie, strihanie, vy−
česávanie, strihanie pazúrikov,
vytrhávanie chĺpkov z uší a iné
služby. Inf.
banícka slobo−
dáreň, II. pos−
chodie (vľavo),
č. d. 18, m
0948 969 255,
0902 280 205.     

np − 1203

n Darujem 3−ročnú fenku labra−
dor retriever − bielej farby a pre−
dám jej šteniatka pieskovej far−
by. Cena: 50 eur/ks. Inf. m 0949
758 141, 0904 976 445.  np − 1216
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n Predám nové nepoužívané juto−
vé vrecia, vhodné na výrobu ta−
šiek. Inf. m 047/48 307 03, 0910
989 481.                     np − 1806

nVÝHODNÝ BANKOVÝ ÚVER. Inf.
m 0908 177 399.          np − 626
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Veštenie. Inf. m 0918 327 733.  

np − 950
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám unimobunku na termál−
nom kúpalisku v D. Strehovej.
Cena: 1.000 eur. Inf. m 0911 213
146, 0908 922 271.            np − 1073

n Predám miešačku + vyorávač
na zemiaky za malotraktor. Inf. m
0908 805 260.  np − 1129
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Brúsim drevené parkety, podla−
hy, tmelím a lakujem. Inf. m 0908
407 103. 

np − 1171

n Predám obývaciu bunku (4
postele, nočný stolík, skriňa na ša−
ty, kuchynská linka, chladnička na
tri zdroje). Cena dohodou. Inf. m
0918 998 375.                np − 1140

n Vykonávam maliarske a natie−
račske práce. Inf. m 0910 256 468.  

np − 1188
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva aj s do−
vozom. Inf. m 0908 199 706, 0917
421 614.                        np − 1191

n JEDNODUCHÁ POŽIČKA PRE
ŽIVNOSTNÍKOV BEZ ZDOKLADO−
VANIA PRÍJMOV. Inf. m 0904 256
464, 0908 355 383.        np − 1208
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0949 792
112, 0904 570 633.         np − 1232

O celkové víťazstvo
a historický ú−
spech sa pričinili
všetci hráči i
funkcionári. Čo

sa týka hry, nikoho
by som osobitne ne−

vyzdvihol − jedni hrali lepšie na
jar iní na jeseň − bolo to tímové
víťazstvo. Vzhľadom k tomu, že
sme okrem jedného vyhrali všet−
ky zápasy, najkvalitnejšie boli do−
ma i vonku s Olovármi. 

Prakticky sme v klube nezazna−
menali väčšie problémy, preto sa
nám aj podaril postúpiť, rovnako
bola hladká spolupráca výboru s
hráčmi i trénerom − nebrzdili sme
ich, ale podporovali. V rámci vy−
bavenia ihriska máme dve šatne
a kabínu na prezliekanie pre hos−
tí. Pripravujeme ďalšie priestory
pre rozhodcov i delegátov. Máme
dosť problematické ihrisko − jeho
povrch je dosť tvrdý, lebo sa od−
vodňuje. Malo by sa to zlepšiť

pravidelným polievaním vodou z
neďalekej studne. 

Ako predseda klubu som začal
pracovať v roku 1998 a bol som
pri opätovnom založení klubu.
Mal som trochu zdravotné prob−
lémy v rokoch 2004 až 2008, keď
sa schyľovalo k tomu, že náš
klub zanikne kvôli nedostatku
funkcionárov. Vtedy sa podujali
nášmu futbalu pomôcť  Ladislav
Berecký, st., Janko Ondrejkov a
Štefan Husár − aj vďaka ich sna−
ženiu sme dneska v V. lige. Boli
totiž časy, keď sme nemali hrá−
čov ani na I. okresnú triedu, no
prišiel Jozef Šaranko s ponukou
hráčov, ktorú sme prijali a postú−
pili do I. triedy. Keď sme do nej

postúpili, došlo k zvoleniu nové−
ho výboru v ktorom pracovali:
starostka Denisa Árvaiová (ta−
jomníčka a manažmentka ISS
systému), Ladislav Beňovič
(hlavný usporiadateľ), Jozef Ša−
ranko (zabezpečuje prestupy hrá−
čov) a Jozef Bača (podpredseda
a vedúci mužstva).  Celý výbor
spolu s kvalitným trénerom
Lambertom Taškym sa snažíme
hladko riešiť všetky problémy. Tu
chcem ešte poďakovať všetkým,
ktorých som nemenoval, že nám
pomáhajú pri samotnej organizá−
cii zápasov. Zabezpečením žiac−
keho mužstva je poverený
Ladislav Beňovič a na trénovanie
sme privolali aj Vladimíra
Kopčiaka. Pomáhať im budú aj
ďalší − napríklad Ján Šinko.

Verím, že S. Ďarmoty v lige zo−
trvajú − nemám o to obavy. Máme
zodpovedných a skúsených hrá−
čov a postupne by sme chceli
mužstvo omladzovať."     −red−

FK Slovenské Ďarmoty po prvýkrát postúpili do V. ligy. Ako sa mužstvo pripravovalo na krajskú súťaž i
krátke poohliadnutie za predchádzajúcim ročníkom sme urobili s predsedom klubu Štefanom Kukolíkom:  

Verím v naše zotrvanie v krajskej súťaži
"V jesennej časti sme vyhrali všetkých 11 zápas,  získali plný počet bo−
dov − 33  a tým aj suverénne vyhrali súťaž. V jarnej časti sme od za−
čiatku vyhrávali všetky zápasy, doma aj vonku, okrem poslednej remí−
zy, čím sme stratili 2 body (celkovo zo 66 b. sme získali 64 b.) Tým sme
výrazne vyhrali okresnú súťaž. 

Vydarený hrušovský turnaj 
TJ Partizán Hrušov  usporiadala 8.7.2012 už tradičný futbalový turnaj O
pohár starostu obce. Na futbalovom ihrisku Lázok, ktoré je právom veľ−
kou pýchou Hrušovčanov, sa stretli 4 mužstvá. V prvom zápase Obecný
FK Astrum Veľká Čalomija zvíťazila nad  TJ OFK Stredné Plachtince 2:0.
V druhom zápase futbalisti TJ Družstevník Očová zvíťazili nad domácimi
hráčmi FK Partizán Hrušov 2:0. V zápase o 3.miesto Stredné Plachtince
zdolali domácich hráčov  2:0. Vo finálovom zápase Veľká Čalomija zví−
ťazila nad Očovou 4:2 a po dobrých výkonoch turnaj zaslúžene vyhrala.
Ceny mužstvám odovzdal starosta Hrušova Ing. Pavel Bendík a predse−
da  TJ Partizán Hrušov Jozef Mihálik. Na záver turnaja si účastníci moh−
li pochutnať na chutnom guláši.                             − ANTON BENDÍK− 

n Hľadáme profesionálnych ob−
chodných zástupcov na posky−
tovanie finančných služieb.
Požadujeme min. výučný list.
Provident Financial, s.r.o. Bližšie
informácie volajte zadarmo:
0850 63 89 63.

RÔZNE

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

3.poschodie, č.dverí 95. 
Pracujem ako viazaný finančný 

agent pre spoločnosť 
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. 

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

zamestnaným, invalidným, starobným,
vdovským, výsluhovým dôchodcom,

opatrovateľkám v zahraničí 
aj začínajúcim živnostníkom. 

Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355

383, www.peniazeprevas.sk 

17
−1

2

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

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

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

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

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

np − 1169

l Kúpim 3−4 servítky s nábožen−
ským motívom. Súrne. Prosím,
ponúknite. Inf. m 0902 302 102,
0918 59 65 65.              np − 1206

vyhlasuje 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

Gymnázium A. H. Škultétyho,
Školská 21, Veľký Krtíš 
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ZRÝCHLENIE Sklabiná -
4.8.2012

V krásny teplý sobotňajší deň sa na
sklabinskom letisku stretlo vyše 25
automobilových pretekárov, aby si na
200 metrovom šprinte odmeralo svo−
je sily. Boli 3 kolá. Jedno kvalifikačné,
kde pretekári mohli jazdiť s kým chce−
li, druhé finále, kde jazdil každý s kaž−
dým, a v treťom kole − superfinále
šprintovali len tí najlepší z triedy.
Viacerí prišli vyskúšať svoje nové au−
tá, ako napríklad Michal Maňák a
Milan Macík, ktorí si kúpili v ten istý
deň auto, a zhodou okolností presne
také isté − Suzuki Swift 1.3. Do su−
perfinále sa dostal aj nováčik Peter
Pap na dvestopäťdesiaťkoňovom
Peugeote 205, ktorý hneď ob−
sadil prvé miesto s najlepšími
časmi okolo 8 sekúnd 50 sto−
tín. Druhý najlepší čas mal
Rado Porubiak na Mercedese,
ktorý o 10 stotín predbehol Mareka

Sihelského na Audine A8. Štvrtý bol
Rudolf Grešo hneď pred Jánom
Hriechom, ktorému štvrté miesto u−
niklo len o 3 desatiny stotiny. Na ďal−
ších miestach sa umiestnili : Dalibor
Galica, Peter Heinsch, Robo
Menyhért, Peter Lipták, a Rastislav
Fruhauf v zastúpení LONDON
Racing Team−u. Tým HRC ďakuje
všetkým zúčastneným, a zároveň po−
zýva všetkých priaznivcov motošpor−
tu na podujatie, ktoré sa bude konať v
Rally Parku 1.septembra. Viac infor−
mácií na www.hrc.erc.sk 
−TEXT A FOTO: BORIS BARTÓK −

POKROK RALLY Dolná
Strehová - 22.7.2012
Ďalšie podujatie pod vedením veľ−

kokrtíšskeho týždenníka POKROK,
sa konalo na letisku v Dolnej
Strehovej, kde sa zišlo a zaregis−
trovalo  dokopy 89 pretekárov z ce−
lého Slovenska a Maďarska.

V triede A1 do 1150 ccm vyhral
najrýchlejší a najskúsenejší rally
pretekár nášho okresu, Ivan Strmý.
Ivko okrem prvenstva v triede A1
obsadil aj prvé miesto v celkovom
hodnotení. Druhý najrýchlejší v trie−
de za Ivkom bol Robo Pástor, st.,
ktorý predbehol Mirka Krištofa na
Peugeote.

Prvenstvo v triede A2 do 1300
ccm patrilo tiež Ivanovi, ale Búthovi
na Renaulte Clio. Za "pätami" mu
po celé preteky bol Róbert Kováč,
ktorý na Ivana stratil len dve se−
kundy. Tak isto rýchly bol aj Zsolt
Csernik, ktorému druhé miesto u−
niklo iba o 60 stotín!

Prvú trojku v triede A3
do 1600 ccm obsadili
jazdci z Maďarska. Prvý
však mohol byť iba je−
den, a prvenstvo si pocti−
vo vybojoval Kornel
Nyeki, so štvorsekundo−
vým náskokom ako mal
druhý János Muller. Ág−
nes Vincze chýbalo "iba"
8 sekúnd na obsadenie

druhého miesta.
Najlepší čas v triede A4 do 2000

ccm mal jazdec na "bavoráku",
Alexander Agócs. Ten predbehol aj
domáceho pretekára Ivana
Longauera. Petrovi Weissovi chý−
bala iba jedna sekunda k druhému
miestu.
Gabko "Gogo" Nagy si s trojse−

kundovým náskokom pred
Denisom Bodoňom vybojoval prvé
miesto na svojom Lexuse. Druhý
skončil už spomínaný Denis

Bodoň, a tretí ma−
ďarský pretekár
Lujó Gyombi.
Tradične obsadil aj
na tomto podujatí
prvé miesto v junio−
roch do 18 rokov
Milan Macík.  Za
Milanom dojazdil
Andrej Kováč na
"Pume", pred domá−

cim preteká−
rom Maťom
Dobrom.

Spomedzi
žien si prven−
stvo vyjazdila
m a ď a r s k á
p r e t e k á r k a
Ágnes Vincze,
ktorá predbeh−
la Vladimíru

Milovú až o 26 sekúnd.
Tretia v poradí bola Saci
Csie, pretekárka tiež z
Maďarskej republiky.

Peťo Makši sa stal v
škodovkárskej triede
najrýchlejší, a tak si do−
mov odniesol zaslúžené
zlato. Veľa nechýbalo
ani Mikulášovi Darabošo−
vi, no snaha o obsade−

nie prvého miesta proti Peťovi bola
márna a tak sa musel uspokojiť aj
s druhým miestom. Peter Ďurčík
obsadil tretie miesto s 12 sekundo−
vou stratou na víťaza v triede.

V triede Lada sa darilo aj
Bálintovi Szabovi, ktorý s násko−
kom 6 sekúnd na druhého Tamása
Kissa obsadil prvé miesto. S tým
istým menom, ale Slovák Tomáš
Kišš, obsadil tretie miesto.

−TEXT A FOTO: BORIS BARTÓK −

Nováčik Pap na Peugeote bol najlepším šprintérom

Rally POKROK vyšla najlepšie Ivanovi Strmému

Tomáš Mačinec 
−LADA kombi

Nováčik Peter Pap na Peugeote 205 sa stal celkovým víťazom 

Šprint je vždy divácky atraktívny

Marek Sihelský − AUDI A8

Radovan Porubiak vľavo, 
vpravo vítaz Peter Pap

Michael Balla − Peugeot 106 si
to rozdal s takýmto AUDI

Škoda Favorit, ktorú „sedlal“ Peter Lovaš a vedľa
Renault Clio  Erika Kiškováča

Akrobatické kreácie Lady Peťa Ďurkoviča 
zachytené objektívom Borisa Bartóka

Medzi ženami suverénne dominovala Ágnes Vinzce,
ktorá druhej v poradí Vladimíre Milovej nadelila 26
sekúnd.

Denis Bodoň skončil vo svojej
triede druhý
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Góly: 21.´ Ondrejkov (11 m), 31.´
Ondrejkov, 58.´ Horváth, 67.´
Ondrejkov (11 m). Rozhodoval: Peter
Budač, ml., z Lučenca, návšteva 120
platiacich divákov. Žlté karty: Šár,
Horn, Lachký, resp., Orosz, Nagy,
Juhász, Drak, Farkaš. Zostava FC
Baník: Kacsorek − Šár, Horn, R.
Béreš, Kukolík − M. Béreš, Gerbáč
(Láskavý), Ondrejkov (Lachký), Filip −
Horváth, Berec. Tréner: N. Kelemen.
Po výprasku v Žarnovici boli priaznivci

domácich futbalistov zvedaví na skutoč−
nosť, ako sa s prijateľným  súperom vy−
sporiadať na domácej pôde. Mužstvo
hostí neposkytovalo veľkú futbalovú
kvalitu a tak sa pri väčšej iniciatíve baní−

kov musel dostaviť pomerne jednoznač−
ný výsledok. 

V úvodných minútach zápasu prudkú
strelu Bereca brankár hostí vyrazil. Ani
lopta z hlavy Horvátha neprešla do brá−
ny hostí. V 12.´ domáci Gerbáč po brej−
ku prehodil vybiehajúceho brankára
Szilardiho, ale lopta skončila mimo brá−
ny. V 21.´ prišiel nedovolený zákrok zo
strany obrany hostí v 16−tke a nariade−
ný pokutový kop Ondrejkov premenil −
1:0. Aj ďalej pokračovala iniciatíva na
strane domácich. Berec spätnou pri−
hrávkou našiel nabiehajúceho
Ondrejkova, ten strelil vedľa. Po polho−
dine zahrávali  baníci rohový kop, ktorý
našiel pripraveného Ondrejkova a ten

hlavou dorazil − 2:0. Hostia vyslali prvú
vážnejšiu strelu z kopačky M. Farkaša
až pred koncom I. polčasu − strela mi−
nula ľavú žrď brány. Aj v poslednej mi−
núte I. polčasu vystrelil domáci Filip z
ostrého uhla prudko, bránu netrafil. 

Hostia do II. polčasu vystriedali bran−
kára, čo divákov prekvapilo. Na začiat−
ku sa Horváth  dostal do veľkej príleži−
tosti, ale veľkého brankára hostí sa zľa−
kol a príležitosť nevyužil. O chvíľu ho na−
podobnil Berec. Konečne po hodine hry
M. Béreš z ľavej strany ihriska odcen−
troval a Horváth skóroval − 3:0. Hostia
po výkope oplácali, tvrdú strelu Šťavinu
z 25 m Kacsorek perfektne vyrazil. Aj o
chvíľu vyrobila nedisciplinovaná obrana
Baníkov ďalšiu chybu a Kacsorek znova
zachraňoval. Na druhej strane v pokuto−
vom území hostí sa dopustil faulu Drak
a nariadenú 11−tku Ondrejkov bezpeč−

ne premenil − 4:0. Domáci tréner úspeš−
ného strelca striedal a diváci ho vypre−
vadili za výborný výkon potleskom.
Prišla ďalšia nedisciplinovanosť domá−
cich obrancov, ale hostia ju nedokázali
zúžitkovať. V poslednej minúte zápasu
našla vtipná prihrávka do pokutového ú−
zemia vybiehajúceho Bereca, no ten
príležitosť nepremenil. 

Zápas potvrdil zlepšený výkon domá−
cich futbalistov. Priniesol však aj známe
futbalové skutočnosti: nepremieňanie
jasných gólových príležitostí a nediscip−
linovanosť v obranných činnostiach.
Víťazstvo priaznivcov konečne potešilo.
V nedeľu cestujú baníci do Revúcej.

− Mgr. JOZEF DUDÁŠ − 
ŽIACI: V. Krtíš − Príbelce 15:0 (5:0)

Diváci: 100, zostava hostí: Holub,
Zachar, Kollár, Holovic, Ma. Varholák,
Klátik, Ni. Havrila, Rajťug, Mi.
Varholák, Ďorď, J. Havrila, stried.:
Beňovič, Bálint, Ondrejkov 

V úmornej horúčave začali lepšie hos−
tia, keď, v 1.´ vyskúšal pozornosť domá−
ceho brankára N. Havrila. Domáci odpo−
vedali prudkou strelou mimo brány  a
hneď na to Miloš Varholák zaváhal so
strelou. Vzápätí otvorili domáci skóre, čo

ich povzbudilo. Po
chybe hosťujúcej o−
brany v 10.´ domá−
ci zahodili tutovku −

bravúrne zasiahol Holub. V 26.´mal tu−
tovku N. Havrila ale domáci brankár bol
opäť na svojom mieste. V 31.´mal opäť
Nikolaj super šancu, no z 1 metra preko−
pol prázdnu bránu. Ďalšia prudká strela
Holovica išla tesne vedľa. V 38.´ po fau−
le na N. Havrilu odpískal hlavný rozhod−
ca 11 −tku, ktorú nepochopiteľne odvolal
s tým, že dal rozhodcovskú loptu. V
41.´Marošovu Varholákovu prudkú strelu
chytil brankár. V II. pol začali domáci

priamym kopom z hranice 16−tky − no
vysoko nad. Hostia sa snažili vytvárať ú−
zemnú prevahu, ale bez gólových príleži−
tostí, ktoré aj neskôr prišli, no bránu ne−
trafili alebo loptu chytil skvelý brankár. Po
rýchlom brejku v 72.´ dali domáci 2. gól.
Hostia si aj ďalej vytvárali akcie, ale ich
aj pozahadzovali. Miloš Varhlolá v
77.´ešte prudko vystrelil na bránu − no
brankár jeho strelu kryl. Hosťom nemož−
no uprieť snahu, no šance musia pre−
mieňať. O týždeň S. Ďarmoty privítajú
Nenince.                 − JOZEF BAČA − 
Žiaci: Sl. Ďarmoty − Op. N. Ves 10:2 (4:1)

Zostava domácich: Holub, Schmidt,
Rég, Gemer, Kuzma, P. Papp,
Krivánsky, Hampachel, Š. Papp, Kati,
Čepo; na striedačke: Sladovník,
Varga, Miškey, Gyenes. 

Zápas sa odohrával v horúcom poča−
sí. V 10.´ bol tesne nad chráničom na no−
he zranený Papp a kvôli zraneniu musel
opustiť ihrisko. Na jeho miesto nastúpil
Miškey. V 23.´ si Krivánsky vybojoval

loptu na čiare, prihral Čepovi a ten ne−
trafil bránu.  V 42.´mali hostia výhodu
priameho kopu, ale Holub bol na mieste
a strelu zlikvidoval. 

Na začiatku 2.pol. prišla  studená spr−
cha pre domácich, keď hráč hostí vyša−
choval domácu obranu, nedal šancu
Holubovi a bolo 0:1. V 50.´ domáci o−
branca "zaspal" a nabiehajúci hráč

Doboš presnou strelou zvýšil na 0:2.
Prišlo striedanie: Rég opustil ihrisko a
miesto neho nastúpil Sladovník. Potom
sa síce domáci snažili, ale márne, neve−
deli dotlačiť loptu do siete. V 86.´ išiel
sám na brankára hráč hostí Prečuch a u−
pravil na konečných 0:3.  Zo základného
kádra vypadli dvaja hráči, ktorí odišli za
prácou do Talianska, a tiež naša veľmi
slabá striedačka sa podpísala pod našu
prehru.           −VOJTECH FEKETE − 

Zostavy − Čebovce: L. Bojtoš − P.
Balga, L. Zaťko, Š. Balga, Husár,
Koncz, Mudroň, Vlačuha,
Nozdrovický, Kovács, Bogdányi,
na striedanie: Jakab, Bakša, Ďőrď,
E. Bojtoš, Babčan, P. Bojtoš 

Príbelce: Kalmár − Kollár, Prešinský,
Horváth, Trebuľa, Bariak, Holík, I. Ďur−
čok, Pavlovkin, M. Ďurčok, Parkáni; na
striedanie: Gajdoš, Červoč, Pál,
Celleng, Špaldoň
Prvý polčas susedných obcí bol pre di−

váka nezáživný. Mužstvá sa iba oťuká−
vali a spoznávali. V 16.´ mohol skórovať
Husár, ale jeho nebezpečnú hlavičku
hosťujúci brankár kryl. K nervozite v pr−
vom polčase prispeli aj rozhodcovia,
ktorí Čebovciam neuznali regulárny gól. 
Druhý polčas už mal inú tvár a začalo

sa hrať skutočné derby. Mužstvá si vy−
pracovali viacero dobrých príležitostí.
Domáci sa ujali vedenia v 63.´ gólom

Bogdányiho. Ten istý hráč mohol zvý−
šiť v 68.´, ale brankár hostí bol pozor−
ný. Príbelce sa snažili o vyrovnanie,
ale domáca obrana, ktorá v tomto roč−
níku V. ligy ešte nedostala gól, odola−
la. Víťazstvo si domáci poistili gólom v
90.´, ktorý dal Attila Kovács. Za vyni−
kajúce povzbudzovanie treba poďa−
kovať domácemu fanklubu, ktorý vy−
tvoril výbornú kulisu tomuto zápasu. 

−LADISLAV MARTIN−  

Góly: 23.´ Korbeľ (z pokutového ko−
pu), 33.´ Korbeľ, 37.´ Marek Hriň,
44.´ Sokol. Zostava D. Strehovej:
Daniel Hriň − Oláh, Žilka, Klátik,
Báťka, Marek Hriň, Sokol, Richard
Hudec, Nagy − Korbeľ, Kminiak.
Zostava Sklabinej: Kóči − Ďurica,
Fülőp, Drieňovský, Černák, Žingor,
Kóči, Macko, Kalmár, Matikovský,
Zošák. Striedali: domáci: 69.´
Richard Hudec − Jurida, 76.´ Nagy −

Novák Peter, 80.´ Kminiak − Kollár,
hostia: 46.´ Kóči − Bakoš, 46.´ Fűlőp
− P. Kováč, 68.´ Černík − Tuhársky.
Žlté karty: domáci: 7.´ Kminiak, 65.´
Korbeľ, hostia: 20.´ Drieňovský, 62.´
Peter Kováč, 80.´ Bakoš, 82.´ Žin−
gor, 84.´ Drieňovský (po druhej žltej
karte červená karta). Rozhodoval:
Pavel Jamrich z Vígľaša pred 300
divákmi. 

Brankár D. Strehovej v 10.´ zlikvido−

val samostatný nájazd Zošáka. V 23.´
Ďurica v pokutovom území fauloval
Korbeľa a sám faulovaný nariadený
pokutový kop premenil na strelenie ú−
vodného gólu. V 33.´ po centri z pra−
vej strany Sokola dal gól hlavou − ne−
chytateľnou hlavičkou Korbeľ. Po
Kminiakovom úniku v 37.´ a nedoro−
zumení v obrane Sklabinej vsietil zblíz−
ka pohodlne gól Marek Hriň. Po úniku
Kminiaka v 44.´ Sokol do prázdnej

brány upravil na 4:0. 
V 54.´ Korbeľovu delovku brankár

Sklabinej nádherne vytlačil nad brvno.
Po hrubej chybe obrany D. Strehovej
v 74.´ Bakoš z 11 m prekopol bránu.
V 80.´ Macko z rohu pokutového úze−
mia trafil spojnicu brvna a tyče dolno−
strehovskej brány. Brankár Sklabinej v
87.´ vychytal gólovú príležitosť z 5 m
Sokola a v 88.´ z priameho kopu
Tuhársky trafil tyč dolnostrehovskej
brány. Tento týždeň pocestujú
Dolnostrehovčania do Hnúšte. 
Starší žiaci: * Bušince − D. Strehová
3:4 (3:3), góly: Dominik Žiga (4x).

− JÁN HRIŇ −

IV. LIGA SK. JUH: VEĽKÝ KRTÍŠ - JESENSKÉ 4:0 (2:0)

V. LIGA SK. D: RADZOVCE - S. ĎARMOTY 2:0 (1:0)

V. LIGA SK. D: NENINCE - HNÚŠŤA 0:3 (0:0)

V. LIGA SK. D: D. STREHOVÁ - SKLABINÁ 4:0 (4:0)

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

IV. Liga dorast - JUH -
2. kolo 

FC Baník Veľký Krtíš  -
PS Hliník nad Hronom

5:1   (2:1)
Zostava Baník V. Krtíš: Čepo,
Lauko, Fodor, Hajtman (Lancini),
Miškei,  Šiket, Boľoš, Weisz,
Gemer, Greguš (Gibala), Kušický
(Petrus). Góly za domácich: 2x
Greguš, 2x Šiket, Boľoš.

Keď už v 10. min. svietil na tabuli
stav 2:1, zdalo sa, že v tomto zápa−
se uvidíme gólovú prestrelku. No
keďže domáci dorastenci začali pô−
sobiť unavene a nesústredene, hos−
tia  vycítili šancu a snažili sa ubrániť
pre nich nádejný výsledok, čo sa im
do prestávky aj podarilo.  Na začiat−
ku 2. polčasu dorastenci Baníka po−
kračovali v zahadzovaní gólových
šancí, avšak gólmi v 60., 61. a v 75.´
tento zápas definitívne rozhodli vo
svoj prospech. −MARTIN GREGUŠ− 

Pod prehru sa podpísal slabší káder

Zaslúžená výhra domácich 

Jednoznačné víťazstvo domácich

Nervózny zápas − a ideme ďalej

Konečne pretrhli smolu, ktorú mali so Sklabinou 



Zostava Vinice: Geregai − K. Bugyi,
T.Régi, D. Régi, Gál, Zolczer, Súth,
Halko, A.Bugyi, Nemčok, Antal;  na
striedanie Pobori, Tóth, Cibulya a
Brezovský. 

Zápas sa hral v úmornej horúčave,
ktorá zo začiatku viac vyhovovala hos−
ťom. Tí už v 4.´ vyskúšali postreh bran−
kára Geregaia, ktorý odvrátil loptu na
roh a priamy kop hostí v 8.´ chytil do
náručia. Domáci udreli v 10.´, keď pria−
my kop Nemčoka skončil v sieti 1:0. Už
o 4 minúty mohol zvýšiť ten istý hráč,
ale brankár vyrazil na roh. Po chybe v
rozohrávke domácich mali v 20.´ príle−
žitosť hostia, ale brankár odvrátil na
roh. Hneď z protiútoku mal možnosť na
strelenie gólu Halko, ale brankár hostí
bol pozorný. Druhý gól pridali domáci v

27.´, keď po
Halkovom cen−
tri vsietil hlavič−

kou Antal 2:0. Hostia v 29.´ vystriedali
a snažili sa o skorigovanie výsledku.
Možnosť na to mali v 35.´, keď po rohu
nasledoval aj priamy kop, ale všetko
vyriešil Geregai. Zvýšiť náskok domá−
cich mohol v 36.´ Nemčok, ale jeho
strela skončila na žrdi. V 41.´ prišla
spolupráca Bugyiovcov, keď mladší od−
centroval a starší Bugyi loptu elegantne
spracoval a akciu zakončil gólom na
3:0. Iba o minútu neskôr, po

Nemčokovom centri, zvýšil Súth na
4:0. V 44.´ unikol Halko a hostia ho za−
stavili iba faulom a pokutový kop pre−
menil Nemčok na 5:0.  

Aj druhé dejstvo tohto zápasu začali
aktívnejšie hostia, ktorí vyskúšali pozor−
nosť brankára Geregaia. V 52.´ vystrie−
dal Brezovský D. Régiho. Po
Nemčokovom rohovom kope v 63.´
hlavičkoval T. Régi do žrde. Príležitosť
dostal aj náhradný brankár Cibulya,
ktorý vystriedal Geregaia v 69.´.
Domácim sa potom podarilo v 73.´ gó−
lom  Zolczera upraviť skóre na 6:0.

Potom vystriedal Pobori staršieho
Bugyiho. Hostia skorigovali nepriaznivý
stav  v 75.´ gólom z priameho kopu. Na
tento gól odpovedali domáci v 81.´, keď
po peknej Gálovej prihrávke unikol
Antal a bolo 7:1. Domáci už potom zá−
pas dohrávali v pokojnom tempe, i keď
ešte v 89.´ mali dobrú príležitosť, keď
po priamom kope Nemčoka sa lopta
dostala k Régimu, ktorý však šancu ne−
zakončil efektívne.  
V sobotu každého pozývam na obe−

račkové slávnosti, ktoré začneme fut−
balovým zápasom o 14 hod. proti
Tornali. 
− GABRIEL ZSIGMOND −
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V. LIGA SK. D: VINICA - HAJNÁČKA 7:1 (5:0)

l Olováry − O. N. Ves 4:0 (2:0)
Rozhodovali: P. Kalmár st., Košelák,
Bódiš), diváci: 50, góly: D − Skabela
2x, Dobra, Gluch,  
najlepší na ihrisku: D − Skabela, H −
Péter, zostavy: D:  Bablena, Šram−
ka, Motoška, Krnáč, Zolnay, Radoš,
Katyi, Skabela, Nemčok, Dobra,
Gluch, stried.: Paterman, Haferník,
Račko, Vízi, H: Gőrőg, Balga,
Sliacky, Péter, Iždinský, Bartoš,
Híveš, st., Híveš, ml.,  Jánoška,
Mihálik, J. Zőlley, stried.: Jakubec,
Krekáč, G. Balla, Zs. Balla, R.
Zőlley.   

Zápas dvoch mužstiev z popredia
tabuľky z min. ročníka sa začal veľ−
mi dobre, ale  už v 1.´ Skabela
chladnokrvne po zle vyhodenej lopte
brankárom hostí volejom prehodil
brankára − 1:0. V 14.´ po  bravúrnom
zásahu brankára hostí Skabela tvr−
dou strelou vyskúšal jeho postreh. V
33.´ Skabela z rohového kopu zvýšil
na 2:0. V 68.´ po rohovom kope
Skabelu dal Dobra hlavičkou na 3:0.
Priamy kop Motošku v 75.´ vyrazil
brankár hostí a obiehajúci Gluch dal
4. gól domácich. V ďalších minútach
mali šance Gluch, Skabela aj Dobra,
ale výsledok sa už nezmenili. Ďaku−
jeme hosťom za sympatický výkon. 

−  ERVÍN VLADÁR − 

l D. Lom − Lesenice  0:0
K vytúženému víťazstvu mali

bližšie domáci 
Rozhodovali: Nagy, Húšťava,
Pásztor, diváci: 40, zostavy:
D: Petkov, Zvara, Matejkin,
Tomajka, Chovan, Kubolek, Drozd,
Krahulec, Sásik, Mitter, Odaloš,
stried.: Baláž, Zuzin, Oláh, Bariak,
Poliak, H: Bartoš, Galčík, Husár,
Macko, Petrovič, Pavlík, Belá,
Marinyec, M. Babka, Rusnyák, R.
Babka, stried.: Lőcsa, Celleng, Žilka,
Majdán, Molnár
V I. pol. sa za úmorného tepla hral

kvalitný futbal a obe mužstvá sa
chceli kombinačne presadiť. Domáci
mali najväčšiu šancu v 20.´, ale
Sásik trafil vedľa, bohužiaľ sa vzápä−
tí zranil a musel byť vystriedaný.
Domáci Petkov v 32.´ výborným zá−
krokom zmaril šancu hostí a polčas
skončil spravodlivou remízou. Od
45.−50.´domáci zatlačil hostí, ale
brankár ich podržal, keď zmaril dve
šance domácich. Potom sa hra vy−
rovnala, ale viac šancí mali domáci.   

− VLADIMÍR GRNÁČ − 

l Záhorce − V. Čalomija  4:0 (1:0)
Domáci odchádzali za potlesku 

Rozhodovali: Chrien, Balga, Ďurčov,
diváci: 80, góly: D − Béreš, Dadko,
M. Filip, Štefan, najlepší na ihrisku:
D − Karasy, H − Baláž, zostavy: D:
Baláž, Karasy, Dadko, Faršang,
Béreš, Lajtoš, Štefan, Lalík, Jánošík,
P. Filip, Černík, stried.: Melicher,
Majoroš, M. Filip, H: Hudec, Varga,
Baláž, Szuchetka, Nagy, Bogár,
Buriš, Mihalovič, Lukács,  Málik,
stried.: Husár, Gyurász, Záhorský,
Kováč, Krupčiak. 

Domáci posilnení o niektorých hrá−
čov od 1 min. hrali nátlakovú hru.
Hostia sa vypracovali iba 1 šancu.
Domáci aj napriek výhre 4:0 zahodi−
li 5 vyložených gólových šancí a
predvádzali pekný technický futbal.
Treba poďakovať aj hosťom za ko−
rektnú hru, ako aj rozhodcom i divá−
kom, ktorí domácich vyprevádzali
potleskom.    

− JOZEF KARASY −  

l S. Plachtince 
− Želovce 3:1 (0:1)

Zvrat prišiel v II. polčase  
Rozhodovali: F. Balga, G. Skabela,
M. Skabela, diváci: 80, góly: D −
Lupták, Pástor, Penksa, H − Tóth,
najlepší: D − Vozár, H − Černík, zo−
stavy: D − Benko, Tomaškin, Balík,
Vozár, Sőlský, Haring, Šimun, M.
Andok, Kramarovič, Lupták, Pástor,
stried.: Penksa, Uhrin, I. Andok,
Hlivár, H: Bartoš, Deák, Rech,
Babiar, Ubrankovič, Báňai, Bavko,
Merica, Lavo, Bartók, Černík, stried.:
Vanko, Rég, Garaj, Balla, Tóth.
Domáci nastúpili na zápas trochu
nervózne, v I. pol. nevyužili niekoľko
dobrých príležitostí, za čo pykali v
29.´, keď sa hostia ujali vedenia. Po
II. pol. po premiešaní v zostave do−
máci z množstva šancí premenili  3
a zaslúžene vyhrali v korektnom zá−
pase, o čo sa pričinili aj rozhodcovia.  

− MILAN MIKUŠ −

l M. Kameň − 
Balog n. Ipľom 2:2 (1:0)
Na úvod deľba bodov 

Rozhodovali: Bakoš, Ubrankovič, J.
Balga, diváci: 50, góly: D − P. Novák
2x, H − P. Gyurász, najlepší: D − P.
Andok  H − P. Gyurász, zostavy: D −
Libiak, Melišík, M. Matuška, D.
Bariak, Barcaj, Novák, Andok,

Lőrincz, Šesták,
Pűšpőky, Ubertáš,
stried.: L. Bednár, L.
Bednár, J. Laššan, L. Laššan, H:
Mics, Nagy, Radoš, Ďurás, Buček,
Krupčiak, Mihalovič, Nedela, O.
Mics, Molnár, Gyurász, stried.: O.
Krupčiak, J. Ďurás, Oroszlányi,
Zolnay. 
V I. pol. boli aktívnejší domáci, z čo−

ho sa im podarilo vyťažiť úvodný gól,
ktorý strelil. P. Novák. Rovnako do
II. pol. nastúpili domáci so snahou o
zvýšenie skóre, čo sa im podarilo 2.
gólom Nováka. Po zbytočne prís−
nom a neuváženom vylúčení domá−
ceho Ubertáša hostia zvýšili tlak.
Následne sa im aj podarilo zápas
vyrovnať, keď sa proti oslabeným
domácim gólovo presadil Gyurász.  

− IGOR MACHAVA −

l K. Kosihy − Hrušov 3:2 (3:0)
Dobrý začiatok domácich 

Rohodovali: Majer, Tóth, Hrubík, di−
váci: 80, góly: D − Rybár, Povalač, T.
Cibula, H −  Nácesta, Korpáš,
Najlepší: D − Cibula, H − Nácesta, zo−
stavy: D: Chrien,  Z. Balla, Horňák,
Sebenský, R. Balla, Sliacky, Cibula,
Sabó, Rybár, Povalač, Vrbovkay,
stried.: Tóth, Celleng, Násaly, H:
Kováč, Sás, Ľ. Fischer, Bendík,
Nácesta, Hojsa, Korpáš, Berkula,
Augustín, Fašang, Baláž. 
Domci rozbehli jesennú sezónu vy−

nikajúco. K tomu im pomohli posily z
V. Krtíša i Neniniec. I. pol. bol pre
domácich priam fantastický, ale v II.
pol. trochu poľavili a dostali 2 ne−
šťastné góly. Nakoniec 3 body zo−
stali doma zásluhou veľmi dobrého
výkonu všetkých hráčov, za čo im
vedenie ďakuje. 

− LADISLAV  BORBÁŠ −

IV. liga sk. JUH

V. liga sk. D

Podlavice − Kováčová 
Poltár − Š. Bane 
Badín − Fiľakovo 
Divín − Revúca 
V. Krtíš − Jesenské 
Tachty − Žarnovica 
Málinec − Č. Balog 

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

Vinica − Hajnačka 
Tornaľa − Lubeník 
Radzovce − S. Ďarmoty 
Nenince − Hnúšťa 
D. Strehová − Sklabiná 
Tomášovce − Hrnč. Ves 
Čebovce − Príbelce

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

I.okresná trieda − 1. kolo (19. 8. 2012)

l V. Zlievce/D. Strehová "B" −
M. Zlievce 5:1 (3:0)

Zápas v réžii domácich. 

l Sečianky − Sklabiná "B" 3:2
V nervóznom zápase vyšiel

záver lepšie domácim. 

l Bušince  − Kosihy n. Ipľom 
7:2 (2:0) 

Hosťom chýbali kľúčoví hráči.

II.okresná trieda −
1. kolo (19. 8. 2012)

Domáci rozdrvili Hajnáčku



n Vo Veľkom Krtíši predám 7−á−
rový vinohrad aj s úrodou. Inf.
m 0907 806 981.         np − 1237
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starožitný jedálenský
stôl − tmavý, rozkladací, okrúhly
+ stoličky a keyboard CASIO, e−
lektrickú vyhrievaciu deku ETA
71 x 150. Cena dohodou. Inf. m
0949 334 485.             np − 1238
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Čistenie autointeriérov. Inf. m
0948 508 472.             np − 1239
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ozvučovanie hudobných a
spoločenských podujatí. Inf. m
0948 508 472.            np − 1240
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Výhodne predám jedálenské
stoly (rozkladacie) 120 x 70 (+ 30
cm), nový čerešňa zľava 25 %,
používaný mahagón zľava 50 %,
demižóny od 3 l do 50 l, list na
hrozno. Inf. m 0915 255 223.  

np − 1241

n Prenajmem 1−izbový byt vo V.
Krtíši na Venevskej. Cena doho−
dou. Inf. m 0944 277 016.  

np − 1243
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám spálňu. Inf. m 0911
928 885.                     np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve udice. Inf. m 0911
928 885.                   np − 1245
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ROZELY, KORELY,

HOLÚBKY, DIAMANTOVÉ
HRDLIČKY, HOLUBY −
BRČKÁNE, PÁVIKY. 

Inf. m 0911 154 680. np − 1246
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom so zá−
hradou v Príbelciach. Cena do−
hodou. Inf. m 0905 448 763,
0918 598 685.            np − 1247

n Predám garáž na Železničnej.
Priestranná (rohová) s oknami.
Inf. m 0948 524 627, 0948 112
911.                          np − 1248
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám traktor ZETOR 30. V
dobrom stave. Cena dohodou.
Inf. m 0908 210 790.  np − 1249
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatrova−
teľka detí alebo starších ľudí. Prax aj
osvedčenie mám. Vypomôžem v
domácnosti. Inf. m 0944 350
794.                       np − 1250 a
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu v oblasti vino−
hradníctva alebo ovocinárstva.
Inf. m 0944 350 794.  np − 1250 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na B.
Nemcovej 1. Cena: 10.000 eur.
Pri rýchlom jednaní 500 eur zľa−
va. Inf. m 0949 723 961.np − 1251
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem 1−iz−
bový byt − kompletne zariadený
na Venevskej. Inf. m 0915 583
532.                          np − 1252
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na Želez−
ničnej (pôvodný stav, s plasto−
vými oknami). Cena: 10.000 eur.
Inf. m 0908 650 571.    np − 1253
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám svadobné šaty (farba
champagne), veľkosť 40 − 42 +
závoj a rukavičky. Cena doho−
dou. Inf. m 0904 188 357.

np − 1254

n Predámk kováčsku nákovu +
náradie. Inf. m 047/48 77 169.  

np − 1257
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FAVORIT, ťažné za−
riadenie, plyn, STK do 2013.
Cena: 350 eur. Inf. m 0905 814
369.                        np − 1258
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám LCD monitor SAM−
SUNG Syncmaster 943. Kúpený
za 109 eur, predám za 80 eur,
príp., dohodou. Inf. m 0949 792
112, 0904 570 633.        np − 1259
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vykŕmené brojlerové
kačice a kohúty. Inf. m 0918 307
377.                          np − 1260
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ŠKODU OCTAVIU
Combi 1,6 i, 75 kW, r. v. 4/2004,
benzín + LPG plyn, strieborná
metalíza, digitálna klíma, ťažné
zariadenie, letné, zimné pneu−
matiky s diskami, STK + EK plat−
né do 8/2013, veľmi pekný stav,
bez korózie. Treba vidieť. Cena:
5.800 eur. Inf. m 0904 047 299.   

np − 1261
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový tehlový byt v
centre mesta (na 1. poschodí).
Cena: 15.000 eur + dohoda. Inf.
m 0905 849 995 − volať po 16.00
h.                          np − 1263
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim za rozumnú cenu 2−iz−
bový, príp., 3−izbový byt s balkó−
nom alebo lódžiou na
Venevskej. Platím v hotovosti.
Inf. m 0949 227 265.     np − 1265

n Predám OPEL ASTRA G 1,6, r.
v. 1998, benzín, čierna metalíza,
platné EK a STK, zimné a letné
pneumatiky, vo veľmi dobrom
stave, garážovaný. Cena doho−
dou. Inf. m 0917 924 179.  

np − 1264
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kuchynskú linku s di−
gestorom a sklokeramickou
doskou. Inf. & 0915 898 724. 

np − 1267
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PO UZÁVIERKE

ŠTK (predseda, Vojtech Koncz)
Nariaďujeme odohrať MFS nasledovne:

a) 2. kolo žiaci Vinica – S. Ďarmoty
22.8.2012 o 17:00 h. (streda), b) 1. kolo
žiaci Záhorce – Sklabiná 18.8.2012 o
10:00 h., c) 1. kolo žiaci S. Plachtince –
Olováry 16.10.2012 o 14:30 h., d) II. trieda
dospelých 2. kolo D. Strehová „B“ –
Sečianky o 13:00 h. na ihrisku FK V.
Zlievce.

Upozorňujeme FK V. Zlievce na uhra−
denie pohľadávky pre FK Sklabiná pod
následkom disciplinárneho konania podľa
faktúry č. 1001/2012 zo dňa 11.6.2012,
(neodohranie MFS 24. kla II. trieda
Sklabiná „B“ – V. Zlievce dňa 26.5.2012.

Upozorňujeme FK Dačov Lom na ne−
uhradenie poplatku  v zmysle RS
2012/2013, časť B ods.5/d. Poplatok žia−
dame uhradiť do 21.8.2012, v opačnom
prípade odstupujeme prípad na DK.

DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D5 OPRAVA D4, DK dňom 15.8.2012 za−
stavuje činnosť: V. Žingor 880102 FK
Olováry na 3 MFS, V. Klacso 780804 O.

N. Ves 1 MFS, J. Villám 840515 Kosihy n.
I. 2 MFS, K. Mics 960122 Vinica 2 MFS.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať
do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji
ObFZ.  

KR (predseda, Ladislav Martin)
Delegačný list č. 2

Dospelí I. trieda 2. kolo 26.8.2012 
o 16:00 h.

Lesenice – Hrušov (Ubrankovič, Bakoš, J.
Balga), Balog – K. Kosihy (P. Kalmár st.,
Košelák, Bódiš), Želovce – M. Kameň KR,
Tóth, Hrubík), V. Čalomija – S. Plachtince
(KR, Húšťava, Pásztor), O. N. Ves –
Záhorce (G. Skabella, M. Skabella, F.
Balga), D. Lom – Olováry (Majer, Ďurčov,
Zaťko)

Dospelí II. trieda 2. kolo 26.8.2012 o
16:00 h.

M. Zlievce – Kosihy n. I. (o 11:00 h. Bakoš,
Ubrankovič, J. Balga), Sklabiná „B“ –
Bušince (25.8.2012 KR, J. Balga, P.
Kalmár st.), V. Zlievce D. Strehová „B“ –
Sečianky (o 13:00 na ihrisku V. Zlievceh.
F. Balga, M. Skabella, G. Skabella).

Dorast  2. kolo 25.8.2012 o 16:00 h.
Želovce – M. Kameň (P. Kalmár ml.,
Bódiš), Balog – Sklabiná (Majer).

Žiaci  sk. „A“ 2. kolo 25.8.2012
o 16:00 h.

Lesenice – Hrušov (26.8.2012 o 14:15 h.
J. Balga), Balog – K. Kosihy (26.8.2012 o
14:15 h. Košelák), Čebovce – Nenince
(26.8.2012 o 14:00 h. Pásztor), Vinica – S.
Ďarmoty (22.8.2012 o 17:00 h.

Žiaci  sk. „B“ 2. kolo 25.8.2012
o 16:00 h.

D. Strehová – Príbelce (26.8.2012 o 14:00
h. M. Filkus), Olováry – V. Krtíš (Tóth),
Sklabiná – S. Plachtince (26.8.2012 o
14:00 h. Hrubík), Bušince – Záhorce (M.
Filkus).
Zmena DL 1: Dorast 1. kolo Sklabiná –
Želovce 18.8.2012 o 16:00 h.
Žiaci 1. kolo Záhorce – Sklabiná
18.8.2012 o 10:00 h., S. Plachtince –
Olováry (16.10.2012 o 14:30 h).

Upozorňujeme všetkých rozhodcov, aby
zápisy z MFS doručili na sekretariát ObFZ
V. Krtíš do utorku t. j. 21.8.2012.

KR vyhovuje žiadosti FK V. Čalomija o−
hľadom výmeny R, za predelegovanie u−
hradí FK V. Čalomija 7 eur�.

KR pozýva dňa 5.9.2012 o 15:30 h. R:
J. Bakoš – písomný test, R: J. Ambrozi , J.
Bódiš, M. Filkus, D. Hrubík, P. Kalmár ml.,
L. Pásztor – za účelom prebratie pravidiel.

Správy zo sekretariátu:
Upozornenie na novelizáciu –

PRESTUPOVÝ PORIADOK PRE
NEPROFESIONÁLNYCH FUTBALIS−
TOV, ktorý je platný od 1.7.2012, Člá−
nok 11 bod 2. písmeno b) – Príslušná
MaK žiadosť o transfer hráča schváli aj
napriek nesúhlasu materského klubu
ak sa jedná prestup hráča ,ktorý dovŕ−
šil minimálne 35. rok veku,  uvedená
časť článku sa vzťahuje len pre profe−
sionálnych hráčov. Súčasne sa funkci−
onári zväzu touto cestou ospravedlňu−
jú za nesprávny výklad a následne
mylné informácie.

Dňom 31. augusta 2012 MaK SsFZ
bude akceptovať len nové tlačivo „Žia−
dosť o transfer“ v rámci systému ISSF.
Staré papierové prestupové lístky strá−
cajú týmto dňom svoju platnosť.

LADISLAV KRNÁČ, predseda ObFZ

ObFZ Veľký Krtíš Spravodaj č. 8 − 2012/2013

l Darujem šteniatko 1/2 roč−
né, krížené. 047/ 48 305 90. 

np − 1264 b

n Upečiem vám perfektné do−
máce zákusky a torty za ro−
zumnú cenu. Inf. m 0905 871
851.                        np − 1242

l Kúpim ornú pôdu TTP, príp.,
vezmem do prenájmu v k. ú.,
Sklabiná, Záhorce, N. Ves, Že−
lovce, Záhorce, S. Ďarmoty.
Cena za 1 ha/1.700 eur. Cena
za prenájom 80 eur/1 ha. Inf. m
0918 311 201.            np − 1255

OBEC ČELOVCE Vás srdečne 
pozýva na 1. ročník osláv DŇA OBCE, 

ktoré sa budú konať 25. augusta 2012

HLAVNÝ PROGRAM:
l 9.00 − futbalový turnaj o pohár starostu l 13.00 − ukážka čin−
nosti DHZ Čelovce "Útok" l 14.00 − slávnostné otvorenie MŠ
l 15.30 − Country duo Weteráni  l 17.30 − kultúrna prezentácia
občanov obce l 18.30 − pokračovanie
Country duo Weteráni l 20.30 −
diskotéka na amfíku

Počas programu budú 
vyhlásené výsledky
futbalového turnaja. 
Občerstvenie bude 

zabezpečené v priebehu
celého dňa. 

POZÝVAME ŠIROKÚ VEREJNOSŤ!

Cenné body pre Lisku
so Ševčíkom

Už len dve kolá delia šípkarov od
záveru letnej sezóny v súťaži dvojíc.
V ostatnom kole sa do finále za ú−
časti deviatich párov prebojovali
Liska s M. Ševčíkom a papierovo sil−
nejšia dvojica Štefan Chrien s E. Šar−
patakym. Po dlhom finále však zo sú−
boja vyšla víťazne 414−ka a Liska so
Ševčíkom si pripísali do priebežného
hodnotenia cenné body. Štefanovi
Chrienovi nepomohlo k víťazstvu v
tomto kole ani zatvorenie nad 100,
ani hodená 180−tka. Posledné kolo,
po ktorom bude vyhodnotenie 4. roční−
ka letnej súťaže dvojíc, odohráme v po−
slednú augustovú sobotu. −MDCVK−



27 / 20. august 2012

l 10.30 − Privítanie hostí pred hasič−
skou zbrojnicou
l 11.00 − Slávnostné odovzdanie a
posvätenie novej hasičskej zbrojnice
l 11.30 − Rekonštrukcia v obrazoch −
otvorenie výstavy, výstava veterán −
motocyklov na parkovisku pri budove
hasičskej zbrojnice
l 12.30 − Privítanie v garáži budovy
hasičskej zbrojnice
l 14.00 − Majstrovský futbalový zá−
pas
l 16.30 − Slávnostná svätá omša pri
soche sv. Orbána na Žobráku
l 17.00 − Pivničný festival: zábava s
hudbou, ochutnávka vín v oblastiach
Zsobrák, Pacso, Vagány a na dvore
ľudového domu Csemadoku
26. augusta - nedeľa

l 12.00 − Slávnostné privítanie hostí
na pódiu na futbalovom ihrisku
l 13.30 − Tradičný oberačkový sprie−
vod a umiestnenie vencov na
Námestí hrdinov
l 14.30 − Dobré víno, dobré zdravie:
trh a kultúrne popoludnie

Hostia: 
Hont folklórna tanečná skupina, hu−
dobná skupina Fabotó citera, folklór−
na skupina z Magyarnándor, žiaci zo
ZŠ B. Balassiho, SZŐTTES ľudovo −
umelecká skupina z Bratislavy, roz−
právači a pesničkári, Karnevál − ope−
reta. Súčasťou programu bude PA−
RASZTOLIMPIA − súťaž v zručnosti
l 18.00 Tombola s cennými výhrami
l 19.30 B−VERZIÓ − koncert rocko−
vej skupiny
l 21.00 EDDA művek − rockový
koncert
l 22.30 − Hudobná zábava
Cena lístkov na koncert: v predpre−
daji: 6 eur/osoba, na mieste: 8 eur/
osoba, pre miestnych obyvateľov ro−
dinný lístok: 4 eurá/rodina. Program
a guláš zdarma! Sprievodné progra−
my: jazda na koňoch, lukostreľba, re−
meselnícke umenie. 

Srdečne Vás vítajú organizátori!
Sponzori: Obec Vinica, Csemadok
ZO Vinica, Csemadok OV Veľký

Krtíš, Zväz poľovníkov Vinica 

Miestna organizácia CSEMADOK VINICA, 
MIESTNA SAMOSPRÁVA VINICA 

a OBÈIANSKE ZDRU�ENIE NEKVINUM 
Vás a Vašu rodinu srdeène

pozývajú na 

Program:
25. augusta - sobota

M. KAMEŇ 
OŽIJE OPÄŤ ŠPORTOM

Mesto Modrý Kameň pozýva 
všetkých priaznivcov športu na tradičné 

KULTÚRNE a ŠPORTOVÉ DNI MESTA MODRÝ KAMEŇ, 
ktoré budú 25. a 26. 8., s týmto programom: 

lSobota (25. 8) od 7.30 hokejbalový turnaj a volejbalový turnaj  
lNedeľa (26. 8.) od 8.00 turnaj v šachu, stolnom tenise, hokejbale 

(pokračovanie) a streľba zo vzduchovky (10.00) 
Viac info na tel. č. 48 70 283, alebo: technik@modrykamen.sk  

Základná škola 
s materskou školou Dolná
Strehová, Imre Madácha 3,

991 02 D. Strehová 
PRIJME DO ZAMESTNANIA

OD 1. 9. 2012 
UČITEĽA/KU PRE 

PRIMÁRNE 
VZDELÁVANIE 

(1. stupeň ZŠ − so znalosťou
anglického jazyka).

Kontakt: 047/4897251
0905636359

HĽADÁM SPOĽAHLIVÚ 
PANI NA UPRATOVANIE

BANKY VO V.KRTÍŠI 
na 1 hodinu denne 

na Dohodu o pracovnej
činnosti 

od 27.8.2012. 
Hrubá mzda 

3,− eurá / hodina.  
tel.: 0948 611 405


