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KOZOROŽEC (22.12. − 20.1.)
Neriešte v zamestnaní veci, ktoré si vy−

žadujú veľké psychické sústredenie alebo
fyzickú námahu. Ešte stále vám hviezdy
neprajú a vy by ste sa mohli dostať do de−
presie. Hlavne v stredu budete cítiť plnú
silu prekážok a stagnácie. Snažte sa byť
hlavne trpezliví. Vo vašom súkromí vás
vaši partneri podporujú vo všetkom, pre−
to k nim buďte milí a pozorní. Vrátia vám
to svojou starostlivosťou, keď vám budú
pomáhať dať si do poriadku vašu podráž−
denú psychiku. 

VODNÁR (21.1. − 18.2.)
Už od minulého týždňa pociťujete podráž−
denosť a nervozitu, ktorá vám bráni veno−
vať sa vašej práci tak, ako by ste chceli vy.
Ani počas tohto sa nebudete cítiť lepšie.
Snažte sa byť vo vašich reakciách opatrní,
hlavne ak pôjde o výmeny názorov medzi
vami a kolegami. Mohli by ste si narobiť ne−
priateľov. Presmerujte vašu pozornosť na
rodinu a partnerov. V tejto oblasti je všetko
v poriadku. Naplánujte si spoločný víkend
niekde v prírode. Spojíte tak príjemné s uži−
točným. 

RYBY (19.2. − 20.3.)
Naďalej ste na vlne, ktorá vás v zamestnaní
posúva stále dopredu. Buďte pokojní a ne−
chajte sa ňou unášať. Všetko sa vám darí
dotiahnuť do úspešného konca a vaši za−
mestnávatelia sú s vami spokojní. Naďalej
robte tak, ako doteraz a budete náležite od−
menení. V citovom živote to tento týždeň
nebude presne tak, ako by ste si priali.
Niektorí budú cítiť nedostatočné naplnenie
v láske. Niektorí sa budú cítiť smutní. 

BARAN (21.3. − 19.4.)
Aj tieto dni ste pracovne naďalej v pozícii,
kedy vaše pracovné nasadenie nebude e−
fektívne. Bude to mať dopad hlavne na va−
šu psychiku, ale môžete očakávať aj to, že
v samotnom závere pracovného týždňa si
vaša márna snaha vyžiada svoju daň v
podobe zhoršeného zdravotného stavu.
Máte vyčerpaný organizmus. Preto bude
dobré, ak aj vašej rodine oznámite, aby
cez víkend radšej nerátali s vašou spo−
ločnosťou a na tieto dni sa zariadili bez
vás. 

BÝK (20.4. − 20.5.)
Tento týždeň sa nemusíte obávať žiadne−
ho zlyhania. V zamestnaní patríte medzi o−
porné piliere, o ktoré sa opierajú vaši
spolupracovníci, ale aj nadriadení. Hlavne
v otázkach naplnenia programu a plánov,
ktorými ste poverení, aby ste ich úspešne
zavŕšili. Môžete preto očakávať postup v
kariérnom rebríčku alebo vo finančnom o−
hodnotení. Aj vaše súkromie nie je ničím
narušené a vládne tam pohoda a spokoj−
nosť. Nezadaným sa otvára príležitosť za−
milovať sa. 

BLÍŽENCI (21.5. − 21.6.)
Naďalej pre vás platí, že vaša snaha vám
prináša úspech. Týka sa to hlavne vašej
profesionálnej časti života. Urobte si pre−
to všetko, čo máte v rámci vašich pra−
covných povinností. Dajte si na tom zále−
žať. Už dlhodobejšie ste pod drobnohľa−
dom vašich nadriadených, ktorí uvažujú o
vašom posune smerom nahor. V rodin−
nom a osobnom živote je všetko v po−
riadku. V kruhu vašich najbližších sa vám
darí zvládať aj túto oblasť života. 

HOROSKOP
RAK (22.6. − 22.7.)

Pracovne to tento týždeň pôjde podľa va−
šich predstáv. Všetka vaša snaha bude od−
menená. Stačí, ak sa budete usilovať ako
najlepšie viete. V podstate sú tieto dni vo
vašej profesionálnej časti života zrkadlo−
vým obrazom predchádzajúceho týždňa. V
práci by ste mali zaujať rovnaký postup,
ktorý vám pomohol dosiahnuť rešpekt a u−
znanie všetkých vašich spolupracovníkov.
Je to aj zásluhou vašich blízkych a rodiny.
Snažia sa vám vytvoriť v ich kruhu pohodu
a príjemnú atmosféru.

LEV (23.7. − 22.8.)
Aj tento týždeň máte kopec nových nápa−
dov a realizácia každého z nich prináša
všetkým osoh, či už v osobnom, ale hlav−
ne v materiálnom a finančnom ohodnotení.
Neváhajte a pustite sa do toho. Úspech
máte zaručený. Vaša vládnuca planéta –
Slnko, nie je zatienená ani jedným obláči−
kom ani v osobnom, rodinnom či partner−
skom živote. V tejto oblasti vášho života
prežívate naplnenie, šťastie a spokojnosť.
Je pred vami veľmi príjemný víkend tráve−
ný v spoločnosti ľudí, ktorých máte radi.

PANNA (23.8. − 22.9.)
Už dlhšie obdobie sa nachádzate v stave,
ktorý vášmu znameniu maximálne vyhovu−
je. Je to obdobie, ktoré je naplnené prácou.
Môžete očakávať ďalšie úspechy aj obdiv
zo strany vašich spolupracovníkov. Cítite
sa vnútorne maximálne v pohode. Mali by
ste to využiť vo vašom osobnom živote. V
tejto oblasti vášho života vám hviezdy mi−
moriadne prajú. Nezadaným sa otvára mož−
nosť novej známosti. Celkovo je však ten−
to týždeň pre všetkých, narodených v tom−
to znamení, nabitý erotikou. 

VÁHY (23.9. − 23.10.)
Máte možnosť ukázať tento týždeň vašim
spolupracovníkom kreativitu, zmysel pre
detail a cit pri vytváraní prostredia. Aby ste
sa všetci príjemne cítili je veľmi dôležité,
aby vaše pracovné výkony boli čo najlep−
šie. Inšpiráciu čerpáte aj z vášho súkrom−
ného a rodinného prostredia, v ktorom
vládne radosť a pohoda. Aj zdravotne sa
cítite výborne. Môžete ako prejav uznania a
vďaky vašim blízkym pripraviť na víkend
zaujímavý program. 

ŠKORPIÓN (24.10. − 22.11.)
Tento týždeň máte mimoriadne naklonený
na vašu stranu v každej oblasti života. Mali
by ste to využíť na dokončenie všetkých
záležitostí, týkajúcich sa vášho zamestna−
nia. Je to určite príjemný pocit vedieť, že
ste plnohodnotným človekom v kolektíve.
Ukážte sa v plnom nasadení, aby vaši ko−
legovia videli, že ste nič nestratili zo svo−
jich schopností zastať si prácu na sto per−
cent. Aj v rodinnom kruhu využite toto pre
vás priaznivé obdobie. 

STRELEC (23.11. − 21.12.)
Práca vám tento týždeň bude svedčať.
Cítite sa v pohode a plný síl. Všetko, do čo−
ho sa v zamestnaní pustíte, vám pôjde od
ruky. Budete sami so sebou spokojní, keď
uvidíte, ako sa všetko darí. Stihnete si plniť
nielen nové pracovné úlohy, ale zároveň aj
záležitosti, ktoré sa vám nepodarilo dokončiť
za obdobie, ktoré vám nebolo naklonené v
pracovnej oblasti. Dokonca si budete môcť
dovoliť na pracovisku aj v dobrom slova
zmysle „zariskovať“. V súkromí očakávajte
pozvanie na nejakú významnú udalosť .

POTREBUJEME:
500 g tvarohu, 1 polievkovú
lyžicu rozpusteného masla
alebo Hery, 1 polievkovú ly−
žicu práškového cukru, 1
vajce, 3 polievkové lyžice
krupicovej múky, 1 balíček
vanilkového cukru, 300 g
čučoriedok, 1 biely jogurt,
múku na dosku, olej na vy−
prážanie.

AKO NA TO:
Tvaroh pretrieme cez sito,
pridáme rozpustené maslo,
cukor, vanilkový cukor, vaj−

ce a múku, pomiešame a
vypracujeme hustejšie ces−
to, z ktorého na pomúčenej
doske lyžicou robíme kôp−
ky. Tieto roztlačíme na
placky. Na vrchu placiek
nožom vyznačíme jemné
mriežky. Placky dáme vy−
prážať po oboch stranách
do horúceho oleja. 
Vypražené vyberieme, ne−

cháme odkvapkať olej, po−
trieme roztlačeným ovocím
s jogurtom.

Dobrú chuť!

Syrovníky s čučoriedkami
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. 

TRADIČNÝ RUSKÝ MÚČNIK
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Najlepšie sa darilo tímu
Kalocaiovcov (Miro Mráz, Stano
Mráz, Tomáš Krajčovič), druhé
miesto obsadil tím Jamkárovcov
(Rado Jardek, Roman Golian, Jaro
Lukaj) a tretie miesto získal tím
Devils Dolné Strháre (Dušan Suja,
Michal Beňov, Ján Strhár).
Súčasťou podujatia bola aj bohatá
tombola, vynikajúci guláš a kvalitné
občerstvenie. Takéto podujatie sa
mohlo uskutočniť aj vďaka naším
sponzorom a to: Obecný úrad
Dolné Strháre, Poľnohospodárske
družstvo Suché Brezovo − Veľký
Lom, Ing. Vladimír Hudáč, Jozef
Šaranko, Ing. Milan Sikeľa, IKE s.

r.o. Pôtor, Ing. Ivan Vaňo, MUDr.
Michal Belašič, Ing. Miroslav
Hudec, Tibor Kušický, Adrian
Krňan A + M, Ing. Milan Cúth,
Obecný úrad Čebovce, AGRO−
MOVINO, spol. s. r.o. Veľký Krtíš,
Norbert Báňay a Zuzana
Pohanková, za čo im aj touto ces−

tou patrí srdečné poďakovanie.
Celá akcia sa niesla v skvelej špor−
tovej atmosfére a sme presvedče−
ní, že budúci  ročník priláka do na−
šej obce ešte bohatšiu účasť a te−
šíme sa na stretnutie s vami.
Foto a text: Ing. MILOŠ BEŇOV,

starosta obce

Nohejbalový turnaj o pohár starostu obce Dolné Strháre
Obecný úrad Dolné Strháre 11. augusta 2012 usporiadal v miestnom
športovom areáli 1. ročník nohejbalového turnaja o pohár starostu
obce. Podujatia sa zúčastnilo šesť mužstiev. 

V nedeľu 5. 8. 2012 sa uskutočnil v Slovenských Ďarmotách tretí ročník mariášového turna−
ja O pohár starostky obce. Zúčastnilo sa na ňom 30 hráčov z okresu Veľký Krtíš, ale aj hrá−
či z okresu Lučenec a Rimavská Sobota. Víťazom sa stal Pavel Michna z Leseníc, striebro si
vybojoval Sándor Pobory z Vinice a na treťom mieste sa umiestnil Peter Fuchlaiter  z Veľkého
Krtíša. Turnaj získava z roka na rok väčšiu popularitu a zúčastňuje sa ho stále viac hráčov.
Už teraz sa všetci tešíme na štvrtý ročník, ktorý sa opäť uskutoční budúci rok v prvú augus−
tovú nedeľu.                                                                            − D. ÁRVAYOVÁ − 

Hráči mariášu z troch okresov 
sa stretli v S. Ďarmotách

Najlepší hráči mariášového turnaja spolu 
so starostkou S. Ďarmôt Denisou Árvayovou

V jednote, v harmónii
Udržanie zdravia, zlepšenie stavu, 

predchádzanie chorobám
Srdečne Vás pozývame na 

V. FESTIVAL ZDRAVIA 
plný zaujímavých

prednášok, služieb a poradenstva,
ktorý sa uskutoční 15. 9. 2012
od 10.00 hod. v kultúrnom dome 

v S. Ďarmotách.
Program:
10:00 Otvorenie
10:20 Erzsébet Vadócz: Na základe číselnej 

mystiky Atlantídy preskúmame:
− kde sú naše karmické sklony k chorobám,
− môže byť medzi dvomi ľuďmi dobrý kolegiálny 

alebo partnerský vzťah?
11:10 Kornél Gáspár: Závislosti v každodennom
živote (fajčenie, drogy, alkohol, hry)

12:00 Lajos Balogh: Použitie rôznej diagnostiky 
v záujme udržania zdravia 
(iris, dlaň, aura, quantum)

12:50 Obedná prestávka
13:40 Attila Árvai: Smrťou sa všetko končí? 
Máme dôvod na strach?
(Príbehy ľudí, ktorí boli v blízkosti smrti)
14:30 Uza Gitta: Podiel na živote / Stávka je život
15:20 Tivadar Babó: Švédska masáž pri predchá−
dzaní chorobám (prevencii)
16:10 László Bujdosó: I. Sila myšlienky
II. Harmonizácia čakier − precvičovanie, prax 
(je vhodné robiť si poznámky)

VSTUPNÉ 3 EURO

Starosta Ing. M. Beňov (celkom vpravo)
pri úvodnom nástupe
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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
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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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Ak máte radi dovolenku na pláži
a horúce počasie, Faerské ostrovy
nie sú nič pre vás. No ak máte ra−
di históriu, aktívny odpočinok a ne−
dotknutú prírodu, neváhajte. Prvé
civilizácie boli pravdepodobne o−
vplyvnené írskymi mníchmi, ktorí
priniesli na ostrovy kresťanstvo.
Príroda sa tu odvtedy veľmi ne−
zmenila. Namiesto veľkých miest
tu nájdete skôr malé osady, ne−
zriedka s dvadsiatimi obyvateľmi.
Stretnúť mimo hlavného mesta ne−
jakého domáceho obyvateľa len
tak potulkami krajinou, je niekedy
problém. Napriek tomu je len jeden
z ostrovov neobývaný.     

Kirkjuboargardur je drevený
domček na ostrove Streymoy,
ktorý postavili v 11. storočí. Ako
sme už spomínali, nevyskytujú
sa tu takmer žiadne stromy, tak−
že legenda hovorí o tom, že všet−
ky dosky tam priplávali z Nórska
a boli dokonca očíslované tak,
aby vedeli ako príbytok postaviť.
Najprv tu býval biskup, ktorý napí−
sal najstarší dokument pochádza−
júci z tohto ostrova. Tzv. ovčie lis−
ty sú zákonom o tom, ako treba
chovať tieto zvieratá.
Mimochodom, tých je tu vraj viac
ako ľudských obyvateľov. A prečo
je táto drevenica tak vzácna? Lebo
je to najstarší, stále obývaný dre−
vený dom na svete. V súčasnosti
tu sídli múzeum a farma, ktorej
produkty si tu môžete zakúpiť. Ďal−
šou kuriozitou je, že už od roku
1550 tu žije stále jedna rodina.
Momentálne je to už 17. generácia
Paturssonov. Ďalším zaujímavým

miestom je katedrála Magnus, kto−
rú dodnes nedostavali a je pokrytá
len provizórnou strechou.   Hlavné
mesto Tórshavn je tak ako všetko
v krajine spojené s mytológiou.
Jeho názov je totiž odvodený od
boha hromov a bleskov. Aj takto
chceli miestni demonštrovať jeho
silu a zároveň ho chrániť.
Najkrajšou časťou je Tinganes, kde
sa nachádzajú typické domčeky s
trávnatou strechou. Medzi najna−
vštevovanejšie pamiatky tu patria
rôzne múzeá, ktoré sa týkajú jed−
notlivých častí ich histórie a vecí
spojených s ich kraji−

nou. Nechýba ani malá botanická
záhrada. Ak sa vám zachcelo zá−
bavy, zájdite na hlavnú ulicu, ktorá
žije najčulejším životom. Dvakrát
do roka sa tu konajú aj hudobné
festivaly. Jeden je venovaný džezu
a druhý tradičnej folkovej hudbe.
Kedysi bola v krajine veľmi zlá in−
fraštruktúra a prepojenie medzi os−
trovmi zabezpečovali výhradne lo−
de. I preto sa z niektorých dedín o−
byvatelia presťahovali do hustejšie
osídlených oblastí a z týchto častí
zostali len opustené dediny. Dnes
sú už ostrovy prepojené tunelmi,

cez ktoré prejdete pohodlne au−
tom alebo au−
t o b u −

som.
Po troch dňoch putovania po
Faerských ostrovoch nás už čakal
Island, ktorý vyzerá  ako z inej pla−
néty.  Pokojne zabudnite na všet−
ko, čo ste o Islande doposiaľ poču−
li. Lepšie je dať sa prekvapiť rovno
na mieste. Kto nezažil, neuverí.
Velkomin til Íslands! (Vitajte na
Islande!)

Po príchode na ostrov zistíte, že
tu nie je noc − týmto slovom sa o−
značujú dve hodinky šera asi me−
dzi jednou a treťou ráno; po tom,
ako si na túto skutočnosť s poteše−
ním zvyknete, je návrat do strednej
Európy zvláštnym šokom z tmy.
Aj na miestne mapy si človek musí
chvíľu zvykať. Krajina je dvakrát ta−
ká veľká ako Slovensko a dve tre−
tiny obyvateľov žijú v hlavnom
meste; v druhom najväčšom meste
Akureyri ich žije pätnásťtisíc, z čo−
ho je ľahké vydedukovať, aké veľ−
ké musia byť ostatné "mestá". Či−

že jedna bodka na mape
znamená často len zo−

pár domov, ne−
zriedka iba je−

den, a v ľudo−
prázdnejš ích
krajoch poma−
ly viete rozo−
znať, ako je si−
tuovaná kuchy−

ňa či kúpeľňa,
len aby tam vôbec

niečo bolo.
Ale každá bodka má

krásnu veľkú mestskú plavá−
reň. Naším dočasným domovom
sa stala cesta so vzletným názvom 

(Pokračovanie na str. 19)

Ďalšia „vandrovka“ gymnazistov: smer − Faerské ostrovy a Island
V tomto roku sme sa vybrali spoznávať Faerské ostrovy a Island. Plavili sme sa loďou Norrona z dán−
skeho Hirstalu. Trojdňovú  medzizastávku sme mali na Faerských ostrovoch − v krajine  bez stromov.
Legenda hovorí o tom, že keď Boh stvoril Zem, na chvíľku si sadol, aby si oddýchol a očistil zeminu
spomedzi nechtov. Z tých zvyškov, ktoré spadli do oceána, sa vytvorilo 18 maličkých ostrovov, z kto−
rých vznikla krajina Faerské ostrovy. Na skok od Dánska a Islandu si žijú vlastným, komerčnou civili−
záciou nepoškodeným životom. Oceánske vody plné soli majú za následok nielen nádhernú farbu trá−
vy, ale aj deficit stromov. Aj bez nich je tu však čo obdivovať a nechať sa čím unášať. 

Pohľady na krajinu 
ako z rozprávky
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(Dokončenie zo str.18)
Okružná diaľnica, ktorá bola dvoj−
prúdová, na mostoch ponad rieky
len jednoprúdová, a pomerne čas−
to sa jej asfalt náhle menil na štrk. 

Nezriedka pri nej stáli tabuľky s
nápisom Blindhaed, ktoré upozor−
ňovali, že autá idúce oproti do kop−
ca na seba navzájom nemusia vi−
dieť. Bola aj dosť kľukatá, lebo
miestni obyvatelia sa často vzbúrili
proti prevŕtaniu kopcov tunelmi, le−
bo by to mohlo rozhnevať miest−
nych trollov, ktorí sú pre nich rov−
nako reálni ako čokoľvek iné.
Všadeprítomné ovce v strede ces−
ty, ktoré len neochotne nechávali
prejsť autá, boli už len malou ozdôb−
kou "diaľnice". Pre všetky tieto dôvo−
dy sme boli radi, že náš autobus to
zvládal bez väčších problémov. ... a
potom sme si už mohli vychutnávať
len pokojnú islandskú prírodu.
Niekoľko desiatok kilometrov na vý−

chod od Reykjavíku sa nachádza
najdôležitejšie miesto islandských
dejín − Thingvellir. V roku 930 tu bol
založený Althing, prvý parlament na
svete. Je to nádherná krajina plná
skál a jazier a prechádza tadiaľto trh−
lina medzi dvoma pevninskými
doskami − americkou a európskou,
čiže keď sa na správnom mieste roz−
kročíte, každou nohou môžete stáť
na inom kontinente. Neďaleko odtiaľ
je geotermálna oblasť s množstvom
gejzírov chrliacich horúcu vodu − naj−
známejší z nich je rovnomenný
Geysir, ktorý dal meno všetkým po−
dobným prírodným úkazom na svete.
Na to, aby ste videli, ako strieka vo−

du do výšky 80 metrov, musíte mať
veľké šťastie, lebo sa tak deje iba
niekoľkokrát do roka, v dvadsiatom
storočí bol totiž upchaný kameňmi,
ktoré doň s potešením hádzali turisti.
Ale zvedavého človeka uspokojí aj
neďaleký gejzír Stokkur, ktorý chrlí
vodu do výšky 20 metrov každých o−
sem minút.
Unikátom je tiež monumentálny vo−

dopád Gulfoss, pri ktorom sa ľahko
môžete stať svedkom krásnych scén,
ako z pristaveného turistického auto−
busu vybieha húf Japoncov, čo na
túto atrakciu majú vyhradených len

pár vzácnych minút, a zúrivo fotogra−
fujú, takže na chvíľu máte pocit, že
sa k nim zrejme dostala kuloárna in−
formácia, že vodopád každú chvíľu
zastavia, ďalej si už potom môžete
vychutnávať len pokojnú islandskú
prírodu. Vo vnútrozemí sa rozprestie−
rajú nádherné vyprahnuté krajiny, v
jednej z nich si pobyt na Mesiaci ú−
dajne niekoľko dní cvičili aj
Armstrong s
Aldrinom. Do
toho vy−
soké

ľ a −
d o −
vcové vo−
dopády, roz−
trúsené farmy, čistý
vlhký vzduch a neuveriteľné ticho
v ktorom môžete zreteľne počuť, ako
povetrím svištia kŕdle vtákov a ako
sa so šuchotom a praskaním naspäť
vystiera tráva, na ktorú ste práve
šliapli.

Nad ľadovcovým jazerom
Jökulsárlón sa potichu vznáša duch
Jamesa Bonda z fi lmu Die another
day, ktorý sa tu nakrúcal, a rieka ob−
rovské kusy ľadu nesie až do mora,
kde ich príboj s veľkou silou triešti a
vyvrhuje na breh. Je to až desivo
krásne, lebo juh Islandu pokrývajú
čierne sopečné pláže, ktoré vytvorili
rieky z topiacich sa ľadovcov − mno−
hé z nich sa často stali osudnými pre
dávnych stroskotancov, čo unikli ľa−
dovej vode, aby pre zmenu zahynuli
v pohyblivých pieskoch.

Čierne piesky tvoria najkrajšie po−
brežie neďaleko mesta Vík, spolu so
skalným útvarom Dyrhólaey, nazýva−
ným aj Brána Islandu, s tisíckami
hniezdiacich morských vtákov, ku
ktorým sa dá priblížiť takmer na do−

sah. Vyniká medzi nimi mníšik alebo
po česky papuchalk − veľmi známe
roztomilé zvieratko, ktoré sa stalo
symbolom severného Atlantiku, s fa−
rebným zobákom pripomínajúcim pa−
pagája, s čiernym perím a bielou ná−
prsenkou. Údajne má aj celkom
chutné mäso...

Pomerne bezpečne je možné na−
hliadnuť do pekelnej kuchyne

napríklad na vr−
chole sopiek

L a k i ,
ktoré

s ú
stále ak−

tívne a dosta−
nete sa k nim len

na džípe. Ale na tento účel cel−
kom postačí aj známa sopka Krafla
dymiaca z rozličných otvorov, s pre−
krásnymi jedovatými modrými sírový−
mi jazierkami a farebnými lávovými
poliami; na niektorých fotografiách
vyzerá ako krajina zdevastovaná ťaž−
kým priemyslom. Netvorí klasický ku−
žeľ, skôr sa rozprestiera na väčšom
území, jej posledná erupcia sa odo−
hrala v osemdesiatych rokoch a naj−
bližšia sa očakáva každú chvíľu − is−
to zničí neďalekú geotermálnu elek−
tráreň tak, ako sa to ostatne stáva
vždy. Sírnaté jazierka, v ktorých sa
dá skvelo kúpať a povaľovať − pri a−
kejkoľvek vonkajšej teplote majú
svojich štyridsať, päťdesiat stupňov
− sú rozosiate po celom Islande a
bývajú často vedľajším produktom
elektrární, lebo vodu treba patrične
ochladiť.

Ostrov má najviac výronov pár a
plynov i horúcich prameňov na ze−
mi. Spomedzi približne 140 kedysi
činných sopiek je dodnes činných

26. Láva vytekajúca zo sopiek vy−
tvára hrubé bazaltové pokryvy.
Vďaka vulkanickej činnosti sa do−
stáva na povrch horúca para a vo−
da. Geotermálnu energiu vyvierajú−
cu z hlbín zeme využívajú
Islanďania odpradávna. Teplé pra−
mene používali na pranie, kúpanie
i varenie. V ich okolí siali obilie a
pestovali zeleninu. Prvou budovou,
ktorú vykurovali geotermálnou vo−
dou, sa v roku 1930 stala škola v
Reykjavíku. V súčasnosti používa
geotermálnu energiu na vykurova−
nie 85 % všetkých domácností na
Islande. V sklenníkoch na ostrove
dopestujú aj banány, hrozno a rôz−
nu zeleninu.

Hlavné mesto  Reykjavik,  aj keď
má iba 150−tisíc obyvateľov, tvári
sa ako metropola. Za slnečného
počasia je nádherný; keď prší,
všetko je seversky ponuré a smut−
né. Jeho dominantou je katedrála
Hallgrímskirkja, ktorá je skvelým o−
rientačným bodom pre každého tu−
ristu. Prechádzky popri oceáne, ve−
dúce až k odľahlému majáku, jaze−
ro Tjörnan, vznešené pohorie Esja
a tiché ulice vo večerných hodi−
nách vytvárajú romantickú atmo−
sféru.

Krátery vyhasnutých sopiek, vý−
stupy na ľadovce, mesačná krajina
a nádherné zelené pobrežia, kde
sa všetky malé stvorenia snažia vy−
užiť každú chvíľočku krátkeho leta,
kým krajina znovu zapadne sne−
hom, alebo spomienka na biele
bahno v termálnych kúpeľoch
Modrá Lagúna − to je len zopár dô−
vodov na návrat na tento krásny,
drsný ostrov pod severným polár−
nym kruhom. Po Japonsku je
Island druhá najdrahšia turistická
krajina sveta, ale jej návšteva roz−
hodne stojí za to.

S návštevou Islandu súvisí jeden
dôležitý problém − spôsobuje na−
ozajstnú závislosť. Keď ho budete
po akomkoľvek dlhom pobyte o−
púšťať, nikdy vám nebude stačiť a
hneď začnete spriadať plány, kedy
by ste sa tam mohli znovu vrátiť.

− PaedDr. PAVEL ANTOLOV, 
FOTO ERIK ANTOLOV − 

Čarovný Island
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Ponuka vzdelávacích
aktivít

SEPTEMBER 2012
Jazykové kurzy pre 

dospelých, študentov a deti:  
!!! ZAČÍNAME 17.9.2012 !!!
l Anglický jazyk pre stredoško−

lákov − kurz určený študentom všet−
kých ročníkov stredných škôl, ktoré−
ho cieľom je postupne pripraviť ich
na úspešné zvládnutie maturitných
skúšok. Kurz trvá celý školský rok,
stretávať sa budeme 2−krát týžden−
ne po 60 minút. Učia skúsení lekto−
ri. Cena: 120 eur / 72 vyučovacích
hodín. (POZOR!!! Každý študent,
ktorý so sebou prinesie nového štu−
denta má nárok na zľavu 10 eur�).  
lAnglický a nemecký jazyk − kurz
určený pre dospelých, všetky vedo−
mostné úrovne. Cena: 80 eur� / 50
vyučovacích hodín
l Individuálna výučba jazykov −
prispôsobíme sa Vašim požiadav−
kám. Čas aj obsah si určujete vy.
l Ruský jazyk − začiatočníci, učí
zahraničná lektorka. Cena: 80 eur /
50 vyučovacích hodín 
l Nemčina pre opatrovateľky −
kurz vhodný hlavne pre začiatoční−
kov. Cena: 98 eur, možnosť splátok. 

Rekvalifikačné kurzy: 
l Kurz opatrovateľstva − v cene je
zahrnutá učebnica, praktický výcvik
a materiál pre prax. My sa Vám po−
staráme o celý kurz, nemusíte nič
vybavovať. Záujemcom poskytneme
aj kontakt na sprostredkovateľské a−
gentúry. Vydávame dvojjazyčné o−
svedčenia uznávané v zahraničí.
Začíname 17.9.2012. Cena: 250
eur� (možnosť úhrady na splátky)
lKurz obsluhy motorového vozí−
ka −  získanie preukazu. Začiatok
kurzu: 24.9.2012 Cena: 125 eur. � 
l Kurz na získanie kuričského
preukazu − termín začatia kurzu:
25.9.2012, Cena: 125 eur. �
l Odborné školenia na obsluhu
tlakových, plynových a zdvíha−
cích zariadení.
l Odborná spôsobilosť v elektro−
technike − zvyšovanie kvalifikácie,
§21, §22,  a §23. Cena: 125 eur. �
 Okrem klasických jazykových kur−
zov ponúkame aj kurzy, v ktorých
Vás pripravíme na skúšky na me−
dzinárodné certifikáty, ako je FCE,
CAE, TELC, ktoré slúžia aj ako ná−

hrada maturitnej skúšky.
Zľavy pre držiteľov kariet EU−

RO<26, ISIC, ITIC − 5%

Všetky naše ponuky nájdete 
aj na: www.aveducation.sk, 
(na mapke Slovenska zvoliť 

BB kraj, v rolete zvoliť pobočku
Veľký Krtíš). 

Naše kontakty: 047/48 309 73,
047/49 114 92, 

0902 930 225, 0907 819 989
Email: avvk@aveducation.sk
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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 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 3−izbový byt na
Lučenskej. Byt je čiastočne prero−
bený. Treba vidieť. Len vážni záu−
jemci. Byt je voľný od 1.10.2012.
Inf. m 0905 919 861.       np − 1166
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 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 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 záhradu v Malom Krtíši
− vhodná na stavebné účely.
Výhodne. Inf. m 0905 691 164.  

np − 1228
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve. Inf. m
0918 876 715.                np − 1235
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom so záhra−
dou v Príbelciach. Cena dohodou.
Inf. m 0905 448 763, 0918 598 685.  

np − 1247
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na B.
Nemcovej 1. Cena: 10.000 eur. Pri
rýchlom jednaní 500 eur zľava. 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 plastovými
oknami). Cena: 10.000 eur. Inf. m
0908 650 571.               np − 1253

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−izbo−
vý, príp., 3−izbový byt s balkónom
alebo lódžiou na Venevskej. Platím
v hotovosti. Inf. m 0949 227 265.

np − 1265
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chatu na Koprovnici.
Cena dohodou. Inf. m 0908 885
155.                             np − 1269
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve na
Lučenskej. Je čiatočne zrekonštru−
ovaný. Cena dohodou. Inf. m 0905
816 841.

np − 1270

l Mám vážny záujem o kúpu väč−
šieho rodinného domu vo V. Krtíši,
príp., dvojgeneračného. Inf. m
0908 941 248.              np − 1278
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na
Novohradskej. Inf. m 0905 472
196.                             np − 1279

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 − 1282
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem, príp., predám 1−iz−
bový byt na Venevskej − prerobe−
ný. Treba vidieť. Inf. m 0902 676
371.                            np − 1286
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 4−izbový byt vo V. Krtíši.
Inf. m 0917 356 173.     np − 1290
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový (nezariade−
ný) byt v Čelároch. Cena: 150 eur.
Inf. m 0949 660 359.      np − 1294
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Z rodinných dôvodov predám
rodinný dom v meste V. Krtíš s
veľkou 10−árovou záhradou. Cena
dohodou. Inf. m 0904 643 446,
0903 306 021.              np − 1299
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem skladové priestory
(360 m2) na Baníckej (vedľa Lidlu).
Inf. m 0908 098 897.      np − 1301
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem študentkám izbu.
Inf. m 0910 638 572.      np − 1303

n Lacno predám 3−ročnú kuchyn−
skú linku. Cena dohodou. Inf. m
0904 643 446.                np − 1184
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kuchynskú linku s di−
gestorom a sklokeramickou dos−
kou. Inf. m 0915 898 724. 

np − 1267
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám práčku IGNIS a malú
mrazničku. Zachovalé. Cena doho−
dou. Inf. m 0915 489 705. 

np − 1298
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám gauč a dve kreslá za 40
eur spolu. Inf. m 0910 955 270. 

np − 1306
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám lesnícke  pletivo − nové
50 m za 106,22 eur, výška 1,60 m.
Inf. m 0908 962 716.      np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám vibračnú dosku, zn., DY−
NAPAC. 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 ZETOR 5611 − 8011, ná−
radie a Š−FELICIU 1.3. Inf. m 0918
276 872.                       np − 1200
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FAVORIT, ťažné zaria−
denie, plyn, STK do 2013. Cena:
350 eur. Inf. m 0905 814 369.  

np − 1258
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−OCTAVIU Combi 1,6 i,
75 kW, r. v. 4/2004, benzín + LPG
plyn, strieborná metalíza, digitálna
klíma, ťažné zariadenie, letné, zim−
né pneumatiky s diskami, STK +
EK platné do 8/2013, veľmi pekný
stav, bez korózie. Treba vidieť.
Cena: 5.800 eur. Inf. m 0904 047
299.                             np − 1261
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám OPEL ASTRA G 1,6, r. v.
1998, benzín, čierna metalíza, plat−
né EK a STK, zimné a letné pneu−
matiky, vo veľmi dobrom stave,
garážovaný. Cena dohodou. Inf. m
0917 924 179.               np − 1264
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FIAT MAREA 1,6, 16 V,
r. v. 1997, STK, EK platné do r.
2014. Cena: 800 eur. Inf. m 0911
278 440 − volať po 17.00 h.

np − 1268
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Rozpredám DAEWOO TICO. Inf.
m 0907 667 161. 

np − 1281
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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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−
zerát vyšiel v príslušnej rubrike, musíte to stihnúť do poslednej uzávierky, ktorá je vždy v utorok o 16.00 hodine. Inzerát
si v nevyhnutných prípadoch môžete podať aj telefonicky na čísle 047/ 48 303 42, 48 31 555, 48 31 333 alebo na mobilné
číslo 0902 302 102 alebo 0918 59 65 65. 

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

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

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

l Kúpim záhradku "nad vodoje−
mom". Inf. m 0908 327 659. 

np − 1236

n Predám Renault Clio, r.v. 98,
STK, EK − platné, šedá metelíza
+ 4 pneu grátis. Cena 900 eur.
Inf. m 0908 964 470    np − 1001
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n Predám súčiastky na SEAT AL−
HAMBRA 1,9 TDI, r. v. 1999 − vý−
kon 81 kW, motor vo výbornom
stave, najazdených 245.000 km,
prevodovka, turbo, vstrekovacie
čerpadlo, zadná náprava, brzdy
predné aj zadné, ložiská zadného
kolesa, alternátor 2x, štartér, servo
čerpadlo, vodná pumpa, sedadlá,
dvere PP, PZ, ĽZ, riadiaca jednot−
ka, prístrojovka, poloos, zadné
svetlá, komplet výfukový systém a
všeličo ostatné. Inf. m 0905 137
882.                            np− 1285
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lKúpim vyklápacie garážové dve−
re, sériová výroba. Inf. m 0902 217
584.                             np − 1291
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám svetlo + kapotu na AU−
DI A4, r. v. 2008. Cena dohodou.
Inf. m 0915 489 705.      np − 1297
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FELICIU 1.3, červenej
farby, STK, EK platné. Cena: 950
eur. Inf. m 0949 493 084.  np − 1304
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FAVORIT 136, STK
platné do r. 2013. Cena: 450 eur,
dohoda možná. Inf. m 0902 176
622.                             np − 1308
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prívesnú vlečku za AG−
ZAT VARI. Cena: 150 eur. Inf. m
0915 610 251.                np − 1310

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

np − 1212
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám klávesovú harmoniku
(80−basovú). Inf. m 0948 782 666.  

np − 1288

l Vykupujem kašmírové šatky. Inf.
m 0917 421 614.           np − 1192
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám svadobné šaty (farba
champagne), veľkosť 40 − 42 + zá−
voj a rukavičky. Cena dohodou.
Inf. m 0904 188 357.    np − 1254

nDarujem 2−mesačnú fenku. Je to
kríženec belgického a stredoázij−
ského ovčiaka. Inf. m 0948 404
342.                            np − 1119
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 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

nPredám vykŕmené brojlerové ka−
čice a kohúty. Inf. m 0918 307 377.  

np − 1260
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám víno za 0,90 eur/l a med
za 4,00 eurá/kg. Inf. m 0948 525
099.                              np − 1271
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vymením seno za maštaľný
hnoj. Inf. m 047/48 229 23. 

np − 1287
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
047/48 964 65.                np − 1295
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zajace, sudy na víno a
50 l demižón na víno. Inf. m 0917
075 588.                        np − 1296
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 40 kg prasa za 80 eur.
Inf. m 0944 614 793.      np − 1300
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kladivkový šrotovník +
kábel 20 m. Cena: 100 eur. Inf. m
047/48 233 20.               np − 1307

lHľadám prácu ako opatrovateľka
detí alebo starších ľudí. Prax aj o−
svedčenie 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár (ovlá−
dam všetky murárske, maliarske
práce, obklady, dlažby, plávajúce
podlahy). Inf. m 0907 229 634.

np − 1289

l Hľadám akúkoľvek prácu aj v
chránenej dielni. Vlastním vodič−
ský preukaz sk., C a T. Inf. m 0944
517 604.                      np − 1274

l Hľadám prácu ako robotník ale−
bo pomocník. Som vyučený auto−
mechanik a mám prax. Inf. m 0949
568 195.                       np − 1277
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám opatrovateľku ku staršej
žene na 24 hodín. Inf. m 047/48
212 12, 0904 277 547.    np − 1280
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lDôchodca hľadá prácu. Mám 37−
ročnú prax ako strojník buldozé−
rov všetkých druhov. Môžem robiť
aj ako traktorista alebo strážnik.
Inf. m 047/48 98 142, 0908 938 505,
0917 103 875.               np − 1283
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu, mám VP sk., C.
Ponúknite. Inf. m 0949 493 084. 

np − 1305

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 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 PÁLENICA STREDNÉ PLACH−
TINCE dňa 1.9.2012 otvára sezónu.
Objednávky na m 0917 173 579.

np − 1273

n Predám turiansky kroj (aj kožuš−
teky), plátno, drevený konský voz
a 200 l mrazničku. Inf. m 047/48 97
349.                            np − 1309

l V piatok, 17.8., sa na Venevskej
pri detskom ihrisku Permoník na−
šli tri kľúče na čiernej šnúrke.
Majiteľ si ich môže prísť vyzdvih−
núť do redakcie.           np − 1276

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

BURZA PRÁCE

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

HOBBY
VOĽNÝ ČAS

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

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

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 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

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

np − 1169

Esspreso ALFREDO
na Školskej ulici vo V. Krtíši 

vás pozýva do svojich 
priestorov na skvelú kávu 
a občerstvenie, kedykoľvek 

dostanete chuť. 
Sme vám k dispozícii 

NONSTOP!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

l CAFÉ BAR FANTASTIC
ČEBOVCE príjme kuchára/−ku s
nástupom ihneď. Môže byť aj
absolvent. Zaučíme. Inf. m 0907
617 363.                      np − 1272

n Upečiem vám perfektné do−
máce zákusky a torty za rozum−
nú cenu. Inf. m 0905 871 851.  

np − 1242

n SLUŽBY V
POĽNOHOSPODÁRSTVE:
podmietka, príprava pôdy,

sejba, aplikácia maštaľného
hnoja. Inf. m 0905 386 166.

np − 1284

n Zápis do jazykovej školy ako
súčasti Gymnázia A. H. Škultéty−
ho, Školská 21, V. Krtíš bude v
dňoch 6. 9. a 7. 9. 2012 od 14.00
− 16.00 h. Bližšie informácie na
www.gahsvk.edu.sk, m 48 304
11 alebo osobne na škole.  

S TRATY  A  NÁ L E ZY



n TEPOVANIE. Inf. m 0949 792
112, 0904 570 633.      np − 1311
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Ľ. Štúra. Inf.
m 0905 315 148.           np − 1312
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám diskovú sejačku (šír−
ka 3 m) a brány. Inf. m 0905 315
148.                        np − 1313
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám malotraktor MT 8−
132,2 aj s príslušenstvom. Inf. m
0907 120 757.             np − 1314

n Predám 1−izbový byt na Želez−
ničnej 21 (2.posch., rozloha 39
m2). Cena: 8.500 eur, pri rých−
lom jednaní dohoda možná. Byt
je voľný. Inf. & 0908 749 721,
0902 573 654, 48 252 64.

np − 1325
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim použitú kožu − väčšie
rozmery (staré žinienky a pod.).
Inf. m 0917 855 375.  

np − 1315
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve váľandy s úlož−
ným priestorom, elektrický spo−
rák a chladničku. Inf. m 0905
100 840.                     np − 1316

n Predám pluh 2 x 30, 3 x 30,
kultivátor, 1−nápravovú vlečku
(dĺžka 3 m) a pluh za TK 14 + prí−
ves. Inf. m 0905 100 840.

np − 1317
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na
Venevskej. Inf. m 0944 240 258.  

np − 1318
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový rekon−
štruovaný byt na Lučenskej.
Cena: 300 eur/mesiac komplet.
Dvojmesačná záloha nájmu pod−
mienkou. Inf. m 0915 190 360.

np − 1319
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka LABRADO−
RA a BORDER KOLIE. Inf. m
0907 232 141.             np − 1320

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

np − 1321
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt a dve ba−
rové stoličky. Inf. m 0915 856
784.                          np − 1322
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykúpim zadĺžený byt vo V.
Krtíši (aj družstevný). Platba v
hotovosti. Inf. m 0907 484 840.   

np − 1323
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám hrozno odrody MOPR,
BURGUND BIELY, FRANKOVKA.
Cena dohodou. Inf. m 0903 517
915.                        np − 1324
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ŠTK (predseda, 
Marián Halaj)

Nariaďujeme odohrať MFS nasledov−
ne: a) žiaci 5. kolo Nenince – S. Ďar−
moty dňa 19.9.2012 o 16:30 h. ,(vzá−
jomná dohoda). b) žiaci 5. kolo S.
Plachtince – D. Strehová (žiadosť FK
D. Strehová bola prerokovaná a žiada−
me predložiť vzájomnú dohodu o ná−
hradnom termíne na ObFZ do
5.9.2012. c) I. trieda dospelí 3. kolo S.
Plachtince – O. N. Ves dňa 4.11.2012
o 13:30 h. d) II. trieda dospelí 4. kolo D.
Strehová „B“ – Kosihy n. I. 9.9.2012 o
12:30 h., 4. kolo Sečianky – Bušince
(9.9.2012 o 12:30 h.

DK (predseda, 
Ing. Jozef Mišt)

D15 ŽK zo dňa 26.8.2012 I. trieda do−
spelí:  V. Žingor 80102 Olováry, D.
Sliacky 890910, V. Klacso 780804 O.
N. Ves, S. Štefan 840709, J. Lalík
670210 Záhorce, T. Szuchetka 871002
V. Čalomija, M. Andok 900213 S.
Plachtince, Z. Balla 681107, T. Cibuľa
930317, V. Nászali 721224 K. Kosihy,
Ľ. Fisher 761223 Hrušov.
ŽK II. trieda: R. Kováč 920716 D.
Strehová „B“, N. Morvai 860913
Sečianky, J. Berky 850913, T. Zošák
920614 Sklabiná „B“, L. Barko 860502
Bušince, J. Gondáš 740715, P. Toman
960605 M. Zlievce, B. Buriš 880118
Kosihy n. I..
D16 P. Balík 900328 S. Plachtince 1
MFS podmienečne od 30.8.2012 do
29.11.2012, podľa 1/1a, poplatok 5 eur.
D17 DK prejednala žiadosť hráča FK
M. Kameň M. Ubertáš 790309 a zvy−
šok trestu mení na 1 MFS podmieneč−
ne od 30.8.2012 do 29.11.2012, popla−
tok 5 eur.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa od−

volať do 15 dní od zverejnenia v
Spravodaji ObFZ.  

KR (predseda, 
Peter Kuchársky)

Delegačný list č. 4
Dospelí I. trieda 4. kolo 9.9.2012 

o 15:30 h.
Lesenice – Balog (F. Balga, Zaťko, Ď−
určov), Želovce – Hrušov (Chrien,
Bódiš, P. Kalmár st.), V. Čalomija – K.
Kosihy (Majer, Tóth, Hrubík), O. N. Ves
– M. Kameň (Ubrankovič, J. Balga,
Ambrózi), D. Lom – S. Plachtince (G.
Skabella, M. Skabella, Košelák),
Olováry – Záhorce (Bakoš, Húšťava,
Pásztor).

Dospelí II. trieda 4. kolo 9.9.2012 
o 12:30 h.

M. Zlievce – Sklabiná „B“ (o 11:00 h.
Húšťava, Pásztor), D. Strehová „B“ –

Kosihy n. I. (P. Kalmár st., Chrien),
Sečianky – Bušince (Tóth, Majer,
Hrubík).
Dorast  4. kolo 8.9.2012 o 15:30 h.

Balog – Vinica (Majer), Sklabiná – M.
Kameň (Bódiš, P. Kalmár ml.).

Žiaci  sk. „A“ 4. kolo 8.9.2012 
o 15:30 h.

Lesenice – Balog (9.9.2012 o 13:30 h.
Ďurčov), Čebovce – Hrušov (9.9.2012
o 13:30 h. Zaťko), O. N. Ves – K.
Kosihy (9.9.2012 o 12:30 h. J. Balga),
Vinica – Nenince (Ďurčov).

Žiaci  sk. „B“ 4. kolo 8.9.2012
 o 15:30 h.

D. Strehová – Olováry (9.9.2012 o
13:30 h. M. Filkus), Sklabiná – Príbelce
(9.9.2012 o 13:30 h. Bódiš), Bušince –
V. Krtíš (Hrubík), Záhorce – S.
Plachtince (M. Filkus).
Zmena DL 3:
I. trieda dospelých 3. kolo 2.9.2012 o
15.30 h. S. Plachtince – O. N. Ves
(4.11.2012 o13:30 h. Ďurčov, F. Balga,
Bódiš), K. Kosihy – Želovce
(Ubrankovič, J. Balga, Zaťko).
Žiaci 3. kolo (K. Kosihy – Čebovce
(2.9.2012 o 13:45 h. J. Balga).

Upozorňujeme všetkých rozhodcov,
aby zápisy z MFS doručili na sekretari−
át ObFZ V. Krtíš do utorku t. j. do
4.9.2012.

KR vyhovuje žiadosti FK K. Kosihy
ohľadom výmeny R a AR, za predele−
govanie zaplatia poplatok 5 eur.

Matričná komisia
(Stanislav Špila)

1. Dňom 31. augustom 2012 bude
MaK SsFZ akceptovať len nové tlačivo
„Žiadosť o transfer“ v rámci systému
ISSF. Staré papierové prestupové líst−
ky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

2. Na základe systémových zmien, sú−
visiacich so zavádzaním ISSF, dochá−
dza od 1.7.2012 k nasledovným zme−
nám:
− príslušnosť ku matrike – pre registrá−
ciu hráča, vystavenie plastového preu−
kazu, jeho obnova po uplynutí doby
platnosti (pre hráčov všetkých veko−
vých kategórií príslušného klubu) sa ur−
čí 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 dorastu,

ale len v prípade, že nemá príslušný
klub zaradené družstvo dospelých v
súťažiach,

c) podľa družstva žiakov, ak nemá za−
radené družstvo dospelých, ani doras−
tu.
− príslušnosť ku matrike – v prípade

transferu hráčov (prestup, hosťovanie,
zrušenie hosťovania) sa podáva na prí−
slušnú matriku zväzu, do ktorej patrí
cieľový klub transferu (do ktorého hráč
smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z
akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého
príslušnou matrikou (podľa vyššie uve−
deného) Matrika ObFZ Zvolen, podá
podklady transferu tam. Ak smeruje
hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, kto−
rého príslušnou matrikou je Matrika
SsFZ, podá podklady na SsFZ. Z uve−
deného vyplýva, že klub vybavuje všet−
ky registračné podania, ako aj transfe−
ry  smerujúce do jeho klubu vždy na
jednej matrike.

Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny
k registrácii a matričným úkonom po
31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si
pozorne prezreli videonávody, ktoré sa
nachádzajú na stránke SFZ www.fut−
balsfz.sk/projekty/issf/videonávody.ht−
ml, najmä Objednávka registračného
preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča.
Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k

registrácii hráča – vo všetkých kolón−
kach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:
− hráčom (do 18 rokov žiadateľa  potvr−
dzuje zákonný zástupca),
−  súhlas zástupcu klubu – pečiatka
podpis,
− doklad o úhrade poplatku vo výške 5
eur, v prípade, že sa jedná o registrá−
ciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je roz−
hodnutím Rady SsFZ od úhrady po−
platku za registráciu oslobodený,
−   v prípade, že klub zašle v snahe u−
rýchliť registráciu tlačivo v elektronickej
podobe (viď videonávod), následne za−
šle na matriku SsFZ podklady v papie−
rovej podobe a doklad o úhrade po−
platku (zberná faktúra v systéme ISSF
funguje zatiaľ len vo vybraných súťa−
žiach u klubov  riadených SsFZ a
ObFZ zatiaľ nie).,
−  upozorňujeme však, že za správne
vyplnenie prihlášky k registrácii, správ−
nosť a pravdivosť uvádzaných údajov
zodpovedá v plnej miere predkladajúci
klub.
2. Žiadosť o vydanie registračného pre−
ukazu – plastového.
− viď videonávod,
−    o vydanie plastového preukazu žia−
da vždy materský klub hráča, môže
však požiadať aj klub, kde je hráč na

hosťovaní (videonávod),
−  poplatok 5� eur + poplatok za do−
pravné a balné (uhradí po prevzatí RP
kuriérovi).
3. Žiadosť o transfer hráča (prestup,
hosťovanie, zrušenie hosťovania).
− vyplniť tlačivo v elektronickej podobe
a vytlačiť,
− len vo výnimočných prípadoch vyplniť
tlačivo rukou – čitateľne,
− podpis hráča (do 18 rokov podpis zá−
konného zástupcu), tento podpis (hráč
− rodič) musí byť na tlačive overený (no−
tár, obecný úrad, pracovisko matriky
ObFZ., RFZ) – bez tohto overenia žia−
dosť o transfer nevybaví,
− súhlas zástupcov materského klubu,
−  čitateľne mená a priezviská zástup−
cov materského klubu, pečiatka, pod−
pis,
−  čitateľne meno a priezvisko zástup−
cov nového klubu, pečiatka a podpis,
− doklad o úhrade  poplatku za matrič−
ný úkon – dospelí (do dovŕšenia 18. ro−
ku) −  10 eur, dorast (po
−   ukončení možnosti štartovať v kate−
górii žiakov) – 7 eur�, žiaci – 5  eur.

NÁSLEDNE:
V prípade, že má hráč platný „pa−

pierový preukaz ŽP, PR s možnosťou
vyznačiť v ňom požadovaný matričný
úkon (transfer) – zašle podklady dopo−
ručenou poštovou zásielkou na matriku
SsFZ. V prípade, že podklady k trans−
feru doručí na matriku poverená osoba
(v čase úradných hodín) a požaduje
vykonanie záznamu na mieste, popla−
tok je v takomto prípade vždy 15 eur
(dospelí, dorast, žiaci).

V prípade, že má hráč  RP, ŽP ne−
platný, po dobe platnosti, zapísaný,
poškodený, stratený, alebo zaliaty –
bez možnosti vykonať záznam v tomto
preukaze – požiada materský klub o
vystavenie plastového preukazu pro−
strednícvom ISSF, prípadne klub v kto−
rom je hráč na hosťovaní (viď videoná−
vod) a zašle, doručí podklady na trans−
fer na príslušnú matriku k zaznačeniu v
matričnom systéme ISSF.
V prípade, že bude takáto zmena v

ISSF vykonaná, môže takýto hráč
štartovať v MFS  aj pred doručením
plastového RP (výhradne v jednom
MFS).

V prípade, že má hráč platný plas−
tový RP – tento sa k žiadosti o trans−
fer neprikladá a v okamihu vyznačenia
transferu v ISSF môže po predložení
takéhoto RP štartovať za nový FK v
MFS.
Opätovne zdôrazňujeme, že po
31.8.2012 nevystaví matričné miesto
SsFZ RP, ŽP v žiadnej forme.

− LADISLAV KRNÁČ, 
predseda ObFZ −  
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Góly: 18min. Filip, 65. Horváth, resp. 63.
Meszároš. Rozhodoval: Maroš Kuchen
z Revúcej, návšteva 160 platiacich di−
vákov. ŽK: Gerbáč, Horváth, R. Béreš
(FC), resp. Baláž, Bari, Riecký (FTC).
Zostava FC Baník: Kacsorek − Šár, R.
Béreš, M. Béreš, Gerbáč − Bojoš,
Kukolík (Láskavý), Filip, Fridrich (Šiket
− Miškei) − Horváth, Pixiades. Tréner: N.
Kelemen
Po víťazstve v Revúcej privítali domáci na
svojom ihrisku vedúce mužstvo tabuľky z
Fiľakova. Hostia svoje postavenie nepotvr−
dili a výkonom sklamali. Domáci bez via−
cerých štandardných hráčov základnej zo−

stavy výkonom príjemne prekvapili.
Dosiahli zaslúžené víťazstvo.
Už v šiestej minúte vystrelil Pixiades prud−
ko, ale strelu z uhla brankár hostí vyrazil. O
chvíľu sa dostal do brejku Horváth − trafil
len do brankára. Aj ďalšie vysunutie
Horvátha neprinieslo gólový efekt. Divákov
vzrušila ďalšia pekná akcia mladých futba−
listov FC Baníka. Vtipné prenesenie lopty
cez šírku ihriska našlo na pravej strane od−
krytého Filipa a ten krížnou strelou získal
vedenie − 1:0. Hostia oplácali Árvayom
prudkou strelou z 25 metrov, Kacsorek re−
agoval bravúrnym zákrokom a loptu vyra−
zil. Po polhodine hry hosťujúci Urbančok

dobrú gólovú príležitosť nevyužil. V záve−
rečných minútach prvého polčasu prišlo k
nedorozumeniu domácich obrancov a
Boľoš loptu smerujúcu do brány vyhlavič−
koval mimo nebezpečenstva. 
V úvode druhého počasu center hostí pre−
letel popred domácu bránu. Ani strela
Filipa z otočky nenašla cieľ, smerovala
nad. Po hodine hry prišla hrubá chyba o−
brancu, ktorý odvracal hlavou loptu svojmu
brankárovi, ten túto nezachytil a Meszáros
loptu dotlačil do prázdnej brány − 1:1. V tej−
to časti hry upútal hrou kapitán mužstva
hostí Lipták, dobrou a vtipnou rozohrávkou
v strede poľa. Domáci pridali a po rohovom
kope Filipa lopta prešla popred bránu a z
pravej strany Horváth hlavou naprieč získal
baníkom vedenie 2:1. V 68 minúte faul na
Pixiadesa zo strany brankára hostí Vargu v
pokutovom území ostal nepotrestaný. Na

druhej strane Urbančokova prudká strela
minula bránu. Brankár hostí sa vyzname−
nal aj po hlavičke Pixiadesa, ktorú dokázal
vyraziť mimo brány. Najväčšiu príležitosť
hostí potom nevyužil Urbančok. V závere
domáci kontrolovali hru a hosťom nedali
príležitosť na zvrat. Avšak v nastavenom
čase, posledné slovo mali predsa len hos−
tia. Árvay krížnou strelou vystrašil nielen
brankára, ale aj divákov. Na výsledku sa
však nič nezmenilo.
Priaznivci futbalu ocenili solídny výkon ba−
níkov a ich príkladnú bojovnosť pri odcho−
de z ihriska odmenili dlhotrvajúcim potles−
kom. V nedeľu cestuje FC Baník do Štiav−
nických Baní. 
Žiaci: Baník Veľký Krtíš − Družstevník
Sklabiná 10:0 (5:0)

− Mgr. JOZEF DUDÁŠ −  

Zostava Vinice: Geregai −K. Bugyi, T.
Régi, D. Régi, Súth, Zolczer, T. Gál,
Halko Nemčok, Antal, A. Bugyi; na
striedanie: Tóth, Zsigmond, Czibulya. 

Stretnutie s odvekým rivalom sa hralo
v úmornej horúčave. Lepšie začali domá−

ci, keď už v 4.´ mali po
úniku šancu, ale lopta
skončila v rukách bran−

kára. Hostia potom prevzali iniciatívu na i−
hrisku a v 6.´sa ujali vedenia 1:0, keď po
centri pred bránu skóroval Antal.
Viničania mali aj potom niekoľko dobrých
príležitostí. V 16.´ strieľal z priameho kopu
Gál, ale brankár jeho strelu chytil. O dve

minúty neskôr sa domácim podarilo vy−
rovnať 1:1. Hra sa potom vyrovnala a prí−
ležitosti na strelenie gólu mali obidve
mužstvá. Vedenia sa ujali v 33.´ znovu
hostia, keď po rohovom kope Nemčoka
Súth nezadržateľnou hlavičkou skóroval
1:2. Viničania sa ale z vedenia dlho nete−
šili a domáci v 36.´ vyrovnali na 2:2. Aj po
tomto góle sa útoky striedali na oboch
stranách. Do polčasu sa však už na vý−

sledku nič nezmenilo. 
V druhom polčase sa hostia snažili o

strelenie vedúceho gólu, tešili sa však do−
máci, ktorí po chybe hosťujúcej obrany
strelili v 68.´ gól na 3:2. Vinickí futbalisti sa
snažili o vyrovnanie až do konca zápasu,
ale domácu obranu sa im už prekonať
nepodarilo. O týždeň privítajú Viničania v
okresnom derby Nenince. 

−G. ZSIGMOND− 

Zostava domácich: Holub − Schmidt,
Miškey, Gemer, Kuzma, P. Pap,
Krivánsky, A. Pap, Š. Pap, Sladovník,
Čepo, Törők, Varga, Kati, Gyenes,
Nozdrovický. Žlté karty: domáci:

Gemer, Š.Pap, D. Čepo (2x), Kati. Čer−
vená karta − domáci: D. Čepo.
Striedali: Kuzma − Varga, Miškei − Kati,
Sladovník − Nozdrovický. Rozhodoval:
Havran pred 100 divákmi. 

Na pekne pripravenom trávniku
Neninčania privítali najvzdialenejšie muž−
stvo Lubeník. V 15.´ hráč hostí z 20 m
dobre trafil loptu, ale Holub ju s námahou
vytlačil na žrď brány. Domáci obranca v
23.´ netrafil loptu. Hráč hostí sa dostal zo−
či − voči brankárovi, ale Holub loptu bra−
vúrne chytil. Kľúčový moment zápasu na−
stal v 40.´, keď v deravej obrane domá−
cich sa pekne uvoľnil hráč hostí Fandák,

ktorý nedal šancu brankárovi a
Neninčania prehrávali 0:1. 
V 50.´ priamy kop domácich, ale A. Pap

trafil len žrď brány. Potom sa domáci
márne snažili, ale nevedeli loptu dotlačiť
do brány. V 90.´ bol v 16−tke faulovaný
Čepo, no rozhodca neodpískal. Čepo do−
stal druhú žltú kartu a následne červenú. 

− VOJTECH FEKETE −

Góly: hostia: Matikovský, Kalmár, do−
máci: Mudroň. Zostava domácich: P:
Bojtoš − P. Balga, Zaťko, Husár, Š.
Balga, Koncz, Mudroň, E. Bojtoš,
Nozdrovický, Kovács, Bogdányi.
Striedali: domáci: Jakab, Bakša,
Vlačuha, Babcsan, L. Bojtoš. Zostava
hostí: Černoch − Žingor, Ďurica,
Drieňovský, Fűlop, J. Maslaňák,
Kalmár, Bakoš, Kováč, Matikovský,
Macko. Striedali: hostia: Janšto, Š.
Koči, M. Maslaňák, Ľ. Koči.
Rozhodoval: Čičmanec z Lučenca
pred 150 divákmi.

Po minulotýždňovom nešťastnom zá−
pase v Hrnčiarskej Novej Vsi Čebovča−
nia privítali v derby zápase Sklabinú.
Priebeh zápasu poznačilo zranenie
Nozdrovického v 5.´, ktorý musel opustiť

ihrisko. Tým sa trénerovi domácich roz−
padla celá záloha hráčov. Domáci zača−
li tlačiť súpera a dali aj gól. No hlavný
rozhodca gól neuznal. O dve minúty ma−
li domáci kopať čistý pokutový kop.
Potom sa hra vyrovnala. V 15.´ dal gól
hosťujúci hráč − šikovný   Matikovský.
Potom sa hra striedala bez gólových
šancí. V 45.´ hlavný rozhodca odpískal
pokutový kop, ktorý nebol a Kalmár 11
metrový kop premenil − 0:2.   

V II.  polčase domáci hráči hrali "bez−
hlavo" a hra im nešla. Hosťom pomohol
hlavný rozhodca Čičmanec, ktorý držal
Sklabinú v hre o tri body. V 80.´ Mudroň
dáva na 1:2. V 93.´ mali domáci šancu
na vyrovnanie, ale Mudroň nepremenil
pokutový kop.      − ERIK FÓNOD − 

Vedenie mužstva Čeboviec apeluje na
svojich hráčov, aby sa zamysleli nad

svojim ďalším účinkovaním v V.lige. Na
margo hostí, Sklabinčania majú dobré
mužstvo a nepotrebujú pomoc od roz−
hodcov ako v tomto zápase. 

Výbor Sklabinej spolu s fanúšikmi ďa−
kujú hráčom za predvedený výkon.

Góly: domáci: 42.´ Kminiak, 52.´
Korbeľ, 55.´ Drozd, 64.´ Korbeľ, 80.´
Juriga, 82.´ Sokol. Zostava D.
Strehovej: Daniel Hriň − Oláh, Žilka,
Klátik, Báťka − Drozd, R. Hudec, Sokol,
Juriga − Kminiak, Korbeľ. Striedali: 64.´
Kminiak − Nagy, 78. Korbeľ − Martin
Hriň, 81.´ Juriga − Novák. Tréner:
Marian Hriň. Zostava S.Ďarmoty: Holub
− Zachar, Kollár, Holovic, Násaly, Klátik,
Havrila, Ondrejkov, Varholák, Ďorď,
Havrila. Striedali: 41. Holub − Beňovič,

61.´ Ondrejkov − Násaly, 71.´ Ďo−
rď − Brna. Žlté karty: domáci: 66.´
R. Hudec, hostia: 66.´ Ďorď.

Tréner: Lambert Tašký. Rozhodoval:
Peter Budáč z Lučenca pred 250 di−
vákmi. 

V 13.´ po prieniku Korbeľa sa v päťke u−
voľnil Kminiak a z otočky trafil tyč
Holubovej brány. V 31.´ Kminiak v úniku
prešiel cez troch obrancov S. Ďarmôt a v
poslednej chvíli vypichol loptu Zachar na
roh. V 33.´ po nádhernom Jurigovom u−
voľnení Kminiaka zahodil v pokutovom ú−
zemí gólovú príležitosť Sokol. Za chrbtom
obrany S.Ďarmôt sa ocitol v 34.´ Korbeľ a

strelou trafil tyč Holubovej brány. V 40.´ vy−
skúšal pozornosť domáceho brankára
Holovic strelou z 30 m. V 42.´ Kminiak vy−
užil nedorozumenie brankára Holuba s o−
brancom S. Ďarmôt a do prázdnej brány
vsietil úvodný gól stretnutia. Pri zákroku sa
pritom zranil brankár Holub a do brány
musel ísť striedajúci Beňovič. 

V 48.´ Korbeľ zahodil nemožné, čo sa
nedá ani opísať. Ale v 52.´ Korbeľ napra−
vil,čo pokazil a svoj únik od polovice ihris−
ka zakončil gólom. Sokol v 55.´ poslal lop−
tu do tyče a odrazenú vrátil do prázdnej
brány Drozd. Po Sokolovej prihrávke v
64.´ zbehol za chrbát obrany S. Ďarmôt

Korbeľ a klasickými jasličkami brankárovi
nedal šancu. V 73.´ Drozd samostatný ná−
jazd zakončil do nôh vybiehajúceho bran−
kára. Po Drozdovej spätnej nahrávke v
80.´ Juriga strelou preloboval brankára
Beňoviča. Po nahrávke Hriňa v 82.´ Sokol
strelou do šibenice zvýšil na konečných
6:0. V 6. kole, 9.9., vycestujú
Dolnostrehovčania do Lubeníka. 
ŽIACI: * Záhorce − D. Strehová 0:17
(0:7), góly: Schmötzer 5x, Žiga 4x, Rác
4x, Matejčík 3x, Balogh 1x.

− JÁN HRIŇ − 

IV. LIGA SK. JUH: VEĽKÝ KRTÍŠ  - FIĽAKOVO 2:1 (1:0)

V. LIGA SK. D: RADZOVCE - VINICA 3:2 (2:2)

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

V. LIGA SK. D: D. STREHOVÁ - S. ĎARMOTY 6:0 (1:0)

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

BUŠINSKÝ VYDARENÝ
VÍKEND

II.trieda DOSPELÍ
* Bušince − V.Zlievce / Strehová

"B" 3:1 (2:1)
ŽIACI:

* S. Plachtince − Bušince 1:6 (0:5)
V.liga DORAST

* Nenince − Bušince 1:3 (0:2)
Ďakujem hráčom všetkých troch
mužstiev za skvelé výkony. 

− MARTA RAČKOVÁ −

Šesťdesiatka je po Abrahámovinách druhým najvýznamnejším 
výročím jesene života človeka. Do radu ľudí, ktorých šesť krížikov 

dobehlo, sa v týchto dňoch zaradil aj dlhoročný funkcionár
pracujúci v prospech sklabinského futbalu, pán ŠTEFAN BELÁK. 
K jeho okrúhlemu výročiu mu touto cestou praje všetko najlepšie 
do ďalších rokov života celý náš funkcionársky a hráčsky kolektív, 

ako aj celá športová verejnosť v Sklabinej.
Milý Štefan, k Tvojmu výročiu Ti všetci želáme hlavne veľa zdravia,

šťastia, radosti a rodinnej pohody. Veríme, že aj naďalej budeš pomáhať
a fandiť sklabinskému futbalu. Za Tvoju podporu Ti chceme srdečne 
a úprimne poďakovať. Buď dlhé roky medzi nami a spolu sa tešme
z toho, čo nám „hra hier− naše čaro" futbal v budúcnosti prinesie.

Všetko najlepšie, milý Štefan!

Baníci podali nadšený výkon a zaslúžene zvíťazili

Hostia si vedenie neudržali

Keby Neninčania strieľali viac na bránu, mohli dať aj gól 

Zmietli súpera z ihriska 

Prehra domácich v derby

Blahoželanie k šesťdesiatke
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Zostava Príbelce: Kalmár −  Kollár,
Horváth, Červoč, Trebuľa, Holík, I.
Ďurčok, Bariak, Pál, Parkáni, Špal−
doň; striedali: Prešinský, Celleng. 
Domáci si proti súperovi, ktorý bol v

tabuľke nad nimi trúfali a od prvých
minút ukazovali, kto je pánom na i−
hrisku. Zahryzli sa do súpera a zatla−
čili ho na jeho polovicu. Vypracovali
si niekoľko príležitostí na strelenie
gólu, ale hosťujúcu obranu sa im v
prvom polčase prekonať nepodarilo.   

Aj v druhom polčase začali aktívne

domáci a už v úvode strelil vedúci gól
Špaldoň. Úvodný gól domácich po−
vzbudil a ešte zvýšili svoje úsilie.
Hostia nestačili odvracať útoky
Príbeliec, ktorým sa podarilo streliť
ešte dva góly Michalom Bariakom v
60.´ a 65.´. Po tomto góle sa hra vy−
rovnala a k slovu sa dostali aj hostia.
Domáci však umnou hrou udržali jas−
né víťazstvo.               − ĎURČOK−  

V. LIGA SK. D:  PRÍBELCE - HRNČ. VES 3:0 (0:0)

l Olováry − Lesenice 5:0 (3:0)
Jednoznačný zápas 

pre domácich
Rozhodovali: Balga, Tóth, Hrubík, di−
váci: 80. Najlepší na ihrisku: D: Fajčík
− H − Husár.  
Zostavy: D − Bablena, Šramka,
Krnáč, Motoška, Radoš, Fajčík,
Zolnai, Žingor, Dobra, Gluch,
Skabella, na striedanie: Adam,
Nemčok, Paterman a Vízi.
H − Bartoš, Petrovič, Galčík, Berecký,
Majdán, Bella, Babka, Husár, M.
Babka, Šinka, Marinyiec, na strieda−
nie: Molnár a Pavlík.
Olováry začali s obrovským nápo−

rom a bleskovým gólom, keď už v 4.´
Motoška priamy kop premenil na 1:0.
Ďalší gól padol už  o chvíľu −  v 8.´,
keď Skabella po prihrávke Dobru
bombou zvýšil na 2:0. V 22.´
Skabella po prihrávke Žingora dal na
3:0. Ďalšie nevyužité strely skončili
mimo brány. Druhý polčas začal tak−
isto náporom Olovár a sériou nevy−
užitých šancí. Až Nemčok v 83´. po
skrumáži dal štvrtý gól domácich.
Záver  zápasu sa niesol stále v réžii
Olovár a v 85.´ Žingor upravil na ko−
nečných 5:0. Poďakovanie za veľmi
dobrý výkon patrí celému mužstvu
Olovár.            − ERVÍN VLADÁR −

l Záhorce − D. Lom 2:1 (0:0)
Tri body ostali dama

Rozhodovali: Bakoš, G. Skabella, M.
Skabella, diváci: 80 góly: Najlepší na
ihrisku: D − Karasy H − Veľkov.  
Zostavy: D: Baláž, Karasy, Dadko,
Faršang, Béreš, Lajtoš, Štefan,
Majoroš, Jánošík, P. Filip, Černík,
striedali: Hromada, Melicher, Lalík a
M. Filip.
H: Veľkov, Tomajka, Chovan,
Kubolek, Zuzina, Krahulec, Petkov,
Mitter, Odaloš, Drozd, Jelcha, strie−
dali: Zvara, Baláž, Oláh, Bariak,
Stančík.
Zápas začal v slabšom tempe na o−

bidvoch stranách. Domáci síce vypro−
dukovali tri vyložené gólové šance,
ale bez efektu. V druhom polčase sa
domáci prebrali a strelili dva góly.
Prvý dal Faršang, druhý Dadko a
vlastný pridal Černík na konečných
2:1. Ďakujeme hráčom, divákom za
povzbudzovanie a arbitrom za dobrý
výkon.          − JOZEF KARASY −

l S. Plachtince − Opatovská 
N. Ves − zápas bol odložený

l M. Kameň − V. Čalomija 2:3 (0:1)
Domáca prehra mrzí

Rozhodovali: Húšťava, Pásztor,
Ambrozi, diváci: 30. Najlepší na ihris−
ku: D − Novák H −  Mihalovič.
Zostavy: D: P.Libiak, Tomaškin,
Melišík, Lőrincz, Režňák, Ubertáš, M.
Matuška, Novák, Barcaj, D. Bariak,
Laššan, striedali: J. Pűspőky, M.

Pűspőky, J. Laššan, Špaldoň.
H − Hudec, Szuchetka, Balázs,
Varga, Mihalovič, Bolgár, Málik,
Buriš, Kollár, Husár, Bášty, striedali:
Gyurász, Lukács, Nozdrovický.

Po lepšom I. polčase domácich a
nepremenených šanciach sa hostia
ujali vedenia 0:1, a tak sa aj skončila
prvá časť hry. V 2.pol. sa začiatok vy−
víjal v prospech hostí, keď svoj ná−
skok zvýšili, no domáci svojou bojov−
nosťou zápas zdramatizovali a v zá−
vere mohli aj vyrovnať. Strata bodov
v tomto, aj v minulých zápasoch mr−
zí, preto sa musíme sústrediť na väč−
šiu bojovnosť a efektívnejšie premie−
ňanie šancí.     − IGOR MACHAVA−

l K. Kosihy − Želovce 3:2 (1:0)
Tesne, ale zaslúžene

Rozhodovali: Ubrankovič, J. Balga,
Zaťko, diváci: 50. Najlepší na ihrisku:
D − Cibuľa,  H − Jágerský. 
Zostava: D− Chrien, Celleng, Z. Balla,
Horňák, R. Balla, Sliacky, Cibuľa,
Sebenský, Povaľač, Vrbovkay,
Rybár, striedali: Gemer, Sabó, Tóth.
H − R. Bartoš, Z. Bartoš, G. Černík,
J. Lavo, M. Škultéty, M. Jágerský, D.
Báňai, R. Merica, P. Bavko, l.
Ubrankovič, D. Vanko. 
Zápas začali domáci rýchlym gólom

a tento stav udržali do konca polča−
su. Hostia však boli húževnatí a vy−
pracovali si mnoho gólových príleži−
tostí. V 2. pol. sa zopakoval scenár z
úvodu a bolo 2:0. Hostia však potom
znížili na 2:1, domáci opäť poistili vý−
sledok na 3:1. V závere ešte Želov−
čania skorigovali na 3:2. Domáci zví−
ťazili zaslúžene a od divákov za svoj
výkon zožali potlesk.

− LADISLAV BORBÁŠ − 

l Hrušov − Balog n. I. 2:6 (1:2)
Hrušov už s treťou prehrou

Rozhodovali: Majer, Košelák, P.
Kalmár, st., diváci: 20. Najlepší na i−
hrisku: D − M. Fašang, H − J. Nedeľa.
Zostavy: D − M. Fašang, J. Kováč,

Hojsa, Ľ. Fischer, J. Fischer,
Nácesta, Korpáš, Lupták, Baláž, J.
Kováč, Augustín, striedali: P.
Fašang, Mihálik, Mics, Mikula.
H − R. Mics, Radoš, Ďurás, Buček,
E. Krupčiak, Mihalovič, Nedeľa,
Oroszlány, O. Mics, Molnár,
Gyurász, striedali O. Krupčiak, J.
Ďurás, Zolnay.

Hrušov prvý raz v tejto sezóne hral
doma, a do zápasu nastupoval s am−
bíciou vyhrať, avšak hneď v 1.´ prišla
na domácich studená sprcha v podo−
be samostatného prieniku J. Nedeľu,
ktorý otvoril skóre na 0:1. Rozpačitý
úvod domácich pokračoval,  a tak v
10.´ po chybe obrany opäť Nedeľa
zvýšil náskok Balogu na 0:2. V ďal−
ších minútach pokračovali domáci v
nevýraznom výkone, keď síce mali
pár šancí, ale išli mimo. Až v 35.´ hru−
šovský brankár J. Kováč vykopol až
pred súperovu bránu, kde si za obra−

nu zbehol M. Fašang a skóroval na
1:2. Hostia na konci 1. polčasu mier−
ne poľavili, ale stav ostal nezmenený.
Druhý polčas začali lepšie domáci,
keď v 51.´  Augustín zo stredu ihriska
prihral na pravé krídlo a Ľ. Fischer
strelou k tyčke vyrovnal na 2:2. To
bolo však od domácich všetko.
Iniciatívy sa chopili hostia a do konca
zápasu už skórovali len oni. Už v 52.´
Gyurász zvýšil na 2:3, v 70.´ opäť J.
Nedeľa dal na 2:4, v 75.´ Mihalovič u−
pravil na 2:5 a v 82.´ kapitán P.
Gyurász zavŕšil na konečných 2:6.

− Mgr. RUDOLF SANTORIS − 

IV. liga sk. JUH

V. liga sk. D

I. trieda okres

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

2:1
4:0
2:0
2:1
6:0
2:1
0:1

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

2:0
3:2
0:1
6:0
1:1
1:2
3:0

lSečianky − Malé Zlievce 3:0
Hostia napriek snahe nestačili na
domácich. 
lBušince − D. Strehová B 3:1 (2:1)
lKosihy n.I. − Sklabiná B 8:1 (2:0)
Domáci rozdrvili hostí, i keď pol−
čas tomu nenapovedal.

II.okresná trieda − 3. kolo (2. 9. 2012)

I.trieda okres − 2. 9. 2012

IV. Liga dorast 
- JUH - 5. kolo 

FC Baník V.Krtíš - FK
Tornaľa  1:2  (0:0 )

Zostava: Čepo, Lauko (Hajtman),
Weisz, Fodor,  Miškei,  Šiket, Gibala
(Boľoš), Gemer, Petrus, Greguš (Á−
dam), Kušický (Lancini). Gól za Baník:
Fodor. Prvú polovicu zápasu odohrali do−
rastenci Baníka akoby len na pol plynu, čo
na  súpera s disciplinovanou a dobre or−
ganizovanou obranou nestačilo, hlavne
keď sa niekoľkými vynikajúcimi zákrokmi
predviedol aj brankár hostí. V druhom pol−
čase domáci z bezgólového stavu zner−
vózneli. Síce pridali na dôraze a viac sa
tlačili k súperovej bránke, no neboli už ta−
kí dôrazní v obrane, čo hostia z Tornale
využili v 77. min., keď sa po zaváhaní do−
mácich stopérov  ujali vedenia. Krtíšania
sa za nepriaznivého stavu snažili o vyrov−
nanie, to sa im však nedarilo a naopak sú−
per po jednej z brejkových akcií v 89. min
zvýšil vedenie na 0:2.  Domáci dokázali
odpovedať až v nastavenom čase gólom,
ktorým však už len korigovali stav na ko−
nečných 1:2. Tabuľka je po 4. kole. 

− MARTIN GREGUŠ − 

Kosihy nad Ipľom −
Sklabiná B  8:1 (2:0)

Sečianky − Malé Zlievce
3:0 

n Predám šteniatka nemeckého
ovčiaka. Cena: 60 eur/fenka, 70
eur/pes. Inf. m 0940 789 321.  

np − 1332

Body za druhý polčas
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HOKEJBAL
Tento šport si získal v M. Kameni značnú obľu−

bu a v tomto roku sa hral už 10. ročník turnaja,
ktorý organizačne zabezpečuje hokejbalový klub
ŠK 3M M. Kameň. Zúčastňuje sa ho 8 družstiev,
ktoré sa najskôr stretnú v základných skupinách a
výsledky potom určia súperov vo vyraďovacích
bojoch. Medzi najlepšími majú svoje pevné mies−
to domáci hokejbalisti, ktorí sa aj v tomto roku pre−
bojovali do finále, kde sa stretli s mužstvom
Drviace kvarteto Krupina. „Nervydrásajúce“ finále
sa skončilo v riadnom hracom čase nerozhodne a
ani predĺženie nerozhodlo o konečnom víťazovi.
Toho určili až samostatné nájazdy, kde boli ú−
spešnejší hráči z Krupiny. 
Konečné poradie: 1. Drviace kvarteto Krupina;
2. ŠK 3M Modrý Kameň  "A"; 3. Zubri B.
Bystrica. 

ŠACH
Tento šport hĺbavých pováh a premyslených kro−

kov na šachovnici získal fúziou s hráčmi z Čebo−
viec v M. Kameni nový rozmer i nových hráčov.
Prejavilo sa to aj na turnaji, ktorého sa zúčastnilo
15 hráčov. Turnaj pripravili organizátori zo Šacho−
vého oddielu M. Kameň pre žiakovi i dospelých,
keď kategóriu dospelých ovládli Jakabovci z Če−
boviec.  
Poradie − žiaci:  1. Erik Molnár; 2. Jakub
Krivda; 3. Roland Vaškor (všetci M. Kameň)
Dospelí: 1. Róbert  Jakab; 2. František Jakab;
3. Štefan Jakab  (všetci Čebovce)

STREĽBA ZO VZDUCHOVEJ
PUŠKY

Športovo− strelecký klub ŠSK LIAZ Veľký Krtíš,
ktorý organizačne pripravil súťaže v streľbe, vy−
choval už nejedného kvalitného strelca.  Vyskúšať
si svoju presnú mušku a pevnú ruku na streleckú
súťaž prišlo 62 domácich pretekárov  i účastníkov
z celého kraja. Strelci  súťažili v kategóriách do−
spelých a žiakov.  
Výsledky − žiaci: 1. Ján Sanitár, B. Bystrica; 2.
Jakub Krivda, M. Kameň; 3. Vladimír Sklenka,
B. Bystrica.  
Žiačky: 1. Andrea Illéšová, V. Krtíš; 2. Kamila
Sklenková, B. Bystrica; 3. Martina
Kuboleková, M. Kameň.
Ženy, dorast: 1. Marek Kubolek;  2. Peter
Paulenda; 3. Ivana Rimajová, (všetci Modrý
Kameň).
Muži: 1. Róbert Bafrnec, B. Bystrica; 2. Michal
Černák, M. Kameň; 3. Jakub Bánovský, M.
Kameň. 

VOLEJBAL
Od prvých ročníkov Modrokamenských kultúr−

nych a športových dní, je jeho súčasťou volejbalo−
vý turnaj. Žiaľ, jeho úroveň v posledných rokoch
klesla. V okrese je viacero mužstiev, ale na kon−
frontáciu do M. Kameňa, na najkvalitnejší povrch
na akom môžu hrať, sa volejbalisti akoby báli prísť.
V tomto roku sa turnaja, ktorý organizačne pripra−
vuje Michal Černák, zúčastnili 4 družstvá.
Vzájomné súboje nakoniec určili konečné poradie. 
1.Šťavy V. Krtíš; 2. Kyseliny V. Krtíš; 3. ŠK 3M
M. Kameň.   

STOLNÝ TENIS

Na rozdiel od volejbalu, stolnotenisový turnaj si
získava dobré meno nielen v našom okrese, ale
na celom Slovensku i v zahraničí. Na tohtoroč−
nom, turnaji, ktorý organizoval stolnotenisový od−
diel Slovan M. Kameň a najmä riaditeľ turnaja Ing.
Dušan Leitner a hlavný rozhodca Karol Bokroš, sa
zúčastnili hráči z B. Ďarmôt,  Szécsényu a
Romhányu z Maďarska, od Dunajskej Stredy z
Baky, Gabčíkova, Ipeľského Sokolca, Volkoviec,
Sielnice, Zvolena a samozrejme i hráči z nášho o−
kresu, ktorých však mohlo byť aj viac. 

Viac ako 50 hráčov, z toho aj traja žiaci, pred−
vádzali dramatické súboje už v základných skupi−
nách. Z nich postupovali iba prví dvaja do vyra−
ďovacích súbojov, ktoré napokon určili celkového
víťaza. Tým sa nakoniec stal István Salamon z B.
Ďarmôt, ktorý vo finále porazil mladého Michala
Šablatúru z Doprastavu Zvolen. Z hráčov nášho
okresu sa najviac darilo nestarnúcemu
Ladislavovi Feketemu z M. Kameňa, ktorý sa pre−
bojoval medzi 8 najlepších a prehral s neskorším
víťazom. 
Medzi 16 dvojicami, ktoré nastúpili na súťaž vo

štvorhre zvíťazil znovu I. Salamon spolu s bratom
Petrom, a aj v kategórii žiakov si prvenstvo odvie−
zol hráč B. Ďarmôt, iba 9 ročný Artur Paris. 

Výsledky − dvojhra muži: 1. István Salamon;
2. Michal Šablatúra; 3. František Rácz, Baka;
4. Oliver Kováč, Doprastav Zvolen, 5. Ladislav
Fekete, M. Kameň. 
Štvorhra: 1. I. Salamon, P. Salamon; 2.
Gyenes, Bander (všetci B. Ďarmoty); 3. Červe−
ný, Nagy, (Volkovce). 
Dvojhra žiaci:  1. Artur Paris (B. Ďarmoty); 2.
Ákos Súth (Balog n/I.); 3. Erik Mäsiar (M. Ča−
lomija)

Najlepších 8 mužov a prví traja v ostatných ka−
tegóriách získali okrem medailí a diplomov i vec−
né ceny, ktorými do súťaže stolných tenistov pri−
speli  KANVOD Bratislava, ELEKTRO PLAY V.
Krtíš, PRO ELEKTRO Zolo V. Krtíš, Vinárske zá−
vody Topoľčianky, A−Spektrum, s.r.o., V. Krtíš,
Zsolty−Car Želovce, PRO HAKO V. Krtíš, ZAEL,
s.r.o., V. Krtíš, Reštaurácia Mafík, V. Krtíš,
Reštaurácia Sahib V. Krtíš, Martiner Pub V. Krtíš,
Starý hostinec Želovce, Expresso Franck V. Krtíš,
Poľovníctvo a rybárstvo V. Krtíš, Kníhkupectvo
Litera Šúth V. Krtíš, MICHA, realitná kancelária V.
Krtíš, redakcia Pokrok V. Krtíš, Auto−moto
Bystriansky V. Krtíš, Gabriel Oravec Želovce,
Autoservis D. Plachtince, Víno Kurčík V. Krtíš, LC−
REN, s.r.o., Dialýza V. Krtíš i  Mestský úrad M.
Kameň. 

Organizátori všetkým  sponzorom ďakujú a ve−
ria, že podobne kvalitný turnaj sa podarí zorgani−
zovať aj budúci rok, možno vo väčších priestoroch
aj za podpory mediálneho partnera redakcie o−
kresného týždenníka POKROK. 

−P. GAŠPAROVIČ− 
− Foto: Ing. HELENA LENTVORSKÁ − 

Modrý Kameň ožil športom
Posledný augustový víkend patrí v M. Kameni už tradične športovým a kultúrnym

dňom. Ani najstarší pamätníci už nevedia povedať presne, koľký ročník sa 25. a 26. 8.
v  tomto roku uskutočnil. Ale podľa súčasných 60−tnikov sa športové turnaje v M.
Kameni v rámci týchto dní konali ešte v časoch, keď oni chodili do školy. Podľa toho
majú Modrokamenské kultúrne a športové dni za sebou už viac ako 50 ročníkov. V
tomto roku to už boli skôr iba športové hry, ktoré sa uskutočnili aj vďaka finančnej
podpore Baskobystrického samosprávneho kraja a ďalších sponzorov. Celé podujatie
ako aj jednotlivé turnaje, otvoril primátor M.Kameňa Ing. Aladár Bariak (na malej foto). 
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SEPTEMBROVÁ KUPÓNKA

H R A C I A  K A R T AH R A C I A  K A R T A

Meno a priezvisko:

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Adresa:

VAŠE TELEFÓNNE ČÍSLO:

......................................................

Je tu už  deviata tohtoročná kupónka, ktorá bude tentoraz pozostávať
zo štyroch kupónov. Pravidlá sa nemenia. Stačí, keď kupóny vystrih−
nete, nalepíte ich na hraciu kartu a na záver ich pošlete  alebo prine−
siete ku nám do redakcie. Tým ste splnili podmienku zaradenia do
žrebovania o pekné vecné ceny.                           VEĽA ŠŤASTIA!

SEPTEMBROVÁ
KUPÓNKA

č.1
kupón č.2

kupón č.3
kupón č.4

Nezabudnite: Hraciu kartu s minulomesačnou,
augustovou, kupónkou nám môžete do redakcie priniesť
do 10. 9. 2012. Mená výhercov uverejníme v Pokroku č. 38

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE 7. 9. 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

IV. liga JUH:  Š. Bane − V. Krtíš

V. liga D: Hnúšťa − Čebovce

V. liga D: Lubeník − D. Strehová

I. trieda okres: Lesenice − Balog n.I.

I. trieda okres: D. Lom − S. Plachtince

V. liga D: Sklabiná − Príbelce

V. liga D: S. Ďarmoty − Tomášovce

I. trieda okres: Želovce − Hrušov

V. liga D: Vinica − Nenince

II. trieda okres:  Sečianky − Bušince

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. Prví traja zís−
kajú 30, 20 a 10 eur. Veľa šťastia!

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 4. KOLO

PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 30 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 28 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 27 b.
Pavel Filip ml., Záhorce, 26 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 25 b.
Erika Macková, Záhorce, 25 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 25 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 25 b.
František Petényi, Vinica, 24 b.
Ákos Súth, Balog n. Ipľom, 24 b.
Stefo Zolo Svorník, ml., Želovce, 24 b.
Jozef Kováč, Vinica, 23 b.
Tibor Kiššimon, V. Zlievce, 22 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 22 b.
Samuel Bulin, Nenince, 22 b.
Jozef Csík, Veľká Ves n. Ipľom, 22 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 21 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš, 21 b.
Vladimír Grnáč, Dačov Lom, 20 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 20 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 20 b.
Erik Košík, Čebovce, 20 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 19 b.
Pavel Filip st., Záhorce, 19 b.
Štefan Ďorď, S. Plachtince, 18 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 18 b.
Ján Urda st., V. Krtíš, 18 b.
Erik Ádám, V. Krtíš, 18 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 18 b.
Miro Černák, M. Kameň, 18 b.
Roman Badó, Záhorce, 17 b.
Ján Macka, Záhorce, 17 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 17 b.
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 17 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 17 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 16 b.
Ján Kiss, Vinica, 16 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 15 b.
Pavel Bódiš, Záhorce, 15 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 14 b.
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 13 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 13 b.
Adrián Krnáč, V. Krtíš, 13 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija, 13 b.
Július Matúška, V. Krtíš, 9 b.
Ladislav Hodási, Želovce, 9 b.
Ján Čalomický, Lesenice, 7 b.
Ivana Balgová, Obeckov, 6 b.
Jakub Havrila, Obeckov, 6 b.

Poradie futbalovej
tipovačky po 2. kole

Bazén v pivnici
V rodinnom dome v Záhorciach pra−
sklo 13. 8.  vodovodné potrubie. Kým
vodu odstavili, zaplavila pivničné
priestory domu. Majiteľ  si na pomoc
privolal hasičov, ktorí pomocou plá−
vajúceho čerpadla vodu z pivnice ro−
dinného domu vyčerpali. 

Bodavý hmyz útočí
Aj v týždni od 13. do 19.8.  museli

hasiči vo V. Krtíši odstraňovať hniez−
da bodavého hmyzu, ktoré ohrozo−
vali obyvateľov v blízkosti obytných
domov.  Hasiči zasahovali proti bo−
davému hmyzu v S. Kľačanoch,
Bušinciach a aj vo V. Krtíši. Hniezda
odstránili vo včelárskych oblekoch s
pomocou sprejov proti bodavému
hmyzu, ktoré poskytli majitelia obyt−
ných domov.          

Zdroj: kpt. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ
spracoval −PG−

Mladí Neninčania
odštartovali dobre

Nenince − jeden z dvoch doraste−
neckých piatoligových zástupcov
získal v prvých troch kolách 6 bo−
dov: Nenince − Halič 0:1, Klenovec
− Nenince 2:11, Nenince − Hnúšťa
5:3. Bušinskí dorastenci dosiahli tie−
to výsledky: Jelšava − Bušince 2:2,
Bušince − Poltár 3:0, Kokava n.R. −
Bušince 2:0.

Futbal - žiaci sk. „B“
- II. kolo 

Olováry − V. Krtíš 4:11 (2:6)
−E. VLADÁR −


