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KOZOROŽEC  (22.12. − 20.1.)
Aj tento týždeň budete spokojní. Vaša sna−
ha podávať dobré pracovné výkony bude
naplnená. To, čo máte naplánované, do−
končíte. Môžete sa pustiť do nových pro−
jektov. Súkromný život máte takisto dobrý.
V tejto oblasti síce necítite ideálnu pohodu,
ale je to váš subjektívny pocit. Tešte sa z
vášho skvelého zdravotného stavu, ktorý
vám umožňuje vyžitie podľa prostredia, v a−
kom sa nachádzate. Skúste sa realizovať
napríklad napísaním peknej básne, či vy−
znaním vášmu partnerovi. 

VODNÁR (21.1. − 18.2.)
Konečne sa aj u vás začína v pracovnej ob−
lasti blýskať na lepšie časy. Nie je to stále
také, ako by ste si priali, ale začínate sa o−
päť presadzovať a získavate pevnú pôdu
pod nohami. Vaša trpezlivosť a húževnatosť
začína prinášať ovocie. Dokonca aj všetky
vaše súkromné, rodinné a citové problémy
sú zažehnané. Môžete sa spoločne s part−
nermi začať venovať náprave všetkého, čo
bolo dôvodom vašich sporov a problémov.
Víkend by ste mali využiť práve nato, preto
si ho zariaďte tak, aby ste ho strávili spo−
ločne so svojimi polovičkami.

RYBY (19.2. − 20.3.)
Tešte sa aj z tohto týždňa. Prináša vám dni
plné pokoja a dobrej nálady. Pracovne vám
nič nerobí problém, práca vám ide od ruky,
všetky úlohy zvládate hravo dotiahnuť do
úspešného konca. Váš partner vás zahŕňa
pozornosťou a láskou, ktorá je pre vás ži−
votne dôležitá. Aj toto prispieva k vašej veľ−
mi dobrej nálade. Zdravotne sa cítite úplne
v poriadku, nič vám nebráni, aby ste si spo−
ločne urobili plán na pekný, romantický a
vzrušujúci víkend.

BARAN (21.3. − 19.4.)
Aj tento týždeň môžete byť spokojní, čo sa
týka vašej pracovnej vyťaženosti. Asi už
menej budete spokojní s odmenami za va−
še výkony. Nemusíte mať obavy z toho, že−
by sa zo strany vašich nadriadených dialo
niečo nekalé. Sú to iba nutné opatrenia,
ktorými sa snažia zabezpečiť budúcnosť va−
šej firmy. V osobnom a partnerskom živote
sa našťastie nemusíte zaoberať ničím ne−
príjemným. Naopak, v rodinnom kruhu na−
chádzate pochopenie a podporu. Doprajte
vašim blízkym možnosť užiť si vašu spo−
ločnosť. Budete mať na to celý víkend.

BÝK (20.4. − 20.5.)
V zamestnaní ste to minulý týždeň mali

dosť náročné. Určite vás to stálo veľa ener−
gie. O to viac by vás mal tešiť fakt, že po−
čas týchto dní budete na vašom pracovis−
ku všetko zvládať bez väčších problémov.
Dokonca sa vám bude dariť dobehnúť aj za−
meškané. Vo vašom súkromí sa nedejú
žiadne extrémne výkyvy. Ani vaši partneri
nemajú požiadavky, ktoré by si od vás vy−
žadovali prepnúť na zvláštny režim.
Naopak, počas víkendu môžete očakávať z
ich strany niečo, čo vás príjemne prekvapí.

BLÍŽENCI (21.5. − 21.6.)
Pred vami je päť pracovných dní, ktoré bu−
dú pre vás ozaj nesmierne náročné po kaž−
dej stránke. Mali by ste sa preto pripraviť
hlavne na to, že vaša psychická odolnosť
bude preverovaná na maximum. Nedajte sa
tým odradiť a už vôbec nie znechutiť. Je to
iba dočasná záležitosť. Vo vašom rodinnom
a partnerskom živote je situácia už dlhodo−
bo ustálená k spokojnosti všetkých. Je to
zvlášť dobré v tomto pracovne náročnom
období. V kruhu vašich najbližších nachá−
dzate priestor, ktorý vám umožňuje nabrať
nové sily a energiu.

HOROSKOP
RAK (22.6. − 22.7.)

V zamestnaní sa už v pondelok snažte všet−
ko pripraviť tak, aby ste sa od utorka až do
štvrtka mohli plne venovať práci. Tieto dni
pre vás budú nesmierne prajné. Bola by ško−
da, ak by ste ich nevyužili na sto percent. S
výsledkami, ktoré dokážete dosiahnuť, si
môžete u vašich nadriadených trvalo upevniť
vaše postavenie na pracovisku. Aj vaši naj−
bližší vám dávajú priestor a čas sústrediť sa
na prácu. Záleží im na tom, aby ste všetkým
vašim spolupracovníkom ukázali, akou dôle−
žitou súčasťou ste pre celý kolektív.
Nemusíte mať obavy z toho, že by ste nemali
dostatok času užiť si rodinu.

LEV (23.7. − 22.8.)
Ak ste si naplánovali dôležité rokovania ale−
bo uzatváranie zmlúv, mali by ste prehodno−
tiť vaše plány a odložiť ich na príhodnejšie
obdobie. Všetky vaše zámery by nemuseli
mať pre vás očakávaný priebeh. Je to jedno−
duché. Šťastena sa vám v tomto období oto−
čila chrbtom. Nemusíte byť z toho rozladení
a nervózni. Je to iba dočasná záležitosť, kto−
rá vám otvára priestor venovať sa viac rodi−
ne a partnerom. Už dlhšiu dobu im chýba va−
ša prítomnosť. Víkend si rezervujte pre nich.

PANNA (23.8. − 22.9.)
Tento týždeň je pre vás ako nočná mora. V
pracovnej oblasti sa vám  nebude veľmi da−
riť, nech by ste sa snažili ako len najlepšie
viete. Buďte ale v pohode a berte to s nad−
hľadom. Nie každý deň svieti slnko. Ak by
ste sa nechali psychicky ovplyvniť momen−
tálnym nezdarom na pracovisku, mohli by
ste touto náladou preniesť do vášho súkro−
mia dusno a napätie, ktoré by veľmi citlivo
vnímali všetci vaši blízki. Bola by to škoda,
pretože táto oblasť vášho života je u vás za−
tiaľ v pohode a bez problémov. Snažte sa u−
držať ju aj naďalej. Počas víkendu odpočí−
vajte a relaxujte.

VÁHY (23.9. − 23.10.)
Po minulotýždňovom náročnom období má−
te možnosť ukázať vašu kreativitu a zmysel
pre detail vo vytváraní prostredia. Aby ste sa
všetci cítili príjemne, je pre vás veľmi dôleži−
té a podporuje to aj vaše výkony pri napĺňa−
ní úloh. Inšpiráciu čerpáte z vášho súkrom−
ného a rodinného prostredia. Vládne v ňom
radosť a pohoda. Aj zdravotne sa cítite vý−
borne. Môžete ako prejav uznania a vďaky
vašim blízkym pripraviť na víkend zaujímavý
program.

ŠKORPIÓN (24.10. − 22.11.)
Aj tento týždeň sa bude pre vaše znamenie
niesť v duchu vypätia, hlavne po psychickej
stránke. Pred vami sú dni, ktoré od vás vy−
žadujú mimoriadne sústredenie a trpezlivosť
na pracovisku. Ak to zvládnete, môžete si
byť istí, že konečný výsledok vám prinesie
zaslúžené ovocie v podobe finančného o−
hodnotenia. Budete mať dostatok času a
priestoru na odpočinok a nabratie nových
síl. Postará sa o to vaša rodina a partneri.
Počas víkendu sa vyberte niekam mimo do−
mova.

STRELEC (23.11. − 21.12.)
Vaša jazda na vlne úspechu pokračuje aj po−
čas týchto dní. Môžete si dovoliť rozbehnúť
aj náročnejšie projekty, ktoré vyžadujú dlho−
dobejšiu pozornosť. Nemusíte sa obávať, po−
darí sa vám ich úspešne dotiahnuť do kon−
ca. Pomôžu vám aj vaši spolupracovníci. V
rodinnom živote vládne pohoda a veľmi prí−
jemná atmosféra. Cez víkend by ste ju spo−
ločne mohli upevniť aj nejakou akciou, do
ktorej zapojte aj vašich priateľov. Aspoň za−
žijete viac zábavy. Váš výborný zdravotný
stav vás v tom tiež podporuje.  

Ingrediencie
4 kuracie prsia rezne, 400
g bieleho jogurtu, 1 lyžička
soli, pol lyžičky korenia,
150 g paprikových čipsov

Postup
J o g u r t
zmiešame
so soľou
a kore−
n í m .
R e z n e
ľahko na−
k l e p e m e ,
natrieme jo−
gurtom, naukladá−
me do misky a zvyškom jo−
gurtu zalejeme. Necháme
do druhého dňa v chlad−
ničke odležať.

Čipsy nasypeme do misky
a rukou rozdrvíme. Rezne
vytiahneme z jogurtu a z
oboch strán obalíme v roz−

drvených čipsoch. 
Uložíme na plech
vystlaný papie−
rom na peče−
nie a vložíme
do rúry vy−
hriatej na 210
stupňov. Po

20 minutách re−
zne otočíme a

necháme ešte asi
10 minút dopiecť.

Podávame so zemiakovou
kašou.

Čipsové rezne
Recept na tento týždeň HOROSKOP

Riešenie hlavolamu z č.40 − Š−
tudent vyslovil takýto výrok:
"Nedáš mi ani svoje telefónne
číslo a ani bozk."
Keby bol tento výrok pravdivý,
dievčina by musela dať štu−
dentovi svoje telefónne číslo.
Ale to by znamenalo, že sa
tento výrok stal nepravdivým.
Tento výrok teda nemôže byť
pravdivý, čo znamená, že je
nepravdivý. Z toho teda vyplý−
va, že slečna buď dá študen−
tovi svoje telefónne číslo, ale−
bo bozk. Keďže však telefónne
číslo mu dať nemôže (na zá−
klade predchádzajúceho tvrde−
nia), musí mu dať bozk.

S U D O K U
Mriežku vyplňte tak, aby v každom stĺpci, riadMriežku vyplňte tak, aby v každom stĺpci, riad−−
ku aj vo všetkých deviatich štvorcoch hracieku aj vo všetkých deviatich štvorcoch hracie−−
ho plánu bolo deväť rôznych čísel  od 1−9 aho plánu bolo deväť rôznych čísel  od 1−9 a
žiadne z nich sa ani raz neopakovalo. Správnežiadne z nich sa ani raz neopakovalo. Správne
riešenie každého sudoku je len jedno jediné.riešenie každého sudoku je len jedno jediné.

Prefíkaný študent
Nájdite správne odpove−
de na všetky tri nasle−
dovné otázky.
Otázka 1. Odpoveď na
otázku číslo 2 je:
a) B, b) C, c) A
Otázka 2. Prvá otázka so
správnou odpoveďou
"B" je otázka číslo:
a) 3, b) 1,c) 2
Otázka 3. Jediná odpo−
veď, ktorú si ešte nevy−
bral/a odpoveď je:
a) A, b) B, c) C

Riešenie hlavolamu:
Správne riešenie je:
1 − c), 2 − a), 3 − b)

Malý test logiky



16 / 8. október 2012
Malí predškoláci sa tešili

z diplomov a darčekov
Na konci školského roka ukázali deti svoje vedomosti, kto−

ré nadobudli počas činnosti v projekte EDI Evička pod ve−
dením koordinátorky J. Ubrankovičovej za pomoci ochotných
učiteliek v MŠ.  Za svoju šikovnosť a znalosti boli deti od−
menené diplomami a malými darčekmi, ktoré pripravil MS
SČK vo Veľkom Krtíši. Boli to deti z MŠ Poľná 2 Veľký Krtíš
a jej alokované triedy (AT) na uliciach Červenej armády,
P.O.Hviezdoslava, Št. Tučeka, SNP a materské školy v obciach −
Pôtor, Dolné Plachtince, Sklabiná, Vinica a Hrušov. Diplomy do−
stalo 135 detí.

AT P. O. Hviezdoslava: 
koordinátorka Jaroslava Ubrankovičová

(vľavo) a učiteľka Dana Dostalová

AT Š. Tučeka: vľavo učiteľka 
Ľubica Fekiačová

MŠ Sklabiná: zľava Eva Ertlová, starostka Bc. Marta Kálovcová,
J.Ubrankovičová, riaditeľka MŠ  Iveta Gerbáčová

MŠ Poľná 2, vľavo učiteľka Katarína Ďurčeková MŠ Vinica − riaditeľka Viola Zsigmondová (vľavo)
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AT Č.Armády: koordinátorka − učiteľka
Yvetta Nováková s J. Ubrankovičovou

MŠ D. Plachtince: Štefánia Selská, 
riaditeľka Anna Horniaková a starosta Jozef Ivic

MŠ Pôtor: riaditeľka Lýdia Hudecová, Mgr. Ľudmila Korbeľová,
Jozefína Čižmárová, J.Ubrankovičová a Branislav Laco, starosta obce

MŠ Hrušov: učiteľka Mgr. Anna Brlošová vľavo a Edita Koharyová vpravo

AT SNP, Jaroslava Malovová (druhá sprava) 
a Iveta Durianová
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" Kedysi, ešte na konci treťohôr sa
pre veľké napätie v zemskom jadre
práve na rozhraní Karpát a pevného
masívu utvorili veľké a hlboké zlomy,
pozdĺž ktorých začal masív  klesať.
Smer zlomov je približne severozá−
padne až juhovýchodne, a keďže tie−
to siahajú do veľkých hĺbok, vystupo−
vali po nich strednobázické lávy a za−
čali sa zjavovať aj sopečné vulkány.
Výlevy láv sprevádzali výbuchy a vy−
vrhovanie klasického vulkanického
materiálu.  Jeden takýto zlom sa vy−
tvoril aj na našom území v smere −
Sucháň, Plachtince, Bušince a po−
kles pevného masívu viedol k novej
transgresii (vyliatiu) Tortónskeho mo−
ra, ktoré sa rozprestieralo na našom
území.  Práve ďalšie geologické po−
mery okolo Horných Plachtiniec nám
poskytli balvan − piroxenický andezit −
s prímesou železnej rudy vážiaci
3600 kg. Práve naň sme sa po po−
rade s farárom Mgr. Jaroslavom Ďu−
rišom rozhodli osadiť tabuľu vďaky
nášmu rodákovi Milanovi Kňažkovi.
Poďakovanie za  to, že sa naša idea
premenila v skutok a vyhliadnutý uni−
kátny kameň sme mohli dopraviť na
miesto určenia, patrí bratom
Dušanovi a Milanovi Kvietikovcom,
žeriavnikovi a vodičovi nákladného
vozidla za dopravu tohto unikátneho
kameňa. Mramorovú tabuľu zaplatili
spoločne Mgr. J.Ďuriš a Obecný úrad
H. Plachtince a nápis naň sponzor−
sky vyryl kamenár Milan Tóth z
M.Kameňa. 
Milá slávnosť sa, chvalabohu, vyda−

rila a 2. 9. 2012 sme sa mohli všetci

stretnúť najskôr v kostole a potom pri
kameni, kde starosta obce H.
Plachtince Ladislav Nozdrovický ve−
noval Milanovi Kňažkovi plaketu s
čestným občianstvom. "Náš Milan",
ako ho familiárne nazývame, si po
odhalení tabule prebral kyticu od
dievčiny v ľudovom odeve, vypočul si
výstižnú melódiu, ktorú sám spieva−
val vo svojom televíznom seriáli „Takí
sme boli − Svet krásny býval. Ľúbivý−
mi ľudovými piesňami potešili členo−
via súboru Bažalička pod vedením
riaditeľa HIOS V.Krtíš Juraja Matiaša.
Vďaka peknému počasiu sa privíta−
nie nášho slávneho rodáka Milana
Kňažka, ktorý ešte ako minister kul−
túry prispel na generálnu opravu ol−
tára v S.Plachtinciach,  sa aj vďaka
občanom tejto obce
vydarilo. Námahu si
dali aj tí, ktorých ne−
moc posadila na vo−
zík, ale ich ústa sa ve−
selo usmievali.
Poľovníckemu združe−
niu, ktoré uvarilo chut−
ný guľáš a snáď ne−
bolo človeka, ktorý by
ho nebol ochutnal,
tiež patrí vďaka.  Tak
isto, ako sa patrí po−
ďakovať za organizá−
ciu celej slávnosti sta−
rostovi obce Horné
Plachtince L.
Nozdrovickému, ktorý
po slávnostnom akte
pozval prítomných na
slávnostný obed. 

Milan Kňažko si takto so svojimi ro−
dákmi, ktorí sú naňho právom hrdí,
pripomenul 67. narodeniny, ktoré 28.
8. 2012 oslávil s manželkou a synmi
v Bratislave. Po obede Milan Kňažko
odišiel, ale nie domov k Jánovi
Mäsiarovi, ako sa šírili reči, ale za tý−
mi ktorých mal M. Kňažko najradšej
− za rodičmi  a starými rodičmi, ktorí
tíško ležia v plachtinskej matke ze−
mi."  
Srdečné blahoželanie

s poďakovaním 
Keďže sa náš dopisovateľ, horlivý

etnograf  a regionálny spisovateľ v
pomerne dobrom zdraví minulý týž−
deň 3. októbra dožil pekného jubilea
− 73 rokov, do ďalších rokov života
mu želáme pevné zdravie, rodinnú a
duševnú  pohodu, aby mohol ešte dl−
hé roky zbierať a zaznamenávať všet−
ko zaujímavé zo svojho milovaného
plachtinského a príbelského regiónu.
Prajeme mu, aby  sa mohla splniť je−
ho túžba, ktorú u nás nedávno v re−
dakcii vyslovil,  a za ktorú mu vopred
ďakujeme : "Kým som tu, chcel by
som dať všetko okolo seba do po−
riadku; o našich slávnych rodákoch a
zaujímavostiach tohto regiónu, za−
znamenať to, čo je potrebné a tým,
ktorí si to zaslúžia, vysloviť poďako−
vanie za všetko dobré,  čo robia pre
iných. "  Nuž, milý pán Mäsiar, nech
sa vám podarí zrealizovať všetky va−
še plány. Za to, čo ste už pre tento
región urobili, ale aj za to, čo sa ešte
len chystáte urobiť, si zaslúžite naše
verejné poďakovanie a obdiv.  

Za celý kolektív redakcie 
POKROK: R.HORNÁČEKOVÁ 

SVET KRÁSNY
BÝVAL 

Ten múdry čas, ten chytrák čas 
ten blázon čas znie v nás. 

A zakaždým, keď obzriem sa späť, 
vidím sám seba zas. 

Vidím náš dom, vidím sa v ňom, 
som dieťaťom, hej, tým, 

čo v kráľovstve hier 
si hľadá svoj smer 

na tej púti k dospelým. 
Dnes už to viem. 

Svet krásny býval, 
keď z okna som sa díval 

len nevinnými očami. 
Ten čas je, žiaľ, už za nami. 

Dnes už to viem. 
Svet krásny býval, 

v ňom smial som sa a sníval, 
v ňom trpel som, aj miloval, 

aj smútil, aj sa radoval. 
Nevravím, že čas všetko vzal. 

Ach, skrývam, 
do spomienok sa skrývam. 

Svoj svet v spomienkach stále mám. 
A pocítil som prvý raz, 
čo znamená jej hlas. 
Cítil som jej dych, 
jej pery na svojich. 

Zakrútil sa so mnou svet, 
ach, to bol let ! 

A tiež ...spomínam 
aj bez presných slov 
na tie tváre priateľov. 

Na chuť vzácnych chvíľ, 
čo som s nimi žil. 

Nikdy som to netušil, 
čo dnes už viem. 

Svet krásny býval... 
(Alice Dona/Serge Lama

/Ján Štrasser )

Reminiscencie aktívneho seniora Jána Mäsiara 
za jedným vydareným podujatím

Piroxenický andezit ako dar pre 
nášho rodáka Milana Kňažka  

Jeseň je sťa predurčená k tomu, že sa viac venujeme našim seniorom.
Usporadúvajú sa pre nich rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, o kto−
rých radi v našich novinách informujeme. Naše uznanie si však zaslúžia aj
vydarené akcie konané práve na podnet našich seniorov a ešte viac také,
ktoré sú za ich aktívnej účasti. Takým bolo udelenie čestného občianstva
nášmu rodákovi známemu hercovi a politikovi, bývalému ministrovi kultúry
Milanovi Kňažkovi 2.9.2012 v Horných Plachtinciach, spojené s odhalením
tabule vďaky. Autorom tejto idey a iniciátorom samotnej slávnosti bol Ján
Mäsiar, ktorý nám ozrejmil pôvod balvanu, na ktorom je osadená tabuľa
vďaky: 

Ján Mäsiar s manželkou a Milanom Kňažkom

Nášho rodáka M. Kňažka ľúbivými ľudovými piesňami potešili členovia súboru Bažalička pod vedením riaditeľa HIOS V.Krtíš J. Matiaša (vľavo).



19 / 8. október 2012

07
−1

2
04

−1
2

*PREDA J  
* S ERV I S
*PRENÁJOM

REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO

B
A

N
IC

K
A

 3
3
, 

V
.K

R
T
ÍŠ

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
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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
 − 
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0948 527 565

MYXY ,  s . r . o .

Platí do
10.10.2012 

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 
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n Predám garáž na Ľ. Štúra. Inf. m
0905 315 148.                  np − 1312
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 ho−
tovosti. Inf. m 0907 484 840. 

np − 1323

n Predám 2−izbový byt v osobnom
vlastníctve vo V. Krtíši. Inf. m
047/43 307 92.               np − 1346
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt bez balkó−
na na SNP 27 vo V. Krtíši. Cena
dohodou. Inf. m 0907 484 514.  

np − 1360
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám 2−izbový byt s balkó−
nom do prenájmu. Inf. m 0905 768
343.                             np − 1364
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Dolných
Strhároch − po kompletnej vnútor−
nej rekonštrukcii (3 izby, kuchyňa,
kúpelňa + komora), garáž, veľká
záhrada. Cena dohodou. Inf. m
0948 209 983.                np − 1369
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem dve garáže na
Novohradskej. Jedno parkovacie
miesto 60 eur mesačne. Inf. m
0903 905 193.                np − 1372

n Lacno predám v Čebovciach ro−
dinný dom (100 m2) s pozemkom
(2500 m2) a podpivničenou letnou
kuchyňou (40 m2). Dom vyžaduje
rekonštrukciu, je v osobnom vlast−
níctve. Inf. m +36 30 5613740, 0918
543 464.                      np − 1388
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ubytujem pracujúce dievča ale−
bo študentku. Inf. m 047/48 231 32.  

np − 1390
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osobnom
vlastníctve na Lučenskej 91 vo V.
Krtíši. Inf. m 0903 024 516.  

np − 1399
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2−izbový byt (52 m2) v o−
sobnom vlastníctve vo V. Krtíši.
Cena dohodou. Inf. m 0907 026
618.                              np − 1411
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám veľký (74 m2) 3−izbový
(slnečný) byt v obci Čeláre. Byt je
po rekonštrukcii, nízke náklady na
SIPO, samostatné el. kúrenie, dve
veľké lódžie. Cena dohodou. Inf. m
0919 345 303.                np − 1416

n Prenajmem garáž na Ľ. Štúra.
Inf. m 0918 878 551.      np − 1426
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem 3−iz−
bový byt na B. Nemcovej 25
(8.poschodie). Inf. m 0910 408 185.  

np − 1429
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem 1−iz−
bový byt na Venevskej. Je kom−
pletne zrekonštruovaný a zariade−
ný. Inf. m 0915 583 532.   np − 1431
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový (kompletne
prerobený) byt na Železničnej 23
(3.poschodie). Cena dohodou. Inf.
m 0904 624 445.             np − 1433
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prerobený 1−izbový byt
na Venevskej. Treba vidieť. Inf. m
0917 841 072.                np − 1442
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na
Novohradskej. Inf. m 0905 472
196.                             np − 1447

n Predám 3−izbový byt v Závade
(kompletne prerobený, na 3. pos−
chodí, bez výťahu). Cena: 17.000
eur + dohoda možná. Inf. m 0918
079 202.                       np − 1453
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve na B.
Němcovej 32 (2.poschodie). Cena
dohodou. Inf. m 0905 326 368.

np − 1220
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám alebo vymením 2−izbový
byt na Venevskej za 1−izbový. Inf.
m 0910 131 719.            np − 1459
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vezmem do podnájmu 1−2 izbo−
vý byt v meste za dobrú cenu. Inf.
m 0919 290 200.             np − 1460
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osobnom
vlastníctve na Venevskej (pôvodný
stav). Cena: 18.500 eur, dohoda.
Inf. m 0905 554 069.        np − 1462

l Hľadám spolubývajúcu alebo
spolubývajúceho (dochodkyňa a−
lebo dôchodca) na bývanie do 3−
izbového bytu s balkónom. Inf. m
0910 638 572.               np − 1475

n Prenajmem 2−izbový a 3−izbový
byt na Píseckej. Inf. m 0948 013
701.                            np − 1489

n Predám mikrovlnku, toaletné zr−
kadlo so skrinkami a farebný tele−
vízor. Inf. m 047/433 07 92.

np − 1347
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám sklo−keramický sporák,
zn., ETA − GORENJE za 150 eur.
Inf. m 0949 588 517.      np − 1448
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve váľandy s opierkou.
Cena dohodou. Inf. m 0910 926
232 − volať po 16.00 h.  np − 1465
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám plynový sporák s elek−
trickou rúrou, zn., GORENJE (celý
antikorový) + digestor. Cena: 150
eur. Inf. m 0944 576 844.

np − 1480
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stôl a stoličky do ku−
chyne (drevo jelša, oranžový po−
ťah). Málo používané. Inf. m 0905
196 629.                       np − 1482
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pec na drevo−plyn VI−
GAS (25 kW). Inf. m 0908 244 858
(Žihľava).                     np − 1485
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve starožitné skrine a
stacionárny bicykel. Inf. m 0908
056 450.                       np − 1486
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Lacno predám kombinovanú
chladničku s mrazničkou. Inf. m
0918 602 021.              np − 1488
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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. 

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

nMICHA+, s. r. o., ponúka na pre−
daj lacný rodinný dom vo V. Krtíši.
Inf. m 0905 358 389.      np − 1382

n Predám 3−izbový byt v centre
mesta (2. poschodie, pôvodný
stav). Cena: 21.500 eur, dohoda
možná. Inf. m 0908 908 831.

np − 1449

n Predám 4 ks 
LIATINOVÝCH RADIÁTOROV. 
Inf. m 0908 924 349. np − 1350

PONÚKA NA PREDAJ :

Moderný komplexne 
zrekonštruovaný dom 

v Malom Krtíši, 
pozemok 1131 m2.

Cena: 148 000,− eur �

Rodinný dom v Kiarove, autodiel−
ňa, pozemok 7436 m2. 
Cena : 59 000,− eur�

Poschodový dom v Neninciach,
pozemok 2174 m2.
Cena 20 000,− eur�

Realitná kancelária MICHA+, s.r.o.
Nám.A.H.Škultétyho 6, 

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21, 

mobil: 0905 358 389
e−mail: micha@micha.sk, 

www.micha.sk

Hľadáme pre klienta za rozumnú
cenu 2−izbový byt s balkónom

na Venevskej ulici

n Ponúkam na predaj 2−izbový
byt po kompletnej rekonštrukcii
(murované jadro, nové podlahy,
plastové okná, bezpečnostné
dvere). Inf. m 0908 527 535.  

np − 1427

nn Predám rodinný dom 6 kmPredám rodinný dom 6 km
od V. Krtíša (3 izby, kompletod V. Krtíša (3 izby, komplet−−
ne zrekonštruovaný, veľkáne zrekonštruovaný, veľká
stodola, 6−árová záhrada sostodola, 6−árová záhrada so
stromami + piesková pivnica).stromami + piesková pivnica).
Cena: 22.000 eur. Inf. Cena: 22.000 eur. Inf. mm
047/42 92 200.  047/42 92 200.  

np − 1468np − 1468

n Spoločenstvo vlastníkov bytov
Ul. M. R. Štefánika a Ul. SNP hľa−
dá dodávateľa prác na čiastočnú
opravu fasády činžového domu,
rozsah 50 m2. Kontakt: m 0918
678 595.                      np − 1481
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n Predám lesnícke  pletivo − nové
50 m za 106,22 eur, výška 1,60 m.
Inf. m 0908 962 716.     np − 1244

n Predám AUDI A4 1,8 T, r. v.
1998. Cena dohodou. Inf. m 0940
770 248.                       np − 1387
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám BABETY 210, pojazdné
bez TP. Cena dohodou. Inf. m
0917 508 047.                np − 1397
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FELICIU Combi 1.9
Diesel. Auto bez ďalších investícií.
Inf. m 0908 904 641.        np − 1413
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám HONDU CIVIC Combi
1.4 i. Cena: 1.750 eur. Inf. m 0905
468 639.                        np − 1436
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám traktor ZETOR 6911 v
dobrom stave, vzadu nové pneu−
matiky, nový akumulátor − náradie,
vlečka, pluh, kultivátor, bez EČ,
všetko vo Vinici alebo vymením za
dobré terénne auto. Cena: 2.000
eur + 300 eur. Inf. m 0908 608 535.  

np − 1443
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4 ks pneumatiky zimné
s diskami (rozmer 175/70 R13). Inf.
m 0908 056 450.            np − 1450
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám malotraktor MT 8−132,2
aj s príslušenstvom. Inf. m 0907
120 757.                       np − 1457

l Kúpim auto do 200 eur. Inf. m
0918 307 377.                 np − 1470
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ŠKODU OCTAVIU
Combi 1,6 i, 75 kW, r.v. 4/2004,
benzín + LPG plyn, strieborná me−
talíza, digitálna klíma, ťažné zaria−
denie, letné, zimné pneumatiky s
diskami, STK + EK do 8/2013, veľ−
mi pekný stav, bez korózie. Treba
vidieť. Cena: 5.100 eur. Inf. m 0908
902 462.                         np − 1471
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám malotraktor VARI − kom−
plet vlečka, prevody, rotavátory,
kosačka lištová, pluh, vyorávač.
Inf. m 0907 815 964.       np − 1473
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nové ťažné zariadenie
GÁLIA na Š−FABIU. Inf. m 0905
196 629.                       np − 1483

n Vykupujem kašmírové šatky. Inf.
m 0917 421 614.      

np − 1385
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Lacno predám exkluzívne spolo−
čenské šaty. Inf. m 0907 292 545.   

np − 1454

nDarujem 2−mesačnú fenku. Je to
kríženec belgického a stredoázij−
ského ovčiaka. Inf. m 0948 404
342.                              np − 1119
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám diskovú sejačku (šírka 3
m) a brány. Inf. m 0905 315 148.  

np − 1313

n Predám fukár na seno a reme−
ňovú hrabačku na seno. Inf. m
0902 056 063, 047/48 92 425.  

np − 1368
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kozy a husi. Inf. m 0907
817 006.                         np − 1371
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m 0948
155 120.                         np − 1377
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim kravu alebo jalovicu. Inf.
m 0948 155 120.          np − 1378
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim domácu hydinu.  Inf. m
0907 618 527.               np − 1383
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mláďaťá králikov − ne−
meckých obrovitých strakošov.
Králiky sú vakcinované. Dohoda.
Inf. m 0911 264 766.     np − 1386
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Cena doho−
dou. Inf. m 0908 952 959.  

np − 1392
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lacno maštaľný hnoj a
zarámované vyšívané obrazy.
Lacno. Inf. m 047/48 25 142 − volať
po 19.00 h.                     np − 1395
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské odstavčatá
(krížené s diviakom). Inf. m 0911
202 393.                       np − 1405
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hrozno na výrobu vína na pre−
daj. Cena: 0,30 eur/kg. Inf. m 0907
563 573, Selešťany, e−mail: 
nlulham@gmail.com       np − 1410
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka ČIVAVY 6−týž−
dňové za 90 eur, 15−týždňové za
80 eur. Sú veterinárne ošetrené.
Inf. m 0915 225 626.        np − 1415
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jablká GOLDEN DELICI−
US, JONAGOLD a IDARED. Pri sa−
mozbere cena od 0,30 eur/kg. Zn.,
Nízke stromky. Zber od 1.10. Inf. m
0904 405 701.                np − 1421
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Samozberom predám kvalitné
jablká − JONATANY a iné druhy,
chemicky nestriekané. Cena: 1
kg/0,30 eur. Zber možný po 12.00
hod. Inf.  Ing. Ján Selský, Príbelce
282, m 0908 669 603.     np − 1425
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám modré britské mačiatka,
1 ks/40 eur. Inf. m 0904 511 787.   

np − 1445

n Predám nemeckého ovčiaka,
pes za 50 eur, fenka za 40 eur
(tmavo−vlkošedé, odčervené, oč−
kované). Inf. m 0907 886 640.

np − 1446
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m 0918
229 419.                       np − 1461
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−mesačné kačice na
ďalší chov a vykŕmené. Inf. m 0918
307 377.                       np − 1469
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jablká od 0,40 eur/kg.
Inf. m 047/48 873 25.        np − 1472

l Hľadám si prácu ako predavač−
ka v novinovom stánku, opatrova−
teľka alebo pomocná sila v kuchy−
ni. Inf. m 0907 816 646.

np −  1423
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l 25−ročná žena z V. Krtíša si hľa−
dá prácu ako predavačka, pomoc−
ná sila a pod.. Inf. m 0918 928 404.  

np − 1432
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár − ovlá−
dam všetky murárske a maliarske
práce. Inf. m 0907 229 634. 

np − 1463
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám prácu ako cukrárka − pe−
kárka, pumpárka atď. Inf. m 0908
947 045.                        np − 1474
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí. Prax
aj osvedčenie mám. Vypomôžem v
domácnosti. Inf. m 0944 350 794.

np − 1476

n Predám nové nepoužívané juto−
vé vrecia, vhodné na výrobu ta−
šiek. Inf. m 047/48 307 03, 0910
989 481.                         np − 1806

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

n Predám najlacnejšie palivové
drevo. Inf. m 0915 867 594.  

np − 1355
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo. Inf. m
0917 421 614, 0908 199 706.  

np − 1384
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám orechovú guľatinu. Inf.
m +36 30 5613740, 0918 543 464.  

np − 1389

n Lacno predám poťahovú látku
bordovej farby na gaučovú súpra−
vu alebo váľandy. Ďalej lacno pre−
dám perlovky na vyšívanie rôznej
farby. Kontakt: m 0904 405 600.  

np − 1409

l Kúpim kováčske kliešte. Inf. m
0908 056 450.                  np − 1451

n TEPOVANIE. Inf. m 0904 570
633, 0949 792 112.         np − 1478

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

BURZA PRÁCE

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

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

np − 1169

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

BBRSC, a.s., závod 14, 
V. Krtíš ponúka  

realizáciu nasledovných prác:
l vysprávky a zhotovenie 

asfaltových plôch l zemné
práce l kosenie a mulčovanie
l práce žeriavom l nákladnú
dopravu. Inf.: 0918 543 472, 

047/ 483 1647 (od 7.00 − 15.00 hod.)
np −  1003

n Predám 5−mesačnú kozičku
na ďalší chov. Cena dohodou.
Inf. m 0918 513 582.  np − 1329

AUTO − MOTO

n Do novej kancelárie vo V.
Krtíši hľadáme dvoch šikovných
a komunikatívnych ľudí na pozí−
ciu asistent kancelárskeho pre−
daja. Inf. m 0903 289 145.  

np − 1420

n Predám Š−FABIU 1.2 HTP, r. v.
2005, červenej farby, kúpená v
SR. Cena: 2.500 eur. Inf. m 0905
190 221.                       np − 1466

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

np − 848

l Kto doučí 
stredoškoláka fyziku 
na strojnícku fakultu? 
Inf. m 0911 264 102.  

np − 1366

l Kto doučí francúzštinu? 
Zn. Som mierne pokročilá. 

Inf. m 0910 989 479.  np − 1400

n MASÁŽNY SALÓN.
Objednávky na & 0905 468 639.  

np − 1417

n Pasienkové družstvo, pozemko−
vé spoločenstvo Veľké Zlievce po−
núka na výrub AGÁT. Inf. m 047/48
921 23, 0915 823 818.  np − 1452



n Jednoduchá pôžička pre živ−
nostníkov bez zdokladovania príj−
mov. Inf. m 0904 256 464, 0908
355 383.                    np − 1455

n Prerábanie bytových jadier. Inf.
m 0904 016 735.          np − 1487

l Sympatický 23−ročný chalan,
ktorý je na vozíku hľadá priateľku
do 25 rokov na spríjemnenie dl−
hých chvíľ. Ozvi sa! Inf. m 0918
471 338.                       np − 1477
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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

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE 12. 10. 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: V. Krtíš  − Kováčová

V. liga D: Tomášovce − Nenince

V. liga D: Príbelce − Tornaľa

V. liga D: Sklabiná − Lubeník

I. trieda okres: Hrušov − Záhorce

V. liga D: Strehová − Hajnáčka

V. liga D: Čebovce − Radzovce

I. trieda okres: M. Kameň − Lesenice

V. liga D: Hrnč. Ves − Vinica

I. trieda okres: Želovce − D. Lom

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 9. KOLO

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!

PO UZÁVIERKE

ZOZNÁMENIE

n PREDAJ PALIVOVÉHO 
DREVA AJ S DOVOZOM. 

Inf. m 0918 565  355.     np − 1456

n Remeselné práce, nátery
striech a interiérov, montáž plá−
vajúcich podláh, drevené podla−
hy, drevené obklady rôznych
druhov. Inf. m 0907 853 984.  

np − 1464

PRE VÁS PRIPRAVILO NA OKTÓBER
2012 NASLEDOVNÝ PROGRAM 

l 13.10. − CHRÁMOVÁ PIESEŇ, Krajská súťažná  prehliadka
speváckych zborov BBSK o 12.00 hod.  rímsko−katolícky kos−
tol sv. Antona Modrý Kameň.

l 17. − 26. 10. 2012 VÝTVARNÝ SALÓN Okresná prehliadka
neprofesionálnej výtvarnej tvorby, kultúrny dom Veľký Krtíš.

l 19. 10. 2012 − Pamätný deň Arnolda Ipolyiho, o 9.00 hod.
Kosihy nad Ipľom, Balog nad Ipľom.

l 21.10. 2012 Pamätný deň Gyula Krúdyho, Zameraný na roz−
šírenie poznatkov o pôsobení významného spisovateľa o 10.00
hodine v Kováčovciach. 

nVymením 1−izb. byt na Viničkách
7 (3.posch.) za 1 − izbový + dopla−
tok. Inf: m 0907 814 420   np −1111
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VV ObFZ Veľký Krtíš dňa 3.10.2012
okrem iných: a) predseda ObFZ p.
Krnáč informoval členov VV o priebehu
konferencie SFZ, ktorá sa konala dňa
28.9.2012 v B. Bystrici, hlavné body: ú−
prava a schválenie nových STANOV
SFZ, voľba viceprezidenta SFZ pre štát−
nu reprezentáciu a medzinárodné vzťa−
hy.
b)  odvolacom konaní, odvolanie FK
Družstevník Kosihy nad Ipľom „voči roz−
hodnutiu ŠTK, ktoré bolo uverejnené v
Spravodaji č. 13 −2012/2013 zo dňa
20.9.2012, v ktorom bezdôvodne ruší
svoje rozhodnutie uverejnené v
Spravodaji č. 11/ŠTK čl. 1/a zo dňa
6.9.2012 a v Spravodaji č. 12/ŠTK/3 zo
dňa 13.9.2012“, VV ObFZ uvedené od−
volanie neprerokoval v zmysle SP čl.
127, čl. 126 bod 4., čl. 123 písmeno c),
i), j), k). Odvolací poplatok 33 � zostáva
v prospech futbalového zväzu v zmysle
SP čl. 130 bod 3.

ŠTK (predseda, Marián Halaj)
Nariaďujeme odohrať MFS nasledov−

ne: a) I. trieda žiaci sk. „A“ 8. kolo Vinica
– Čebovce dňa 5.10.2012 o 17:00 h.
(vzájomná písomná dohoda). FK Vinica
uhradí poplatok 5�. b) II. trieda dospelí:
Kosihy n. I. – D. Strehová „B“ o 11:30
h., Bušince – Sečianky o 11:30 h.

Kontumujeme MFS nasledovne, II.
trieda dospelí 7. kolo Sečianky – D.
Strehová „B“  a priznávame 3 body a
skóre 3:0 v prospech FK Sečianky,
podľa SP čl. 100/b. Prípad odstupujeme
na DK.

Upozornenie funkcionárov FK a roz−
hodcov na správne vypisovanie Zápisu
o stretnutí, za menom hráča sa uvádza
prvých šesť čísiel z rodného čísla, ne−
uvádza sa registračné číslo.  

DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D28 ŽK zo dňa 30.9.2012 I. trieda do−
spelí:  J. Matúška 880114, P. Andok
880607 M. Kameň, T. Béreš 860721, K.
Fašang 770610 Záhorce, R. Radoš
860310 Olováry, K. Benko 810709, P.
Balík 900328 S. Plachtince, N. Galčík
790203, L. Berecký 870728, M. Babka
800102 Lesenice, M. Oroszlány
940727 Balog, N. Híveš 720104, J.
Satmári 880628, G. Balla 870410 O. N.
Ves, P. Fašang 810108 Hrušov, R.
Kubolek 780726, Ľ. Zuzina 910516, D.
Poliak 760627 D. Lom, R. Bartoš
810928, J. Lavo 930122, L. Ubrankovič
850726, D. Vanko 800708 Želovce, M.
Mihalovič 890427 V. Čalomija.
ŽK II. trieda: P. Barko 890703 Bušince,

K. Papp 1326734 Sklabiná „B“, J. Dian
750411 Kosihy n. I., P. Bútor 850703,
P. Toman 960605 M. Zlievce.
D29 Trestá sa hráč FK Olováry R.
Radoš 860310 1 MFS nepod., podľa
1/30−5a, od 3.10.2012, poplatok 5 eur�.
D30 DK upozorňuje funkcionárov FK na
dodržanie RS 2012/2013 bod D/4/b (FK
vloží vklad 33 � na účet ObFZ za poku−
ty a poplatky pred súťažným ročníkom).
DK dňom zverejnenia tohto oznamu bu−
de postupovať v zmysle RS 2012/2013
bod E/1./d. (Príslušný poplatok musí byť
zaplatený do dňa prerokovávania na
DK. Doklad o zaplatení musí byť DK
predložený pred začatím rokovania. Ak
nie je doklad predložený, DK priestupok
prerokuje až na nasledujúcom zasad−
nutí DK. V prípade, že  doklad nebude
k dispozícii ani na nasledujúcom zasad−
nutí, priestupok DK prerokuje aj s ude−
lením pokuty).
Proti rozhodnutiu DK je možné sa od−
volať do 15 dní od zverejnenia v
Spravodaji ObFZ.  

KR (predseda, Peter Kuchársky)
Delegačný list č. 9

Dospelí I. trieda 9. kolo 14.10.2012 o
14:30 h.: M. Kameň – Lesenice
(Húšťava, F. Balga, Ubrankovič), K.
Kosihy – S. Plachtince (M. Skabella,
Hrubík, Ambrózi), Hrušov – Záhorce (G.
Skabella, Zaťko, Pásztor), Balog –
Olováry (Bakoš, Majer, Bódiš), Želovce
– D. Lom (KR, Chrien, J. Balga), V. Ča−
lomija – O. N. Ves (KR, Ďurčov, P.
Kalmár st.).
Dospelí II. trieda 9. kolo 14.10.2012 o
14:30 h.: Sklabiná „B“ – M. Zlievce
(13.10.2012 Bódiš, Ubrankovič, J.
Balga), Kosihy n. I. – D. Strehová „B“ (o
11:30 h Majer, Bakoš, P. Kalmár st.),
Bušince – Sečianky (o 11:30 h. F.
Balga, Ubrankovič, J. Balga).
Dorast  9. kolo 13.10.2012 o 14:30 h.
Vinica – Balog (Ďurčov), M. Kameň –
Sklabiná (P. Kalmár ml.).
Žiaci  sk. „A“ 9. kolo 14.10.2012 o
14:30 h.: K. Kosihy – Lesenice (o 12:30
h. M. Skabella), Hrušov – Nenince (o
12:30 h. Zaťko), Čebovce – S. Ďarmoty
(o 12:00 h. Ambrózi), O. N. Ves – Vinica
(o 11:30 h. Hrubík).
Dohrávka žiaci  sk. „B“ 6. kolo
13.10.2012 o 14:00 h.: Bušince –
Olováry (Hrubík).

Upozorňujeme všetkých rozhodcov,
aby zápisy z MFS doručili na sekretari−
át ObFZ V. Krtíš do utorku t. j. do
9.10.2012. Toto upozornenie platí aj pre

rozhodcov pôsobiacich v súťažiach
SsFZ. (L. Szabó!!!).
Správy zo sekretariátu: Registračné
preukazy sa neposielajú AUTOMATIC−
KY ani pri transferoch, ani pri základnej
registrácii. Je nutné si ich objednať SA−
MOSTATNE!!! Najlepšie priamo cez
Elektronickú podateľňu v ISSF.

TMK SsFZ v súlade s plánom práce
na rok 2012 plánuje otvoriť  v novembri
2012 1 beh školenia  C licencie (pre tré−
nerov bez trénerského vzdelania) a a 1
beh školenia UEFA B licencie (pre tré−
nerov − držiteľov C licencie).
Podrobnejšie informácie o školeniach
nájdete na www.ssfz.sk / komisie / tré−
nersko−metodická komisia/ materiály /
plán školení SsFZ na rok 2012.
Aktuálny zoznam prihlásených trénerov
ako aj  prihlášku na uvedené školenia
nájdete na www.ssfz.sk / aktuality.

Pokyn generálneho sekretára SFZ
na ukončenie používania starých tlačív.
Vzhľadom na štandardizáciu tlačív pri
prechode na ISSF týmto vyzývam všet−
ky regionálne a oblastné futbalové zvä−
zy a ich matrikárov, aby s okamžitou
platnosťou ukončili prijímanie žiadostí a
registrácie na iných ako predpísaných
tlačivách na všetkých matrikách.

Všetky platné predpísané tlačivá sú
vždy dostupné v informačnom systéme
slovenského futbalu (ISSF) v časti
Dokumenty. Tlačivá sú vyplniteľné for−
muláre vo formáte PDF.
4. Odôvodnenie GS SFZ: Nové tlačivá
sú schválené a dostupné od 1.7.2012 a
ubehol dostatočný čas na prechod a vy−
bavenie posledných žiadostí a registrá−
cií podaných na starých tlačivách pred
dátumom 1.7.2012.
5.  Upozornenie GS SFZ: Upozorňujem
na dodržiavanie nutnosti úradne overe−
ného podpisu na tlačive Žiadosť o trans−
fer hráča – Slovensko.
6. Úradná správa ObFZ uverejnená v

týždenníku  Pokrok má informatívny
charakter a nemusí obsahovať všetky
informácie. Kompletná a záväzná je Ú−
radná správa ObFZ zverejňovaná na
stránke www.obfzvk.sk

−LADISLAV KRNÁČ,
predseda ObFZ−

ObFZ Veľký Krtíš Spravodaj č. 15 − 2012/2013

Futbal − II. trieda dospelí (po 7. kole)

Futbal − Dorast (po 7. kole)

Futbal − žiaci „B“ (po 7. kole)

Futbal − žiaci „A“ (po 7. kole)

PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 63 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 62 b.
Tibor Kiššimon, V. Zlievce, 61 b.
Jozef Kováč, Vinica, 58 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 58 b.
Stefo Svorník, Želovce, 58 b.
Ákos Súth, Balog n. Ipľom, 56 b.
Erik Ádám, V. Krtíš, 56 b.
Samuel Bulin, Nenince, 55 b.
Pavel Filip st., Záhorce, 54 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 53 b.
František Petényi, Vinica, 53 b.
Pavel Filip ml., Záhorce, 52 b.
Erika Macková, Záhorce, 51 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 49 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 48 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 47 b.
Jozef Csík, Veľká Ves n. Ipľom, 47 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 47 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 45 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 45 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 45 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš, 45 b.
Ján Macka, Záhorce, 44 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija, 44 b.
Miro Černák, M. Kameň, 44 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 43 b.
Ján Kiss, Vinica, 43 b.
Ján Urda st., V. Krtíš, 43 b.
Erik Košík, Čebovce, 43 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 43 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 42 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 42 b.
Vladimír Grnáč, Dačov Lom, 42 b.
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 41 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 40 b.
Adrián Krnáč, V. Krtíš, 39 b.
Roman Badó, Záhorce, 38 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 38 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 38 b.
Pavel Bódiš, Záhorce, 38 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 38 b.
Jakub Havrila, Obeckov, 37 b.
Ivana Balgová, Obeckov, 34 b.
Štefan Ďorď, S. Plachtince, 27 b.
Jozef Holovic, ml., V. Krtíš, 26 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 26 b.
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 22 b.
Ján Čalomický, Lesenice, 19 b.
Tibor Medve, Vinica, 18 b.
Ladislav Hodási, Želovce, 14 b.
Leonard Gőrči, V. Krtíš, 13 b.
Július Matúška, V. Krtíš, 9 b.

Poradie tipovačky po 7. kole

1   BALOG N. I .    7     6     0      1    48:7  41  18

1   V.KRTÍŠ   7     7    0      0   85:10  75   21

1   SEČIANKY 6    5    0     1    17:5 12       15

1          BALOG N.I. 5     4     1      0    22:25 20      13
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Gól: Koš (VK). Zostava FC Baník:
Kaczorek − Miškei, Sabó, Koš,
Horváth, Lachký, Ján Ondrejkov,
Šár, Daniel Ondrejkov, Kukolík,
Gerbáč. Striedali: Greguš,
Weisenpacher, Láskavý. Žlté karty:
Kukolík, Gerbáč, Horváth.
Rozhodoval: Ľubomír Kratochvíla z
B. Bystrice pred 120 divákmi.

Hneď v 1.´ domáci kopali nepriamy

kop, ktorý hostia odvrátili. V 2.´ pekne
potiahol loptu po ľavej strane Sabó, je−
ho strela našla v 16−tke Miškeia, ktorý
strieľal nad bránu domácich. Horváth
vystrelil v 4.´, no jeho strela išla vedľa
brány. V 11.´ po peknom úniku Saba
ľavou stranou jeho strela  išla tesne
vedľa brány. Domáci mali gólovú šan−
cu v 16.´, ktorú Kaczorek zneškodnil.
Výhodu priameho kopu mali domáci v

21.´, ich strelu Kaczorek chytil. V 30.´
kopali domáci priamy kop. Strelu tečo−
val Sabó a tá skončila v sieti brány
Kaczoreka. V 33.´ kopali hostia priamy
kop, strelu Koša domáci odvrátili na
roh. V 35.´ opäť kopali hostia priamy
kop Ondrejkovom, jeho strelu domáci
brankár s námahou vyrazil na roh. 

Hostia založili peknú akciu v 54.´ a
strelou Koša hostia vyrovnali na 1:1.
Čistú gólovú šancu mal v 56.´ Horváth,
ale jeho strela išla nad bránu domá−
cich, ktorí kopali priamy kop v 57.´. Ich

strelu Kaczorek vyrazil do bezpečia. Po
nedorozumení v hosťujúcej obrane sa
domáci v 62.´ ujali vedenia na 2:1.
Pekne vystrelil Koš v 68.´, ale jeho stre−
la opäť išla nad bránu. Po centri domá−
cich do 16−tky a následnej hlavičke do−
máci v 69.´ zvyšujú na 3:1. V 74.´ do−
máci krížnou strelou upravili stav na
4:1. Pekne vystrelil v 86.´ striedajúci
Greguš, ale jeho strela opäť išla nad
bránu domácich. Po nevinnej akcii do−
mácich v 87.´ zvýšili domáci na koneč−
ných 5:1.   V nedeľu, 14.10., FC Baník
privíta doma Kováčovú. Hrá sa o 14.30
h.  

− TIBOR KRNÁČ − 

Zostava domácich: Holub,
Schmidt, Hampachel, Gemer,
Kuzma, Krivánsky, P. Papp,  A.
Papp, Čepo, Kati, Nozdrovický;
na striedačke E.Varga, R. Varga,
Š. Papp, Gyenes (NB),  Sladovník,
Régi, 
Zostava hostí: Daniel Hriň, Klátik,
Báťka, Žilka, Sokol, Drozd, Novák,

Marek Hriň, Korbeľ,   Juriga, Ábe−
lovský; na striedanie: Kollár,
Nagy, Martin Hriň. ŽK: za domá−
cich Schmidt, Gemer a Čepo, za
hostí: Juriga. Góly za domácich
Čepo a Š. Papp, za hostí Marek
Hriň. 

Hneď v 3.´ mali domáci čisté gó−
lové šance, ale Čepo strelil dvakrát

do rúk brankára. V 17.´ Krivánsky
fantasticky prihral Čepovi a ten
bomba strelou otvára skóre na 1:0.
Potom sa hra vyrovnala a až do
konca I. polčasu sa hralo medzi 16−
kami. V druhom polčase lepšie za−
čali hostia, vypracovali si veľa čis−
tých gólových šancí, ale našťastie
nedokázali loptu doraziť do siete. V
55.´ sa nešťastne zranil A.Papp a na
jeho miesto nastúpil jeho brat Šte−
fan. V 76.´ mali hostia najväčšiu

šancu, keď hráč hostí išiel sám na
Holuba, ale ten bravúrne jednou ru−
kou odvrátil strelu útočníka. V 81.´
priamy kop domácich − lopta pre−
skočila obrancu a najlepšie sa zo−
rientoval Š.Papp, preloboval bran−
kára a bolo 2:0.  V 87.´ najlepší hráč
hostí Marek Hriň prešiel celú obranu
domácich a pekným gólom znížil
stav zápasu na 2:1. Chcel by som
pogratulovať mužstvu za vynikajúci
výkon. 

−VOJTECH FEKETE− 

Zostava Slovenských Ďarmôt:
Abelovský, Zachar, Holovic,
Násaly, Klátik, Kollár,  Marian
Varholák, Miloš Varholák,
Rajťug, Győrgy, N.Havrila; na
striedanie: Molnár, Grešina,
Beňovič a Bálint. 
Zostava Sklabinej:  Š.Koči, D.
Drieňovský, M. Maslaňák,
Kováč, Tuhársky, Žingor,
Kalmár, Berky, Matikovský,
Macko; na striedanie: Ľ. Koči,
Michal Maslaňák, M. Černoch,

I.Černák. 
Pred 200 divákmi rozhodoval hlav−
ný rozhodca: Jozef Huťan, postran−
ní − Maga Štefan a Ľubomír Dado,
delegát Jozef Híveš.  
Ďalšie okresné derby sa na začiat−
ku nieslo v duchu veľkého nasade−
nia z obidvoch strán. V 15.´sa ne−
šťastne zranil hráč hostí Žingor,
ktorého museli vystriedať. Potom
sa obidve mužstvá prekonávali v
nepresných prihrávkach. Prvá stre−
la na bránu prišla až v 22.´ z ko−

pačky N. Havrilu. Na to hostia vy−
skúšali pozornosť domáceho bran−
kára − priamy kop hostia  zakončili
hlavičkou.  V 33.´zachránil mužstvo
domácich Abelovský, keď vyloženú
šancu hostí  bravúrne zlikvidoval.
Následne išiel Berky zoči − voči
brankárovi, ale netrafil bránu. Ku
koncu prvého polčasu boli hostia o
niečo aktívnejší a mali viac z hry. V
45.´ mali ešte vyložene gólovú šan−
cu hostia, ale Abelovský ju výbor−
ným zákrokom zlikvidoval a prvý
polčas tak skončil bezgólovo. V
52.´ prišla výborná akcia domácich,
ktorú Győrgy zakončil slabou stre−

lou z voleja. V 54 .´ strelu domá−
cich Koči bezpečne kryl. V 55.´
hostia otvorili skóre Matikovským.
V 57.´mali domáci šancu na vyrov−
nanie, čo sa však nepodarilo. V
63.´ priamy kop N. Havrilu Koči
spoľahlivo kryl.  V 63. ´sa hostia
núkali so streľbou až dovtedy, kým
domáci odvrátili loptu do bezpečia.
V 71.´ Macko zvyšuje hlavičkou na
konečných 0:2. Domáci už do kon−
ca zápasu nič nevymysleli, hostia
hru len kontrolovali a Sklabiná si ví−
ťazstvo úplne zaslúžila. 

− JOZEF BAČA − 

Zostava Čeboviec: P. Bojtoš − Š.
Balga, L. Zaťko, L. Bakša, P.
Balga, Koncz, Mudroň, E. Bojtoš,
Babčan, Bogdányi, Vlačuha; na
striedanie: Kovács, Slávik, Ďőrď.  

Čebovce v zápase s mužstvom z
čela tabuľky začali tlakom a už od

úvodu si vypracovali niekoľko dob−
rých príležitostí. Aktívny bol
Mudroň, ktorý už v 8.´peknou hla−
vičkou dal úvodný gól stretnutia
0:1. Mudroň mohol dať druhý gól v
19.´, ale veľkú šancu nevyužil.
Domáci sa snažili o vyrovnanie, ale

veľkú príležitosť v 26.´ premárnili.
Vypomstilo sa im to, pretože v 33.´
Mudroň zvýšil na 0:2. 

Druhý polčas začali aktívne do−
máci a hneď v úvode znížili na 1:2
Nyírim. Potom sa hral nervózny zá−
pas s množstvom šancí na oboch
stranách. Viac sa snažili domáci,
ktorí mali niekoľko dobrých príleži−
tosti na strelenie gólu, ale P. Bojtoš
v bráne Čeboviec svoje mužstvo

podržal a vychytal aj veľké šance
domácich. Hosťom sa podaril v 72.´
protiútok a Bogdányi lišiacky preka−
bátil obranu i brankára domácich −
1:3. Domáci potom vyvinuli veľký
tlak, ale hostia si cenné víťazstvo u−
bránili. Vďaka patrí aj Fanklubu Če−
boviec, ktorý počas celého zápasu
svoje mužstvo povzbudzoval. 

−LADISLAV MARTIN−  

Zostavy Vinica: Geregai − K.
Bugyi, T. Régi, D. Régi, Súth,
Antal, Zachar, Gál, Halko,
Nemčok, Sz. Tóth; na striedanie:
Cibulya, A. Bugyi, Brezovský,
Pobori. 
Príbelce: Kalmár − Celleng, Pál,
Tomáš Parkáni, Bernáth,
Prešinský, Bariak, Horváth, Čer−
voč, Gajdoš, Lukáš Parkáni, na

striedanie Kollár. 
Už v 1.´ založili domáci pekný ú−

tok, ktorý sa skončil bez efektu.
Hostia mali potom možnosť zahrá−
vať sériu rohových kopov, ktoré
však nevyužili, podobne ako pria−
my kop v 11.´. Pri ďalšom útoku
domácich v 13.´faulovala obrana
hostí Halka a Nemčok z priameho
kopu otvoril skóre 1:0. Domácich

gól povzbudil a mali ďalšie šance.
Halko svoj únik v 18.´zakončil iba
strelou do rúk brankára. O dve mi−
núty však pekne unikol Nemčok a
jeho prihrávku poslal do siete Antal
2:0. Do konca polčasu zahrávali
domáci i hostia viacero rohov a
priamych kopov, ale na skóre sa
nič nemenilo. 

Aj druhý polčas sa hral pod tak−
tovkou domácich a hosťujúca obra−
na často odolávala iba za cenu
faulov. Po jednom z nich na preni−

kajúceho Antala, dostal hráč hostí
červenú kartu. Domáci sa cez o−
branu hostí dostávali individuálne a
po prieniku Halka v 76.´zakončil na
3:0 Tóth. V 81.´ unikol hosťujúcej
obrane Antal a po jeho prihrávke
dal Nemčok na konečných 4:0.
Domáci už potom s prehľadom
kontrolovali hru a do konca stret−
nutia sa postupne na ihrisko dosta−
li aj A. Bugyi, Brezovský a Pobori.

−GABRIEL ZSIGMOND− 

IV. LIGA SK. JUH: DIVÍN - VEĽKÝ KRTÍŠ 5:1 (1:0)

V. LIGA SK. D: NENINCE - D. STREHOVÁ 2:1 (1:0)

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

V. LIGA SK. D: VINICA - PRÍBELCE 4:0 (2:0)

V. LIGA SK. D: TORNAĽA - ČEBOVCE 1:3 (0:2)

FUTBALOVÁ PRÍLOHA

Baník zaknihoval ďalšiu prehru

Cenné víťazstvo na pôde lídra

Vzácne body zostali doma 

Vyrovnané okresné derby

Domáci boli výrazne lepším mužstvom
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* Lesenice − OFK Astrum 
V. Čalomija 4:0 (1:0)

Favorit sa musel skloniť 
Diváci: 90, rozhodovali: Győrgy,
Bakoš, Ďurčov, góly: D − M. Babka 2x,
Žilka, Belá, najlepší: D −  Bartoš, H −
Bášti, zostavy: D − Bartoš, Galčík,
Majdán, Petrovič, Žilka, Marinyec,
Majer, R. Babka, Belá, M. Babka,
Pavlík, stried.: Celleng, Nagypál,
Bača, Berecký, Macko, H − Hudec,
Varga, Naszvagi, K. Baláž, Bolgár,
Husár, Buriš, Mihalovič, Bášti, Kováč,
Zolcer, stried.: Málik, Kollár, Krupčiak,
R. Baláž, Záhorský, Nozdrovický.

Zápas spĺňal všetky kritéria veľkého
derby zápasu. V 7.´ mal prvú veľkú
šanca Žilka a v 11.´ šancu nevyužili
hostia. Z akcie na jeden dotyk Babka
− Pavlík zakončoval Žilka − 1:0. V 35.´
dostal zbytočnú žk Petrovič. Po dlh−
šom čase v 40.´ hostia bez efektu za−
útočili na bránu. Husárovu bombu v
42.´ bravúrne zneškodnil brankár.
Pred koncom polčasu hostia opäť ne−
využili veľkú gólovú šancu. V 44.´ do−
stal žk Bášti. V II. pol. sa hra upokoji−
la. Po oťukávaní prišla prvá strela v
57.´, ale Marinyec minul bránu. Peknú
strelu Macka v 65.´ brankár s náma−
hou vyrazil na roh. Rohový kop za−
hrával Pavlík, našiel M. Babku, ten
strelil do brankára. Nádherná akcia v
73.´po osi Belá − Majer. Na jej konci
M. Babka dáva na 2:0. V 80.´M.
Babka zvýšil na 3:0 po peknom sóle
na brankára. Po tomto góle Babka od−
išiel za veľkého potlesku z ihriska, aby
ho vystriedal Celleng. Málikova strela
skončila bez gólu. V 82.´z 30 m ukon−
čil skóre Belá na 4:0. V 90.´opäť per−
fektne zakročil domáci brankár, tak
ako viackrát v tomto zápase, čím sa
stal najlepším hráčom svojho muž−
stva.                      − JÁN PAVLÍK −  

* TJ Sokol Op.  N. Ves  − TJ
Družstevník Želovce 6:0 (2:0)  

Jednoznačný zápas pre domácich 
Diváci: 60, rozhodovali: G. Skabella,
M. Skabella, góly: D − Jánoška 2x, P.
Péter, Szatmári, Mihálik 2x, najlepší:
D −  Jánoška, H − Jágerský, zostavy:
D − Gőrőg, Sliacky,  Péter, Iždinský,
N.  Híveš, st., N.  Híveš, ml., Jánoška,
Mihálik, Szatmáry, Klacso, Balga,
stried.: Bartoš, Krekáč, Jakubec, H −
Bartoš, Vanko, Škultéty, Ubrankovič,
Bánay, Bavko, Tóth, Lavo, Merica,
Rég, Jágerský, stried.: Bartók, Garaj. 

Domáci hneď od začiatku zatlačili
hostí pred ich bránu a v 3.´sa ujali ve−
denia 1:0. Po góle si domáci vytvorili
mnoho gólových šancí a v 21.´získali
dvojgólové vedenie. Po góle kontrolo−
vali hru domáci a nastrelili 2 tyčky. V
II. pol. domáci prebrali iniciatívu a vy−
pracovali si pekné gólové šance, v
48.´ získali vedenie na 3:0. Po góle
zvýšili tlak, v 55.´ skórovali a v 79.´
pridal krásny gól z voleja P. Péter.
Gólové hody uzavrel v 89.´ Mihálik.
Vedenie domáceho mužstva ďakuje
svojim hráčom za príkladný kolektívny
výkon, ako aj rozhodcom za ich ne−
stranné rozhodovanie.  

− ŠTEFAN BőJTőŠ −

* TJ Družstevník D. Lom  − TJ Ipeľ
Balog nad Ipľom 1:0  (0:0)

Domáci ukázali svoju kvalitu 
Diváci: 50, rozhodovali: Majer, Balga,
Zaťko, gól: D − R. Kubolek (11 m), naj−
lepší D − R. Kubolek, H − Mics (brankár),
zostavy: D − P. Veľkov,  Jelcha, Matejkin,
Tomajka, P. Chovan, R. Kubolek, P.
Mitter, Petkov, M. Mitter, Odaloš, Drozd,
stried.: Zvara, Bariak, Baláž, Poliak, H −
Mics, Nagy, Radoš, Krupčiak, Mihalovič,
Nedela, Ďurás, Oroszlányi, O. Mics,
Molnár, Gyurász, stried.: Ďurás, Lendvai,
Zolnay. 
V zápase dobrej úrovne domáci zaho−

dili veľa šancí, ale nakoniec si víťaz−
stvo vybojovali. 

−  MIROSLAV KUBOLEK −
* OFK Olováry  − 

TJ Partizán Hrušov 5:0 (2:0)
Hetrik Glucha 

Diváci: 50, rozhodovali: Pástor,
Kalmár, góly: D − Gluch 3x, Motoška,
Žingor, najlepší: D − Bablena, H −
Kováč (brankár), zostavy:
D − Bablena, Šramka, Krnáč, Motoška,
Adam, Fajčík, Kati, Skabella, Dobra,
Žingor, Gluch, stried.: Nemčok,
Paterman, Račko, H − Kováč, Hojsa,
Mihálik, M. Fašang, Fischer, Nácesta,
Korpáš, Baláž, P. Fašang, Augustín,
Kováč, stried.: Santoris.
Olováry nastúpili ako zvyčajne vo vy−

sokom tempe a súpera prevýšili po
hernej aj taktickej stránke. Úvod zápa−
su patril Gluchovi, ktorý v 6.´a 16.´ dal
prvý a druhý gól zápasu. II. pol. začali
aktívne opäť Olováry, keď sa Žingor
dostal pred brankára hostí, v 5−ťke ho
obišiel, ale strelil vedľa. V ďalšej časti
Fajčík nepremenil nariadenú penaltu,
ale nato Motoška v 51.´zvýšil na 3:0. O
min. nato dobre hrajúci Žingor zvýšil na
4:0. Ďalší gól padol v 73.´z kopačky
Glucha na konečných 5:0. Za zmienku
stojí spomenúť striedajúceho
Patermana, ktorý nevyužil 2 veľké šan−
ce. O týždeň cestujú Olováry na ťažký
zápas do Balogu n. Ipľom.           

− ERVÍN VLADÁR − 
Žiaci "B" : S. Plachtince − Olováry 0:10  
* FK Záhorce − TJ Družstevník K.

Kosihy 4:1 (1:0) 
Hralo sa na dobre pripravenej hra−

cej ploche 
Diváci: 80, rozhodovali: Mihálik,
Húšťava, Hrubík, góly: D − P. Filip 2x,
M. Filip, Dadko, H − Vrbovkay,
najlepší: D − M. Filip, H − Nászaly, zo−
stavy: D − Baláž, Karasy, Dadko,
Faršang, M. Filip, Béreš, Štefan, Lalík,
Jánošík, P. Filip, P. Černík, stried.:
Melicher, Kropilák, Bednár, Lajtoš, Šol−
týs, H − Chrieň, Tóth, Z. Balla, Celleng,
R. Balla, Sliacky, Rybár, Vrbovkay,
Nászaly, Sebenský, Povalač, stried.:
Bado, Kotian, Petrík. 

Na dobre pripravenej hracej ploche
domáci od samého začiatku zatlačili hos−
tí do defenzívy. V prvých minútach mali
hostia 2 gólové šance, no nevyužili ich.
Domáci statočne bojovali, až sa im po−
darilo skórovať  a to v 33.́  P. Filipom, 53.́
a  59.́  M. Filipom. Domáci aj  v II. pol.
diktovali tempo, za čo im patrí poďako−
vanie. V  84.́  Dadko pridal na 4:1.
Poďakovať treba aj hosťom za korektnú
hru a hráčom domáceho mužstva za bo−
jovnosť, hoci výsledok mohol byť aj vyšší. 

− JOZEF KARASY −  

* OFK S. Plachtince −  
Modrý Kameň  2:5 (1:1)

Desiati hostia hrali lepšie 
Diváci: 90, rozhodovali: Ubrankovič,
Bodiš, J. Balga, góly: D − Knopp 2x, H
− Novák 2x, Lőrincz 2, L. Laššan,  naj−
lepší: D − Balik, H − Melišík, zostavy: D
− Benko, Hlivár, I. Andok, Vozár,
Sőlský,  Tomaškin, Juhoš, Kroták,
Balík, Knopp, Martin Penksa, stried.:
Pástor, Ľupták, Marian Penksa, H −
Libiak, Bariak, Melišík, Ubertáš, L.
Laššan, Šesták, Režňák, Novák,
Andok, Špaldoň, M. Matuška, Lőrincz,
Kováč, Pűšpőky, M. Laššan, J.
Laššan.  

V I. pol. sa hral vyrovnaný zápas.
Hostia sa ujali vedenia po rohovom ko−
pe. Domáci vyrovnali po najkrajšej ak−
cii v zápase. V II. sa začal hrať nervóz−
ny zápas, hosťom paradoxne pomohlo
vylúčenie hráča, keď o 2 min. na to sa
ujali vedenia 1:2. Potom sa hral futbal
hore − dole. Domácim futbalistom ne−
zostáva nič iné, môžu len bojovať a ve−
riť, že sa dostavia zápasy, v ktorých
budú bodovať.  − MILAN MIKUŠ − 
IGOR MACHAVA (M. Kameň): "V pre−
stížnom zápase, aj napriek oslabeniu
o jedného hráča, doviedli hráči M.
Kameňa zápas do víťazného konca.
Všetkým za predvedený bojovný vý−
kon patrí poďakovanie a prajeme im
rovnaké úspechy aj v budúcich zápa−
soch." 

IV. liga sk. JUH

V. liga sk. D

I. trieda okres

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

3:0
2:1
0:0
1:0
2:2
2:1
5:1

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

1:3
0:2
−

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

II. trieda okres -
7.10.2012

* FO Malé Zlievce − Družstevník
Sečianky 2:2 (1:0)

* Družstevník Sklabiná "B" − TJ
Družstevník Kosihy n. I. 3:2 (2:1)
* V. Zlievce/D. Strehová "B" −

FK Bušince 2:4 (1:1) 

I. trieda okres 7. 10. 2012

IV. Liga dorast - JUH 
Krupina -  V.Krtíš  2:1 (2:0)

Zostava: Čepo, Lauko, Weisz, Fodor,
Boľoš,  Fehár, Kušický, Gemer, Petrus
(Hodási), Gibala, Lancini. Gól za Veľký
Krtíš: Fodor

V 10. kole dorastenci Baníka nepo−
tvrdili úlohu favorita, keď prekvapujúco
prehrali na ihrisku doposiaľ poslednej
Krupiny. Nasledujúce kolo odohrajú
Krtíšania v sobotu 13.10.2012 o 10.00
hod.  na domácom ihrisku proti FTC
Fiľakovo.         − MARTIN GREGUŠ −

FUTBALOVÚ PRÍLOHU FINANÈNE PODPORIL BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

V piatok 5.10. sa pred predajňou
TIWA nad veľkokrtíšskym 
námestím našiel zväzok 
troch kľúčov. Ich majiteľ

sa môže prihlásiť v predajni.

FUTBALOVÁ PRÍLOHA
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Dňa 4. októbra sa zúčastnili žiačky 8. ročníka zo ZŠ na Nám. A. H.
Škultétyho vo V. Krtíši Kristína Molnárová, Kristína Mikušová a Lucia
Glézlová celoslovenskej súťaže Mladý záhradkár, ktorá sa konala v
Piesťanoch. 

Doprevádzali ich Ing. Milan Boroš a Ing. Edita Glézlová, ktorá ich na sú−
ťaž pripravovala. Súťaž pozostávala z praktickej a teoretickej časti. I keď
sa naše žiačky neumiestnili na prvých miestach, ukázali čo v nich je.
Skúsenosti, ktoré v súťaži a aj v príprave nadobudli, im poslúžia, keď bu−
dú dospelé a možno sa budú venovať záhradkárčeniu. OV Slovenského
zväzu záhradkárov vo Veľkom Krtíši sa tejto súťaže zúčastňuje každoroč−
ne, aby podporil u mladých ľudí záujem o pestovanie základných druhov
zeleniny a ovocia, ktoré sú nevyhnutné pre výživu každého človeka. 

− red. − 

BESEDA s AUTOROM
knižiek poézie 

TŔNE A LUPENE
INÝ UŽ NEBUDEM

MIROSLAVOM 
KAPUSTOM

Zároveň s autorom
zbierky básní  

PÁR SLOV, NULA, 
KEĎ PRÍDEŠ, ZHASNI..
PETROM 
PAPŠOM

(tiež textár piesní)

a ich hosť    
MARCEL
PÁLEŠ 
so svojim románom

KEĎ SLNKO NEZAPADÁ

KTO MÁ ZÁUJEM SI
ODDÝCHNUŤ PRI

PRÍJEMNÝCH SLOVÁCH A
ULAHODIŤ DUŠI 

ZÍSKATE EXTRA KRÁSNY
PONDELKOVÝ VEČER
Vstupné:  jeden úsmev  

www.facebook.com − uši v duši

Medzinárodné 
hasičské 
mosty −
3.ročník

12.10. 2012
Slovenské Ďarmoty 

(most cez Ipeľ)
Program:
16. 00 hod − Príchod organizátorov
a jednotiek
16. 30 hod.−  Ukážky techniky, 
požiarneho útoku, súťaže pre deti
17. 00 hod.−  Kultúrny program
18. 00 hod −  Realizácia symbolic−
kých hasičským mostov osvetleným
prestrekom vodných prúdov zo slo−
venskej a maďarskej strany rieky
dobrovoľnými a profesionálnymi
jednotkami
18. 30 hod. −  Stretnutie organizá−
torov, hostí a účastníkov podujatia.
Spoluorganizátori : Obec Slovenské
Ďarmoty, HaZZ V. Krtíš, DHZ z o−
kresu V. Krtíš, profesionálni a dob−
rovoľní hasiči z Balážskych Ďarmôt
a Orhlomu. Za OV DPO  predseda

JOZEF MIHÁLIK
Podujatie je realizované s finančnou

podporou Banskobystrického
samosprávneho kraja.

inf.  OV DPO t.č. 0918 467848 ,
mail:  brlos.j@azet.sk

Polícia hľadá 
páchateľa

Polícia vo Veľkom Krtíši začala
trestné stíhanie vo veci zločinu
lúpeže. V nedeľu (30.9.) vo večer−
ných hodinách na Venevskej ulici
vo Veľkom Krtíši, pred vchodom do
bytového domu neznámy páchateľ
lúpežne prepadol  67−ročnú ženu z
Veľkého Krtíša. Páchateľ odzadu
pristúpil k poškodenej a chytil jej
kabelku, ktorú držala v ruke. Snažil
sa jej ju z ruky vytrhnúť, čo sa mu

ale najprv nedarilo, tak následne
kabelkou prudko trhol, čím poško−
dená spadla na chodník. Páchateľ
jej kabelku vytrhol a z miesta ušiel.
V dôsledku pádu poškodená utrpe−
la zranenia hlavy s dobou liečby
približne dva týždne. Krádežou ka−
belky, v ktorej sa nachádzali osob−
né doklady a peniaze, poškodenej
vznikla škoda odhadnutá na 72
eur. Po páchateľovi polícia pátra,
za tento zločin hrozí trest odňatia
slobody na 3 až 8 rokov.     −JV−

Neopatrnosť vodiča osobného
auta pri obiehaní iného vozidla
mala za následok dopravnú neho−
du − zrážku Renaultu Mégane a
Nissanu X−Trail, ktorá bola ohláse−
ná na operačné stredisko hasičov
24.9.2012. Na miesto nehody za
obec Dolné Plachtince vyslal ope−
račný dôstojník techniku a štyroch

hasičov, ktorí na mieste vykonali
protipožiarne opatrenia, zamedzili
úniku prevádzkových kvapalín a
nakoniec očistili vozovku od úlom−
kov z havarovaných vozidiel. Po
zdokumentovaní nehody prísluš−
níkmi policajného zboru boli vozid−
lá odtiahnuté na bezpečné miesto.

−DD−ORHaZZ−

Likvidovali sršne 
a vyťahovali psa 

Na dvoch miestach v okrese ma−
li hasiči za úlohu zlikvidovať ne−
bezpečné roje sršňov. Obidva vý−
jazdy sa konali 25.9., prvý do
Dolnej Strehovej a druhý do
Príbeliec. V obidvoch prípadoch
likvidovali hniezda štyria hasiči,
ktorí sa museli obliecť do včelár−
skych oblekov, aby mohli do vriec
naložiť hniezda a miesto, kde boli,
vystriekali prípravkom proti boda−
vému hmyzu, ktorý im poskytli o−
byvatelia domov. 
O tri dni na to mali hasiči opäť pl−

né ruky práce s uhynutým psom,
ktorý spadol do studne na
Tučekovej vo V. Krtíši.
Po tom, ako ho hasiči pomocou

lana vytiahli, vodu zo studne od−
čerpali a poučili majiteľa studne o
spôsobe dezinfekcie vody a potre−
be jej ďalšieho chemického rozboru.

− kpt. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ, 
HaZZ Veľký Krtíš  

Na Venevskej prepadli ženu

Obiehanie skončilo kolíziou

Mladí záhradkári na celoslovenskej súťaži 

Ak si u nás do 31.10.2012 záväzne objednáte šaty, 
zaplatíte za ne len 35 eur.

V dobe od 03.10.2012 do
30.11.2012 bude na ceste I/75 v
km. 161,000 − 161,200 a km.
164,00 − 164,500 medzi mestom
Veľký Krtíš a obcou Pôtor čias−
točná uzávierka s vedením cest−
nej premávky obojsmerne vo
voľnom jazdnom pruhu šírky
2,75 m z dôvodu realizácie stav−
by "I/75 Veľký Krtíš − Pôtor, sa−
nácia" − výmena nevyhovujúceho
geologického podložia cestného
telesa.  

−npor. Mgr. MIROSLAV HUDEC−

Uzávierka cesty 
do konca novembra

OKRESNÝ VÝBOR
DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ 
OCHRANY VEĽKÝ KRTÍŠ
Vás pozýva na podujatie 

Čítačka

PONDELOK  15.10.2012, 
18.30 hod. v reštaurácii

MAFÍK vo V. Krtíši
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n Predám MERCEDES 200 D
(41−ročný) alebo vymením za
ARO 244 alebo podobné vozidlo
4x4. Inf. m 0903 043 196.

np − 1490
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim kravy, jalovice a býky.
Inf. m 0948 155 120.     np − 1491
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0948 155 120.             np − 1492
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FAVORIT − STK, EK
platné. Cena: 350 eur. Inf. m
047/48 234 66.             np − 1493
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt s balkónom na B. Nemcovej
47 (na 8. poschodí). Byt je kom−
pletne prerobený. Cena: 22.000
eur, pri rýchlom jednaní dohoda
istá. Inf. m 0915 371 319.  

np − 1494
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt. Inf. m
0915 856 784.             np − 1495
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový 2−generačný
byt na Viničkách. Cena doho−
dou. Inf. m 0903 407 215.  

np − 1496

n Predám staršiu obývaciu ste−
nu + rozťahovací gauč a dve
kreslá. Cena: 50 eur. Inf. m 0949
680 757.                    np − 1498
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nový (ročný) rozťaho−
vací gauč hnedej farby + rohový
stôl na PC a starší televízor (uh−
lopriečka 35 cm). Inf. m 0949
680 757.                    np − 1499
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stolík pod TV (buk).
Inf. m 0918 650 933.   np − 1500
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 1−izbový za−
riadený byt. Inf. m 0904 647 477.  

np − 1501

n Prijmeme ženu na rozvoz piz−
ze. Inf. m 0905 657 689. np − 1502
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem garáž vo V. Krtíši.
Inf. m 0903 374 915.   np − 1503
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Prijmem absolventa/−tku na ab−
solventskú prax. Inf. m 0905 358
389.                          np − 1504
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−nápravový nákladný
vozík (prerobený na bufet).
Vhodný aj pre rybárov. Inf. m
0907 808 707.               np − 1505
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FIAT DOBLO 1.9 D, r.
v. 2001, elektrické okná, ťažné,
STK a EK platné do r. 2014.
Cena: 2.200 eur. Inf. m 0908 113
925.                            np − 1506
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kŕmnu repu. Cena: 10
eur/q. Inf. m 0905 508 104.  

np − 1507
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Súrne hľadáme do podnájmu
jedno alebo 2−izbový byt. Inf. m
0944 582 958.             np − 1508
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské prasce
asi 25 kg a 100 kg. Inf. m 0911
558 111.                     np − 1509
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam prácu v lese. Inf. m
0911 558 111 − volať po 16.00 h.  

np − 1510

n Predám VW PASSAT Combi
1,9 TDi, Komfort, r. v. 2004. Inf.
m 0905 835 913.          np − 1511
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám plechové disky R 15.
Inf. m 0905 835 913.    np − 1512
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám byt na Lučenskej v o−
sobnom vlastníctve − čiastočne
zrekonštruovaný. Cena doho−
dou. Inf. m 0905 816 841.

np − 1513
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový upravený
byt na Železničnej. Cena: 300 eur.
Inf. m 0907 613 429. np − 1514
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám SEAT LEON, r. v.
2007, najazdených 77.108 km,
1.majiteľ, športové prevedenie
177 kW. Cena: 15.000 eur. Inf. m
0911 207 696.             np − 1515
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4 − izbový prerobený,
zateplený byt. Cena dohodou.
Inf. m 0905 887 614.   np − 1516
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám praktický a pekný dar−
ček od ZEPTER VERSAILLES o−
bedová + kávová súprava pre 12
osôb. Cena: 980 eur. Inf. & 0917
816 376.                     np − 1518
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kto mi prezimuje dva väčšie
kvety? Hľadám šikovného muža
na krátkodobé jesenné práce.
Inf. & 0907 618 527.   np − 1519

PO UZÁVIERKE

Predseda Okresného
súdu Veľký Krtíš

V Y H L A S U J E   
V Ý B E R
na obsadenie 
1 voľného 

štátnozamestnaneckého
miesta Okresného súdu

Veľký Krtíš
vo funkcii hlavný radca
− vyšší súdny úradník.

Bližšie informácie na
www.justice.gov.sk 

v časti výberové konania.

Mestský byt č. 1 v bytovom dome súpisné
číslo 770 na ulici Venevskej 24 

vo Veľkom Krtíši, suterén dvojizbový.
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: 9.11.2012 o 13:00 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. 2

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: 9.11.2012 o 13:00 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

Mestský byt č. 46 v bytovom dome súpisné
číslo 997 na ulici Novohradskej 14 

vo Veľkom Krtíši, 3. poschodie, jednoizbový
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: 9.11.2012 o 13:00 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. 1

n Predám zemiaky, cibuľu, ka−
pustu a kŕmne zemiaky. Aj do−
veziem. Inf. m 0905 497 133.  

np − 1497

n Predám traktor ZETOR 6911 v
dobrom stave, vzadu nové pneu−
matiky, nový akumulátor − nára−
die, vlečka, pluh, kultivátor, bez
EČ, všetko vo Vinici alebo vyme−
ním za dobré terénne auto. Cena:
2.000 eur + 300 eur. Inf. & 0908
608 535.                     np − 1443
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mladú hovädzinu 1
kg/4,50 eur (5 kilové balíčky) a na−
hý ovos 1 q/25 eur. Inf. & 0915
212 960, 0905 646 782.  np − 1520
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Odkúpime dom so záhradou na
splátky do 15.000 eur. Súrne. Inf.
& 0910 165 100.          np − 1522


