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KOZOROŽEC  (22.12. − 20.1.)
Je pred vami pracovne nesmierne ú−
spešný a plodný týždeň. Ste síce zava−
lený povinnosťami, ale zvládate ich s
ľahkosťou. Neexistuje žiadna prekážka,
ktorá by vám mohla zabrániť podávať
iba tie najlepšie výkony. Aj zo strany va−
šej rodiny a partnerov budete vnímať a
cítiť podporu vo všetko, čo budete mať v
úmysle robiť. Preto nezabudnite na to,
že by si z vašej strany zaslúžili, aby ste
sa im niečím pekným odvďačili a doká−
zali im tak, že si vážite všetko, čo pre
vás robia.

VODNÁR (21.1. − 18.2.)
V zamestnaní sa už musíte cítiť ako na
hojdačke. Raz ste hore a raz zase úplne
na dne. Práve počas tohto týždňa to bu−
de tak, že znova pocítite totálnu stagná−
ciu, s ktorou nedokážete pohnúť, aj keď
sa budete snažiť akokoľvek. Vydržte to,
nič iné vám nezostáva. Ešte aj v oblasti
vášho súkromia a v rodinných záležitos−
tiach sa nedejú žiadne mimoriadne uda−
losti, ktoré by si od vás vyžadovali o−
sobnú angažovanosť a zvýšenú pozor−
nosť. Budete mať čas odpočinúť si a re−
laxovať počas víkendu.

RYBY (19.2. − 20.3.)
Aj tento týždeň pokračujete v úspešnom
budovaní si vašej kariéry. Zo strany va−
šich nadriadených máte podporu vo
všetkých vašich aktivitách a aj vaši spo−
lupracovníci sú vám nápomocní. Cítite
sa príjemne. V oblasti vášho súkromia,
hlavne v partnerskom spolužití, cítite
vnútorný nepokoj a neistotu. Nedeje sa
však nič mimoriadne. Pokúste sa vaše
partnerské záležitosti neprežívať tak cit−
livo. Počas víkendu sa snažte dopriať si
odpočinok.

BARAN (21.3. − 19.4.)
V zamestnaní sa vám bude počas tohto
týždňa dariť. Ste schopní bez problémov
zvládnuť všetky pracovné povinnosti,
ktoré ste si na tieto dni naplánovali.
Opatrní však buďte pri finančných trans−
akciách, neberte si pôžičky, ani úvery. V
záležitostiach vášho osobného a citové−
ho života sa nebudú diať žiadne mimo−
riadne udalosti, ktoré by vám narušili
pohodu a príjemnú atmosféru. Tá medzi
vami a vašimi najbližšími prevláda. Aj
počas víkendu sa budete cítiť príjemne a
uvoľnene.

BÝK (20.4. − 20.5.)
Tak ako minulý týždeň, aj tento, môžete
v rámci vašich pracovných záležitostí o−
čakávať iba úspech. Ste ozaj na najlep−
šej ceste vylepšiť si vašu pracovnú po−
zíciu. Pokiaľ máte v úmysle začať podni−
kať, môžete vaše plány realizovať práve
počas týchto dní. Pokiaľ ste v stabilnom
partnerstve a túžite po potomstve, mô−
žete sa o to pokúšať. Nezadaní, máte
šancu spoznať novú lásku. Počas víken−
du nezostávajte doma, vyberte sa nie−
kam do spoločnosti.

BLÍŽENCI (21.5. − 21.6.)
Postupne si v zamestnaní upevňujete
svoje postavenie doterajšími dobrými
pracovnými výsledkami. Tento trend u
vás pokračuje aj tento týždeň. Na jeho
konci vám hrozí, že sa môžu zhoršiť
vzťahy medzi vami a vašimi spolupra−
covníkmi. Kariéru to však neohrozí.
Pokiaľ ste v partnerstve a chcete ho
spečatiť zásnubami alebo svadbou, ne−
váhajte. Nebeská obloha vám v tejto zá−
ležitosti mimoriadne praje. Aj víkend
vám prinesie veľa radosti a zábavy.

HOROSKOP
RAK (22.6. − 22.7.)

Tak ako sa vám darilo počas minulého
týždňa v pracovných záležitostiach, rov−
nako to bude pokračovať aj počas tohto.
Pomaly, ale isto, si budujete kariéru a
dobré meno. Jediným nepriateľom môže
byť prípadná unáhlenosť v rozhodovaní
sa o dôležitých veciach. Aj v rodinných a
partnerských záležitostiach sa môžete te−
šiť z úspechov. Nielen vašich, ale aj všet−
kých vašich najbližších. Je pred vami po−
kojný a naplnený týždeň. Užite si to.

LEV (23.7. − 22.8.)
V pondelok očakávajte v zamestnaní veľa
stresu a napätia. Preto si radšej všetky
dôležité pracovné záležitosti presuňte na
utorok. Až do piatku sa vám bude dariť u−
robiť všetko, čo ste si naplánovali v rám−
ci vašich pracovných povinností.
Rodinný, partnerský, ale aj osobný život
nebude ničím narušený. Všetko je v naj−
lepšom poriadku. Počas víkendu sa snaž−
te tráviť čas s vašimi najbližšími v teple
vášho domova.

PANNA (23.8. − 22.9.)
Naďalej ste na vlne úspechu v pracov−
ných záležitostiach. Postupne sa vám da−
rí stúpať v kariérnom rebríčku. Aj keď sa
vám koncom týždňa vaša nálada trochu
pokazí, nebude to mať dopad na vaše vý−
borné výkony. Je pravdepodobné, že vo
vašom súkromí príde k milej udalosti v
podobe zásnub alebo svadby, ktorej sa
zúčastníte. Počas víkendu máte teda o
zábavu postarané. Nemyslite preto na
nič, ale poriadne si to užite.

VÁHY (23.9. − 23.10.)
Toto je pre vaše znamenie ten najideál−
nejší čas na presadzovanie si vašich pro−
jektov a plánov u vašich nadriadených.
Hviezdy sú vám naklonené a pomôžu
vám nielen presadiť sa, ale aj uviesť do
praxe všetko, čo budete chcieť. Zaistíte si
tým nielen uznanie, ale aj posilnenie vaše
pozície. Vám nezadaným sa bude dariť
nadväzovať nové známosti. Zadaní, ktorí
túžite po dieťatku neváhajte, pustite sa do
práce. Pokračovať v tom môžete aj počas
víkendu.

ŠKORPIÓN (24.10. − 22.11.)
Po dlhom čase aj vaše znamenie bude v
zamestnaní žať úspech za úspechom.
Neváhajte a každý deň tohto týždňa vy−
užite maximálne. Iba tak sa vám podarí
dohnať všetky vaše resty, ktoré boli spô−
sobené tým, že ste museli doteraz riešiť
problémy a nemohli ste sa naplno veno−
vať pracovným povinnostiam. Vaši part−
neri vám doma vytvárajú príjemnú atmo−
sféru, aby ste si mohli poriadne odpoči−
núť a relaxovať. Odvďačte sa im za to po−
čas víkendu. Ako, to už je na vašej fantá−
zii.

STRELEC (23.11. − 21.12.)
Počas tohto týždňa sa môžete venovať
všetkým pracovným záležitostiam okrem
jednej. Nepúšťajte sa do žiadnych finan−
čných transakcií. Neberte si žiadne pôžič−
ky ani úvery. Na tieto projekty nemáte
prajné a vhodné obdobie. V rámci vašich
osobných, rodinných a partnerských akti−
vít si môžete dovoliť riešiť aj vážne prob−
lémy. Bude sa vám ich dariť zvládať pres−
ne podľa vašich predstáv. Víkend si re−
zervujte pre seba a vaše záujmy alebo ko−
níčky.

Suroviny:   300 g pangasia,
400 g čerstvého listového špe−
nátu,  3 strúčiky cesnaku, 1 ša−
lotku, mleté čierne korenie,
soľ,    muškátový orech,  1 KL
korenia na ryby,    2 PL
masla, 4 PL hladkej
múky,  2 PL oleja, 1
kápiu.
Filety rozmrazíme a o−
sušíme papierovou u−
tierkou. Špenátové listy
oddelíme od stoniek a
riadne preperieme pod
studenou vodou. Listy nakrája−
me na malé kúsky. Vo veľkom
hrnci s osolenou vodou špenát
krátko povaríme, a potom vodu
zlejeme. V hrnci rozpustíme

maslo, na ktorom osmažíme
nadrobno nakrájanú šalotku.
Potom pridáme špenát a za
stáleho miešania chvíľu podusí−
me. Ochutíme soľou, korením,

prelisovaným
cesnakom a
s t r ú h a n ý m
muškátovým
orechom.
Nakoniec oba−
líme filety v
múke, ktorú
sme zmiešali s

1 lyžicou korenia na ryby a
sprudka opečieme na oleji. Na
tanier servírujeme hotový špe−
nát, na povrch položíme upe−
čenú rybu a ozdobíme kápiou.

Pangasius na špenátovej podstielke
Recept na tento týždeň

HOROSKOP

S U D O K U
Mriežku vyplňte tak, aby v každom stĺpci, riadku aj
vo všetkých deviatich štvorcoch hracieho plánu bo−
lo deväť rôznych čísel  od 1−9 a žiadne z nich sa ani
raz neopakovalo. Správne riešenie každého sudoku
je len jedno jediné.

Chcete získať zaujímavé
skúsenosti?

Prijmeme absolventku, absolventa. 
Zn. Najlepšie z  V. Krtíša.

Informácie získate na tel. čísle: 48 315 55, 
mail: noviny.pokrok@stonline.sk 
alebo priamo v redakcii Pokrok.  

Lekárska pohotovostná služba (Banícka 35, V. Krtíš, 
tel. 48 31 111). Pre dospelých: Pon. − Pia. 15.30 − 7.00 h.,
So. − Ne. 7.00 − 7.00 h. . Pre deti a dorast: Po. − Pi. 15.30 −

22.00 h., So. − Ne. 8.00 − 22.00 h.
LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ V MESTE V. KRTÍŠ

pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h., sobota, nedeľa, svia−
tok: 9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.

29.10. BELLADONNA (Ul. SNP), 30.10. PANACEA (pri sto−
matológii), 31.10. AQUA VIVA (Ul. SNP), 1.11. Dr. MAX (v ne−
mocnici), 2.11. BIELY LEV (Banícka), 3. a 4. 11. U
ČIERNEHO ORLA (Nemocničná)  

ZDRAVOTNÍCKY INFOSERVIS
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odujatie v nádherných pries−
toroch kostola sv. Antona
Paduánskeho otvoril krátkym

príhovorom farár  PaedDr. Marek
Veverka a potom moderátorka
predstavila súťažiace zbory a čle−
nov poroty, ktorými boli Pavol
Šiansky − dirigent a zbormajster z
Banskej Bystrice, Božena Paučová
− dlhoročná metodička pre zbory
na HIOS a Bc. Andrej Babiar − me−
todik pre hudbu a hudobné žánre
takisto z HIOS vo V. Krtíši.  

Prvým zborom, ktorý sa predsta−
vil návštevníkom a súťažiacim na
tomto podujatí bol  ženský spevác−
ky zbor MELÓDIA z Fiľakova.
Založili ho  roku 1978 a odvtedy sa
už predstavil na koncertoch doma i
v zahraničí. Úspešné vystúpenia
mal v Chorvátsku, Rakúsku, Čes−
ku, Maďarsku, Srbsku a v
Rumunsku. Na Celoslovenskej
kvalifikačnej súťaži speváckych
zborov v roku 2008 získal, po strie−
borných a bronzových,  "Zlaté oce−
nenie".  Za úspešnú prácu a repre−
zentáciu mesta dostal "Cenu mes−
ta" ako aj " Cenu za rozvoj novo−
hradskej kultúry". 
Po ňom zazneli kostolom detské
hlasy členov detského speváckeho
zboru CAMPANELLA (v preklade
Zvonček) z Brezničky pri Poltári.
Tento spevácky zbor funguje a
pracuje na Detašovanom pracovis−
ku Cirkevnej základnej umeleckej
školy sv. Jána Bosca − v
Brezničke.  Mnohí jeho členovia sú
už treťou generáciou zborových
spevákov v tejto obci a sú tak prí−
pravkou pre Chrámový zbor do−
spelých −  Campana.  Jedna zlož−
ka zboru sa orientuje na duchovné
piesne, ktoré využíva na sprevá−
dzanie liturgie vo farnosti
Breznička. 
Po prvý raz  sa na festivale pred−

stavil spevácky zbor QUIRIN,  z
Revúcej, ktorý  bol založený v ok−
tóbri roku 2006. Zbor má v súčas−
nosti 27 členov a vedie ho Jaroslav
Petr. V apríli 2009 vystúpil Quirin
na 31. ročníku festivalu zborového
spevu Viliama Figuša−Bystrého s
medzinárodnou účasťou v Banskej

Bystrici, kde získal  strieborné pás−
mo. O rok neskôr sa zúčastnil
Medzinárodného festivalu spevác−
kych zborov Svátky písní Olomouc
v Olomouci, kde v kategórii zmie−
šané zbory dospelých získal bron−
zovú medailu a v kategórii
Cirkevná a duchovná hudba strie−
bornú medailu. 

V želovskej farnosti vznikol roku
2009 Mládežnícky cirkevný spevo−
kol LAETITIA (Radosť). Spevokol

vedie Mgr. Magdaléna Ballová, kto−
rá je v súčasnosti tak organizačnou
vedúcou, ako aj jej dirigentkou a
hlasovou pedagogičkou. Zbor sa
od svojho vzniku prezentoval na
rôznych podujatiach, či už cirkev−
ných alebo verejných. 

Súťažné vystúpenie uzavrel
Spevácky zbor LIPKA z Valaskej.
Ten začal spievať  pri Miestnom od−
bore Matice slovenskej pred 10.
rokmi, keď nadviazal na tradície
matičného zboru z r. 1922. V sú−

časnosti spevokol spieva piesne
národné, hymnické, ľudové sformo−
vané do hudobných kompozícií in−
terpretovaných najdokonalejším hu−
dobným nástrojom − ľudským hla−
som. Lipka má 38 členov a vedie
ho umelecky vedúci a šéfdirigent
Ján Jenča, ktorý je aj skladateľom
a upravovateľom textov. 

Odborná porota potom hodnotila
jednotlivé vystúpenia a predseda
poroty − P. Šiansky sa vyjadril ku
každej skladbe. Jeho postrehy
smerovali ku skvalitneniu výkonov,
k odstráneniu nedostatkov a neza−
budol ani vyzdvihnúť a pochváliť
prácu jednotlivých zborov.
Nakoniec porota oznámila aj vý−
sledky súťažnej prehliadky
Chrámová pieseň. V zlatom pásme
s odporúčaním a postupom na
Gorazdove dni do Zvolena sa u−
miestnili dva zbory  −  Melódia z
Fiľakova a Lipka z Valaskej.
Strieborné ocenenie získal Quirin z
Revúcej a Laetitia zo Želoviec a
Campanella z Brezničky získali
diplom za účasť a vzornú repre−
zentáciu.  −Bc. ANDREJ BABIAR, 

HIOS, V. Krtíš− 

NOVEMBROVÁ 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:

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

Kupóny vystrihnete, nalepíte  na hraciu kartu a na záver ich pošlete  alebo prinesiete ku nám do redakcie.
Tým ste splnili podmienku   zaradenia do žrebovania o pekné a hodnotné vecné ceny. VEĽA ŠŤASTIA!

NOVEMBROVÁ

KUPÓNKA
č.1

kupón č.2

kupón č.3
kupón č.4

Modrokamenským kostolom zneli tóny kresťanských piesní
Jubilejný 20.ročník krajskej prehliadky speváckych zborov a cirkevných spevokolov "Chrámová pieseň" sa uskutočnil 13. 10. 2012 v

Modrom Kameni. Podujatie s finančnou podporou MK SR pripravilo BBSK−Hontiansko−ipeľské osvetové stredisko vo V. Krtíši (HIOS)  v
spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom v M. Kameni. 

Rozborový seminár speváckych
zborov na Chrámovej piesni 2012

Ženský spevácky zbor Melódia z Fiľakova získal zlaté pásmo s postupom 
na celoslovenskú prehliadku Gorazdove dni do Zvolena.

P
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V spolupráci s Ligou za duševné
zdravie SR sa 10. a 11. októbra
2012 v uliciach nášho mesta usku−
točnil už 7. ročník celoslovenskej
verejnej zbierky Dni nezábudiek.
Cieľom zbierky bolo vyzbierať fi−
nančné prostriedky a použiť ich na
podporu rozvoja siete starostlivosti
o ľudí s duševnými ochoreniami a
ich sociálneho začlenenia, napr. na
podporu sociálnych služieb, chrá−
nených dielní, denných psychiatric−
kých stacionárov, na podporu pro−
jektov, na zmysluplné a tvorivé trá−
venie voľného času ľudí s problé−

mami duševného zdravia, na pod−
poru sociálnej inklúzie klientov psy−
chiatrických služieb a ich rodinných
príslušníkov, na vzdelávanie verej−
nosti a preventívne programy na
podporu duševného zdravia. Na ú−
čet Ligy za duševné zdravie sme
poukázali sumu 475,77.− eur.

ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa za−
pojili do zbierky Dni nezábudiek. Ak
ste nestihli prispieť, môžete tak u−
robiť zaslaním SMS správ na č. 833
v sieťach mobilných operátorov
Orange, T−Mobile a O2, cena jed−

nej SMS správy bude 2,−
Euro, a to v období od 1.9.
do  30.11.2012. Na účet ve−
rejnej zbierky bude odvedený
tento príspevok vo výške
100% z ceny jednej SMS.

Spolu sa nám podarilo pod−
poriť dobrú vec a dokázať
tak, že nám nie je ľahostajná
ani duševná stránka zdravia.

− Mgr. MIROSLAVA
ČOPOVÁ − 

ĽUDIA S DUŠEVNÝMI CHOROBAMI POTREBUJÚ NAŠU POMOC 

LDZ SR organizuje
každoročne des−
t i gma t i z a čnú
kampaň a ce−
loslovenskú
Zbierku, na
podporu ľu−
dí s dušev−
nými poru−
c h a m i .
Zbierky sa
zúčastňujú ľu−

Vľavo Svätopluk Blažej a
Juraj Riša, študenti oktá−
vy z Gymnázia A. H. Škul−
tétyho vo V. Krtíši patrili
tiež k dobrovoľníkom, kto−
rí spolu v okresnom mes−
te vyzbierali 475,77 eur.

Na nezábudku nezabudli ani naši gymnazisti 
Modrý kvietok nezábudky je symbolickým vyjadrením krehkosti du−
ševného zdravia a výzva ľudí nezabúdať, že bez duševného zdravia
nemôže existovať ani dobré fyzické zdravie, lebo sa navzájom
ovplyvňujú. V tomto duchu priložili ruku k dielu aj študenti
Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši v úlohe dobrovoľníkov
a bokom neostali ani obyvatelia Veľkého Krtíša.

V sobotu 13. októbra skončila pouličná forma Zbierky DNI NEZÁBUDIEK 2012, kto−
rá pokračuje až do konca roka (formou SMS na číslo 833 alebo priamo na účty
Ligy za duševné zdravie SR). Začala v stredu 10.10. eventom v bratislavskom
Auparku, kde predstavili svoju činnosť členské združenia Ligy za duševné
zdravie a  na pódiu vystúpili speváci Peter Lipa, Beata Dubasová, Berco
Balogh, Anka Repková a moderátorka Zuzka Vačková. Podujatie a zbierku
podporili svojim príhovorom: Martin Knut − predseda Správnej rady LDZ
SR, Anton Srholec − kňaz a člen Dozornej rady LDZ SR, Paťa Jarjabková −
moderátorka, Renata Špačková − redaktorka, Vlado Kordoš − akad.maliar a
spolupracovník Galérie Nezábudka.

BEÁTA 
DUBASOVÁ

MARTIN KNUT

ANTON SRHOLEC

ZUZANA
VAČKOVÁ

MIRO NOGA

MARIÁN MIEZGA

PETER LIPA

RÓBERT 
JAKAB

Známe osobnosti na fotografiách J. VALENTA podporili Ligu 
za duševné zdravie na nedávnom evente v bratislavskom Auparku

A POMÁHAJÚ AJ ZNÁME TVÁRE
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Pokračovanie pretekov si zobral
na starosť farár Mgr. Dominik
Markoš spolu s cirkevným spolo−
čenstvom a v súčinnosti s
Obecným úradom v Sklabinej,
Obeckove a Novej Vsi spolu so
starostami týchto obcí Bc. Martou
Kálovcovou, Ľudovítom Róškom a
Štefanom Paholíkom.  Za krásneho
ideálneho počasia, tentoraz koneč−
ne bez extrémnych horúčav, dal
pokyn k štartu od fary na 10,3 km
dlhú trať výstrelom z pištole staros−
ta Obeckova Ľudovít Róško.
Bežalo sa tradične −  cez Sklabinú,
Novú Ves,  Obeckov a naspäť pred
starú faru.  Hlavným rozhodcom
podujatia bol učiteľ Mgr. Ľubomír
Dula.
Súťažilo sa v kategóriách muži do

40 rokov, muži do 50 rokov a muži
nad 50 rokov, ženy do 40 rokov a
ženy nad 50 rokov.
Celkovo sa behu zúčastnilo 7 mu−

žov do 40 rokov, dvaja muži vo ve−
ku od 40 do 50  rokov a v kategó−
rii muži nad 50 rokov bežali šiesti
a jedna žena v kategórii nad 40 ro−
kov. Celkovo trať absolvovalo 16
bežcov. 
Mgr. Dominik Markoš a cirkevné

spoločenstvo v Sklabinej sa roz−
hodli nasledovať ideu vdp. Jána
Laktiša, ktorý sa pred rokmi v
Sklabinej dostal do povedomia ob−
čanov svojím  prístupom k športu a
svojím celoživotným krédom: "V
zdravom tele −zdravý duch". Bol
zanietený telom a dušou pre šport
v obci. Pracoval s deťmi i staršou
mládežou − juniormi a to v rámci
zimných i letných športov. Bol tré−
nerom futbalistov v Sklabinej, kde

sa venoval kondičnej príprave pri
majstrovských futbalových zápa−
soch. Zúčastnil sa na maratóne v
Japonsku, kde dokonca vyhral au−
to a viackrát získal vo svojej kate−
górii prvenstvo aj na známom
Košickom maratóne. Po skončení
pretekov sa uskutočnilo vyhlásenie
víťazov podľa vekových kategórií.
Prví traja z každej kategórie boli
odmenení vecnými darmi a diplo−
mami.
Na záver sa všetci účastníci a or−
ganizátori stretli na spoločnom po−
sedení v starej škole, kde bol pri−
pravený teplý kotlíkový guľáš z di−
viny. Postaral sa oň Poľovnícke
združenie Nová Ves a jeho šikovní
guľášmajstri Dušan Gerbáč a Jozef
Diheneščík. Energiu bežcom dopl−
nilo aj nealkoholické pivo a bohatý
sortiment zákuskov. Akcia sa vyda−
rila a ostáva len dúfať, že sa ďalší
ročník uskutoční s vyšším počtom
bežcov.               JÁN HAVRILA  

− dopisovateľ Pokroku
Foto: Ing. VLADIMÍR HÁJEK 

a ERIK VESELÝ 

Dominik Markoš „beží“ v šľapajách Jána Laktiša
V Sklabinej sa koncom septembra uskutočnil XIII. ročník známych cestných pretekov v behu pod náz−
vom Memoriál vdp. Jána Laktiša. Vdp. Ján Laktiš bol farár, ktorý pôsobil v Sklabinej od roku 1968.
Narodil sa v Topoľčiankach, kde je aj pochovaný. Zomrel 11.3.1989 po ťažkej a nevyliečiteľnej chorobe.
V Sklabinej pôsobil viac ako 10 rokov a umrel vo veku nedožitých 68 rokov. 

Mgr. Dominik Markoš je pre Sklabinčanov 
nasledovateľom vdp. Jána Laktiša

Spokojní účastníci 13. ročníka pretekov
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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 16,00 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. 

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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PLACHTINSKÁ FARMA BARÁNEK, Dolné Plachtince č. 216

− Ovčie a kravské údené a neúdené syry, − ochutené bylinkami, cesnakom,
gyrosom − parenice, korbáče, syry, − maslo, tvaroh, bryndzu i žinčicu. 

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

Naše výrobky neobsahujú konzervačné látky 
a môžete si ich kúpiť vo vákuovom darčekovom balení

ako syrové alebo obložené taniere. 
Bližšie informácie dostanete u nás osobne alebo na: 

tel. č.: 0907 847 775, 48 304 44,  
info@farma−baranek.eu

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov.

SYROVÁ TORTA 
− darček pre 

každú príležitosť

03
−1

2
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Poznáte vo svojom okolí zaujímavého človeka, ktorý prežil nevšedný ži−
vot, je majiteľom kurióznej zbierky, pestuje zaujímavé rastliny alebo cho−
vá exotické zvieratá? Možno poznáte a my nie človeka, ktorý je úplne vý−
nimočný niečim iným, ako sme spomenuli. A možno ste to práve Vy, ko−
ho hľadáme, aby sme predstavili Váš mimoriadny talent (možno aspoň na
tipy pre nás) na stránkach našich novín. Je pravdou, že každý sme svo−
jim spôsobom výnimočný a jedinečný ale niektorí ľudia predsa len viac... 

Hľadáme zaujímavých a výnimočných ľudí okresu

Dajte nám, prosím, o ňom či o sebe vedieť, alebo sa s nami skontaktujte 
na tel. č. 047 48 31 555, 0902 302 102, 0918 59 65 65, 
e−mail: noviny.pokrok@stonline.sk. Vaša redakcia Pokrok 

UŽ DNES 29.10.2012
SO ŽIVOU HUDBOU
Členovia klubu UŠI V DUŠI  vás sr−

dečne pozývajú na ďalšiu čítačku s auto−
rom zbierky ŽIVOT NIE JE PES, JE TO
SUKA (2009), ESKIMÁK NA KORZE
(2010) a BLUES PRE MASY (2012)
JÁNOM MARTONOM, ktorý je veľmi blíz−
kym priateľom a spriaznenou dušou Pavla
Harixa Baričáka.                        − red. − 

Čítačka

Prídite si vypočuť poéziu a
hudbu Jána Martona 29. 10.

2012 o 18.30 h., do reštaurácie
MAFÍK vo Veľkom Krtíši.
Vstupné: jeden úsmev.

www.facebook.com − uši v duši.  − 

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

Cintoríny sa rozblikajú svetielkami spomienok

CHRYZANTÉMA
Komplexné pohrebné služby
M. R. Štefánika 4,Veľký Krtíš

Tel. 0918 825 863 

Tento týždeň si pripomenieme Sviatok všetkých svätých a Pamiatku
zosnulých. Počas sviatočných dní 1. a 2. novembra bude veľkokrtíšsky−
cintorín otvorený nepretržite. Na cintoríne bude zabezpečená úžitková
voda a služba pracovníkov pohrebnej služby Chryzantéma, ktorá vám v
prípade potreby ochotne pomôže. Počas ostatných dní bude cintorín o−
tvorený od 7.00 do 21.00 hodiny.                                         − ed − 

Uctíme si zosnulých 
Na Sviatok všetkých svätých sa 1. novembra o 14.00 h., v Dome

smútku na cintoríne vo Veľkom Krtíši uskutočnia ekumenické bo−
hoslužby. Vykonajú ich ev. a. v. kňaz Mgr. Ján Ruman a rímsko −
katolícky farár Mgr. Marek Kosorín.                                 − ed − 

Cintorín bude počas sviatkov otvorený nepretržite 

h

h
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n Vykúpim zadĺžený byt vo V.
Krtíši (aj družstevný). Platba v ho−
tovosti. Inf. m 0907 484 840.  

np − 1323
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 družstevný byt
s balkónom na B. Nemcovej 47 (na
8. poschodí). Byt je kompletne
prerobený. Cena: 22.000 eur, pri
rýchlom jednaní dohoda istá. Inf.
m 0915 371 319.           np − 1494

nPredám 1−izbový byt. Inf. m 0915
856 784.                      np − 1495
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem garáž vo V. Krtíši.
Inf. m 0903 374 915.        np − 1503

n Predám byt na Lučenskej v o−
sobnom vlastníctve − čiastočne
zrekonštruovaný. Cena dohodou.
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 1−izbový byt na
Venevskej. Cena dohodou. Inf. m
0948 089 380.                  np − 1525
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lacno starší rodinný
dom v Ďurkovciach. Cena: 8.000
eur. Inf. m 0919 218 144. np − 1526
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem 4−iz−
bový (nezariadený) byt na Želez−
ničnej 16. Inf. m 0907 359 009.

np − 1538
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osobnom
vlastníctve s balkónom (80 m2) na
Hviezdoslavovej 3 (5.poschodie).
Ihneď obývateľný. Cena: 18.000
eur.  Inf. m 0907 484 840. np − 1540
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový prerobený byt
na B. Nemcovej. Cena dohodou.
Inf. m 0918 077 327.      np − 1543
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim garáž za Zväzarmom. Do
500 eur. Inf. m 0915 972 782. 

np − 1544
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku v Malom
Krtíši. Inf. m 0918 327 733.  

np − 1548
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám poschodový rodinný
dom v M. Kameni. Cena: 27.000
eur. Inf. m 0915 627 462. np − 1551
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme lukratívne ob−
chodné a kancelárske priestory
v centre mesta vo V. Krtíši s
vlastným parkoviskom. Inf. m
047/48 313 15, 0903 258 143.

np − 1553
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve. Inf.
m 0918 876 715.  

np − 1556

n Predám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve − kompletne pre−
robený. Treba vidieť. Inf. m
047/433 07 92.             np − 1557
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v D.
Plachtinciach (ústredné kúrenie,
voda, plyn, veľká záhrada). Cena
dohodou. Inf. m 0911 988 156.

np − 1560
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dom v Bátorovej s
veľkou záhradou. Cena doho−
dou. Inf. m 0940 753 098.  

np − 1566
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový byt na Ul.
B. Nemcovej vo V. Krtíši. Pekný
stav, plastové okná. Cena: 250
eur/mesačne komplet, 2−mesač−
ná záloha nájmu podmienkou.
Inf. m 0915 190 360.  np − 1569
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový prerobený
byt v centre V. Krtíša a ortope−
dické matrace. Inf. m 0907 180
733.                          np − 1585
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v
Stredných Plachtinciach. Cena:
7.000 eur. Inf. m 0905 846 181.   

np − 1589
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na Želez−
ničnej 23 (3.poschodie). Je kom−
pletne prerobený. Cena doho−
dou. Inf. m 0904 624 445.

np − 1595
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim byt vo V. Krtíši. Inf. m
0904 323 165.               np − 1596
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Ľ.Štúra. Inf.
m 0905 315 148.            np − 1606
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom za
8.000 euro. Pri rýchlom jednaní
zľava. Inf. m 0919 399 514.

np − 1607
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem kan−
celárske priestory (40 m2) na
Mierovej (nad pizériou Lamami).
Inf. m 0915 756 670.    np − 1609
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 8−árovú záhradku nad
vodojemom (murovaná chatka,
pitná voda, elektrika). Cena:
5.000 euro. Inf. m 0907 484 840.

np − 1612

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 Predám praktický a pekný dar−
ček od ZEPTER VERSAILLES o−
bedová + kávová súprava pre 12
osôb. Cena: 980 eur. Inf. m 0917
816 376.                     np − 1518
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám farebný televízor
TECHNOSONIC. Cena dohodou.
Ďalej predám obývaciu stenu
(ako nová), šírka 3,40 m − jelša.
Cena dohodou. Inf. m 047/433 07
92.                           np − 1558

n Predám chladničku CANDY
(222 l), detský hlboký kočík (o−
ranžovo−sivý) a hifi vežu AIWA.
Inf. m 0908 903 959.    np − 1568
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pec na ústredné kúre−
nie RIMATHERM 23 (drevo−uh−
lie). Funkčná. Cena dohodou.
Inf. m 0907 552 216.    

np − 1570
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rozkladaciu pohovku
na kovových nožičkách (rifľová
látka) − veľmi málo používaná.
Ďalej predám konferenčný stolík
(okrúhly, vrch sklo, kombinácia
s tmavým drevom). Inf. m 0905
196 629.                   

np − 1573
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám magnetický matrac
PULZOTRON. Ide o liečbu cho−
rôb pomocou pulzujúceho poľa
magnetickej rezonancie.
Rozmery 180 x 80 x 3 cm. Cena:
1.000 euro. Inf. m 0944 311 562,
e−mail: logisticka7@gmail.com  

np − 1586
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám váľandu s úložným
priestorom, chladničku s mraz−
ničkou, nový detský matrac do
postieľky a dva perináky. Cena
dohodou. Inf. m 0908 041 817.  

np − 1588
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám sporák na pevné pali−
vo v dobrom stave − pravý za
150 eur a zimné pneumatiky MA−
TADOR (4 ks) aj s diskami
165/70 R, 13−79T, málo používa−
né. Cena: 150 eur. Inf. m 047/48
92 229, Veľké Zlievce 324. 

np − 1593

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. 

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI n

m

PONÚKA NA PREDAJ :

Kiarov: Zrekonštruovaný dom, 
pozemok 1 777 m2.
Cena : 19 000,− eur �

Malé Zlievce: Dva domy na dvore,
pozemok 40 á.

Cena : 23 000,− eur� 

Stredné Plachtince
Novostavba, pozemok 607 m2.

Cena : 30 000,− 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

− 4−izbový zrekonštruovaný byt
v OV na P.O.Hviezdoslava

− 3−izbový pôvodný byt v OV
na P.O.Hviezdoslava

− 2−zbový DB na B.Němcovej
Hľadáme absolventa/−ku 
na administratívne práce

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

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

n Predám kombinovaný sporák
GORENJE (3−ročný, plynový
sporák − elektrická rúra) za 150
euro, mrazničku PHILCO PF 832
(3−šuflíková, 83 l, ročná ešte v
záruke) za 150 euro, rozťahova−
ciu pohovku s úložným priesto−
rom (ročná, výborný stav) za 150
euro, rohový stolík s nadstav−
com, vhodný pre PC, notebook
(dvojročný) za 30 euro, akorde−
ón v dobrom stave, plne funkčný
(Accord II) za 30 euro a starú o−
bývaciu stenu + rozťahovací
gauč + 2 kreslá za 50 euro. Inf.
m 0949 680 757.           np − 1565
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n Predám skrine, spálňu, stôl +
stoličky, periny, koberce, knižni−
cu, veľké hrnce, starodávny aj
novší šijací stroj a veľkú váhu.
Inf. m 0907 047 631.    np − 1594
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve detské postele
(možnosť vytvoriť poschodovú
posteľ s rebríkom) a dva matra−
ce (180 cm). Cena spolu: 120 eu−
ro. Inf. m 0908 245 040.

np − 1616

n Predám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška
1,60 m. Inf. m 0908 962 716. 

np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám tehlobloky, elektrický
sporák s el. rúrou a starožitnú
skriňu. Inf. m 0911 202 393. 

np − 1610

n Predám MERCEDES 200 D (41−
ročný) alebo vymením za ARO
244 alebo podobné vozidlo 4x4.
Inf. m 0903 043 196.   np − 1490
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 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 HONDU ACCORD AE−
RODECK, r. v. 1988, objem mo−
tora 2.000 cm3, benzín, 3−dvero−
vé combi, 100% stav. Cena. 900
eur + dohoda. Inf. m 0908 484
439.                         np − 1523
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zimné pneumatiky
165/14, 80 % stav, 1 ks/20 euro
(4 ks). Inf. m 0902 335 395.  

np − 1554
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−OCTAVIU II. 1.6 FSI,
118 PS, komplet v elektrike, na−
jazdené 98.000 km, automatická
klíma. Cena: 6.500 eur. Inf. m
0902 335 395.             np − 1555
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám motorku SIMSON. Inf.
m 0915 610 251.           np − 1561
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ŠKODU 105 L, bielej
farby, v zachovalom stave, na−
jazdených 70.000 km, STK plat−
ná do r. 2014. Cena dohodou.
Inf. m 0910 392 039.

np − 1605

n Predám traktor domácej výro−
by a ošípanú. Inf. m 0907 251
655.                           np − 1572

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zachovalé zimné
pneumatiky 195/55/15 na Š−FA−
BIU + reťaze na zimu. Inf. m 0907
618 527.                     np − 1578
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám MERCEDES C 220D, r.
v. 1997, veľmi dobrý stav. Inf. m
0907 708 711.               np − 1581
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zimné pneumatiky na
diskoch 4 ks + 1 ks MATADOR
NORDICA BASIC 165/70 R13.
Zachovalé. Inf. m 0907 833 759.

np − 1590
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 5 ks zimných pneu−
matík aj s diskami na Š−FABIU
2004, zn., MICHELIN 165/70
R14T. Cena dohodou. Inf. m
0903 414 532.             np − 1592

n Predám detský bicykel v dob−
rom stave (vek 6 − 11 rokov) a e−
legantné kostýmy a spoločenské
šaty (veľkosť 40). Treba vidieť.
Lacno. Inf. m 0907 111 973. 

np − 1583

n Lacno predám exkluzívne spo−
ločenské šaty. Inf. m 0907 292
545.                         np − 1454

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 kŕmnu repu. Cena: 10
eur/q. Inf. m 0905 508 104.  

np − 1507
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám zajace a sudy na víno.
Inf. m 0917 075 588.  np − 1534
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám bažanty zlaté a krá−
ľovské. Inf. m 0911 154 680. 

np − 1550
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rôzne narádie na zabí−
jačku. Inf. m 0905 434 554.  

np − 1552
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jačmeň. Inf. m 0907
277 616.                      np − 1567
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
047/48 791 48 (Potôčik).  

np − 1577
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
047/48 94 424 − volať večer. 

np − 1579
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám sadenice čiernych rí−
bezlí. Inf. m 0907 365 988.  

np − 1580
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0904 668 230.              np − 1584
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatko rotwailera −
fenka po mohutných a ostraži−
tých rodičoch, je hravá a bystrá
a bude z nej dobrý strážca i spo−
ločník. Je 3x odčervená a 1x za−
očkovaná. Inf. m 0903 287 873,
0908 694 979.               np − 1591
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jablká bez postreku a
ovocné stromky. Inf. m 047/48
873 25.                    np − 1599
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka border kólie,
čiernobiele, 8−týždňové, odčer−
vené. Treba vidieť. Za symbolic−
kú cenu, dohodou. Inf. m 0904
642 811.                    np − 1600
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kozičku a dvoch cap−
kov (7 mesačné). Cena 15
eur/ks, vhodné aj na mäso. Inf.
m 0904 642 811.         np − 1601
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám čerstvo otelenú kravu
aj s teľaťom. Inf. m 0904 275 532.  

np − 1602
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0907 226 357.              np − 1603
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0918 229 419.             np − 1604
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám diskovú sejačku (šírka
3 m) a brány. Inf. m 0905 315
148.                        np − 1606
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0908 329 722.              np − 1613
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim gaštany. Inf. m 0907
234 059.                    np − 1614
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Prijmeme ženu na rozvoz piz−
ze. Inf. m 0905 657 689. 

np − 1502
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám šoféra na kamión.
Nástup ihneď. Inf. m 0915 268
196.                        np − 1541

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

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

np − 1355

n JEDNODUCHÁ PÔŽIČKA PRE
ŽIVNOSTNÍKOV. Inf. m 0904 256
464, 0908 355 383.       np − 1455

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

BURZA PRÁCE

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

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

np − 1169

STAVEBNÝ MATERIÁL
n Výpredaj obkladačiek a dlaž−
díc za mizerné ceny do zlikvi−
dovania skladových zásob. Inf.
m 0905 660 174.          np − 48

AUTO − MOTO

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 francúzštinu? 
Zn. Som mierne pokročilá. 

Inf. m 0910 989 479.  np − 1400

n PREDÁM ZEMIAKY, CIBUĽU,
KAPUSTU, KŔMNE ZEMIAKY A
KVALITNÉ A ZDRAVÉ JABLKÁ.
AJ DOVEZIEM. Inf. m 0905 497
133.                           np − 1497

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 MASÁŽNY SALÓN.
Objednávky na & 0905 468 639.   

np − 1417

HOBBY
VOĽNÝ ČAS

n Za symbolickú cenu predám
detské oblečenie na chlapca a
dievčatko vo veku od 0 − 5 ro−
kov. Inf. m 0915 656 889.

np − 1564

n PREDAJ PALIVOVÉHO 
DREVA AJ S DOVOZOM. 

Inf. m 0918 565  355.     np − 1456



n Predám hrušky − bišovky (dule).
Vhodné aj na zaváranie. Inf. m
047/48 80 251.               np − 1618
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadáme čašníka alebo čašníč−
ku. Inf. m 047/422 39 31.  np − 1619
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám poctivého nálezcu o vrá−
tenie dokladov, ktoré som stratil
21.10.2012, pri potravinách pri
Sandokane. Inf. m 0908 859 977.

np − 1620
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár.
Ovládam všetky murárske práce,
vrátane zámkovej dlažby. Inf. m
0911 359 735.                 np − 1621
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rôzne elektroinštalačný
materiál.  kysami@centrum.sk        

np − 1622
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám malotraktor VARI
SYSTÉM s bohatým príslušen−
stvom. Cena dohodou. Inf. m 0908
534 282.                        np − 1623
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám staršiu obývačku v dob−
rom stave a heligónku, r. v. 1937
(perleťové klávesy). Inf. m 0907
563 580.                       np − 1624
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám očistené širokprsé mor−
ky. Cena: 3,70 euro/kg. Inf. m 0907
871 019.                        np − 1625
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do dlhodobého prenájmu
zariadený 1−izbový byt na
Venevskej, voľný od 1.11.2012.
Cena: 230 euro, záloha 2 mesiace
vopred nutná. Len serióznym záu−
jemcom. Inf. m 0905 458 696, 0907
359 776.                        np − 1626
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám 2−izbový (čiastočne pre−
robený) byt na Hviezdoslavovej 35.
Cena dohodou. Inf. m 0907 430
823.                              np − 1627
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám komplet prerobený
(čiastočne zariadený) 2,5 izbový
byt (74 m2) na Píseckej 7. Cena do−
hodou. Inf. m 0908 660 668.

np − 1628
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na Píseckej
9 (3. poschodie, 4 balkóny). Inf. m
0905 766 204.                 np − 1629
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám odstavčatá a kúpim
mladú kravu. Inf. m 0910 519 366.  

np − 1630
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Novohradskej.
Inf. m 0903 635 942, 0902 067 636.  

np − 1631
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim jalovice a býky. Inf. m
0948 155 120.               np − 1636
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkame do dlhodobého pre−
nájmu denný bar s kompletnou ku−
chyňou v obci Želovce. Priestory je
možné využiť aj ako obchodné
priestory. K dispozícii je samostat−
ný vchod, barový pult, zariadená

kuchyňa, príručný sklad, sociálne
zariadenia. Plocha: 170 m2 + tera−
sa. Kontakt: m 0905 316 430. 

np − 1632
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatrovateľka
detí a starších ľudí. Prax aj osved−
čenie mám. Inf. m 0944 344 044.  

np − 1633
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám prácu ako vodič − VP sk.
B alebo ako pomocná sila na stav−
be (na dohodu). Inf. m 0907 382
507.                             np − 1634
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám overlovku za 50 euro.
Inf. m 0903 573 657.         np − 1637
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PO UZÁVIERKE
n Predám metrový textil 

− na kostýmy. Cena dohodou. 
Inf.: m 0907 281 092  np−1635

n Predám invalidný vozík (4−kole−
sový). Cena dohodou. Inf. m 0903
573 657.                      np − 1638
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám dve váľandy s úložným
priestorom. Cena dohodou. Inf. m
0903 257 020.                 np − 1639
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám králiky Vss a Kal.  Inf. m
0911 154 680.                   

np − 1640
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jazdené letné pneumati−
ky MICHELIN 175/70 R 14 (2909) za
60 eur. Inf. m 0905 247 586.

np − 1641
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osob−
nom vlastníctve na Píseckej.
Cena: 25.000 eur. Inf. m 0905
100 835.                   np − 1643

n Predám bicykel SHARP, okná
z paneláku a dve kreslá. Inf. m
0907 047 631.             np − 1642
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2, 3 alebo 4−
izbový zrekonštruovaný byt.
Cena dohodou. V dobrej lokalite.
Inf. m 0908 911 065.    np − 1644
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu pekný pre−
robený 3−izbový byt za 230 euro
mesačne, záloha 1 mesiac vo−
pred nutná. Len seriózne. Inf. m
0904 112 207.              np − 1646

Sučka nám ušla z Neniniec 3.10.2012
spolu so slovenským kopovom.
Kopova sme našli na druhý deň ráno,
bez známok života. Sučku beagla na−
posledy videli ešte večer, ako sedela
pri umierajúcom psovi, pri hlavnej ces−
te v Čebovciach pri dolných pivni−
ciach. Vraj to bol smutný pohľad na to,
ako pes neopustil kamaráta v nešťastí.
Myslíme si, že si beaglovku niekto za−
niesol domov a je teraz niekde v okolí.
Nálezcu samozrejme odmeníme. 

Rodina Hívešová, 
Petőfiho 157, Nenince 

m 0907 804 002 alebo 0908 912 473.
np − 1645

Prosíme Vás, pomôžte nájsť našu sučku! 

l Kúpim alebo vezmem do
prenájmu 2−3 izbový byt na
Venevskej. Inf. & 0907 147
218.                      np − 1647
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Rozhodoval: Maroš Libiak zo
Zvolena, pred 130 divákmi.
Zostava FC Baník: Kaczorek −
Horn, Daniel Ondrejkov, Šár,
Kukolík, Miškei, Horváth, Šiket,
Greguš (Láskavý), Sabó,
Pixiades. Žlté karty: Kukolík, Ši−
ket, Horn. Tréner: N. Kelemen. 

Už v 1.´ hostia kopali priamy kop
z 25 m Danielom Ondrejkovom.
Jeho strelu brankár vyrazil a dobie−

hajúci Šiket trafil opäť domáceho
brankára. V 3.´ vystrelili pekne do−
máci, ale ich strelu Kaczorek chytil.
Hlavný rozhodca v 9.´ vymyslel 11
m kop, ktorý Kaczorek vyrazil. No
na pokyn postranného rozhodcu
dal hlavný rozhodca 11−tku opako−
vať, ktorú Kaczorek opäť vyrazil. V
14.´ kopali domáci rohový kop a
strelu domácich Kaczorek zne−
škodnil. V gólovej šanci sa ocitol v
22.´ Sabó, ale jeho strela zo 16 m

išla tesne nad domácu bránu. V
34.´ kopali domáci priamy kop z 20
m, no lopta išla tesne vedľa ľavej
tyče brány hostí. Čistú gólovú šan−
cu mali domáci v 38.´, ale ich stre−
lu z 5 m Kaczorek vyrazil na roh. V
42.´ sa opäť ocitol v gólovej šanci
Sabó, ale jeho strelu zo 16 m do−
máci brankár nohou vyrazil do brv−
na. 
Domáci v 47.´ vystrelili nebezpeč−

nú strelu na bránu hostí, ktorá išla

tesne nad bránu. V 56.´ kopali do−
máci rohový kop a ich hlavička išla
tesne vedľa ľavej tyče
Kaczorekovej brány. Hlavný roz−
hodca v 58.´ vymyslel priamy kop
zo 16 m, z ktorého sa domáci ujali
vedenia 1:0. V 64.´ kopali hostia
rohový kop a domáci s námahou
odvrátili do bezpečia. Čistú gólovú
šancu mali domáci v 66.´ a násled−
nú strelu Kaczorek perfektne vyra−
zil na roh. V 67.´ sa dostal do šan−
ce Greguš, ale jeho strela išla ved−
ľa brány. A v 90.´ mal šancu na
strelenie gólu Šiket, ale jeho strela
išla tesne vedľa pravej tyče brány
domácich. 

− TIBOR KRNÁČ − 

Zostava domácich: Bojtoš, Zaťko,
Nozdrovický, Bojtoš, Balga, Koncz,
Mudroň, Kováč,   Babčan, Slávik,
Bogdányi; na striedanie : Husár,
Bakša, Vlačuha, Győrgy a Gemer. 

Zostava hostí:  Hriň, Báťka, Sokol,
Drozd, Novák, Žilka, Hriň, Korbeľ,
Hudec, Abelovský, Kminiak; na
striedanie Tóth. 
Góly za domácich: v 71.´ Mudroň,

78.´ Bogdányi; za hostí v 13.´ M.
Kminiak, v 29.´ Marek Hriň a v 50.´
M. Sokol. ŽK: za domácich Zaťko,
Balga; za hostí: Drozd, Hriň a
Sokol. 

Za nepriaznivého počasia boli
počas celého derby zápasu hostia
futbalovejší a zaslúžene si odniesli
3 body.  Ešte aj v 70. ´sme viedli
0:3, ale nakoniec z toho bola veľká
dráma, lebo sme dostali dva góly a
teda až do konca zápasu nechýba−
lo futbalové napätie. 

− RICHARD HUDEC −  

Zostava domácich: Kalmár,
Pavlovkin, Bernáth, Trebuľa,
Horváth, Bariak, Parkáni, Ďur−
čok, Holík, Celleng, L. Parkáni,

Kollár; na  striedanie: Celleng,
Pál, Gajdoš a  M. Červoč. 

Domáci sa ujali vedenia v 7.´
gólom Mareka Horvátha. Domáci

mali počas prvého polčasu územnú
prevahu, aj keď hostia hrozili neprí−
jemnými brejkmi, hlavne Čepom,
ktorý si dokázal udržať loptu a aj
presne prihrať. Nakoniec sa im po−
darilo pred koncom zápasu aj  vy−
rovnať. Druhý polčas bol dosť ner−

vózny, hlavne zásluhou nepres−
ných verdiktov hlavného rozhodcu.
Domácim sa podarilo strhnúť víťaz−
stvo na svoju stranu gólom
Parkániho, keď v 16−ke prebral lop−
tu a nedal brankárovi hostí žiadnu
šancu.          − ĎURČOK − 

ZÁPAS SA NEODOHRAL KVÔLI NEPRIAZNIVÉMU POČASIU A ZLÉMU TERÉNU

Rozhodca Dobrocký. Zostava
domácich:  Koči, J. Maslaňák,
Černák, Ďurica, Fűlop,
Drieňovský, Kalmár, Tuhársky,
Kováč, Matikovský, Macko; na
striedanie: Koči, M. Maslaňák, M.
Černoch a P. Černoch. 

Za sychravého počasia na ťaž−
kom teréne sa od úvodu začal hrať
svižný futbal. Už v 7.´ nebezpečne
vystrelil hráč hostí Níry, ktorého
prudká strela letí nad domácu
bránku. V 12.´ nebezpečný center
Matikovského letí cez celé bránko−

visko hostí. V 17.´ strela
Maslaňáka končí v náručí pozorné−
ho Juhása v bránke hostí.
Následne domáci zahrávali rohový
kop, keď sa k strele dostal Kalmár,
ktorého strelu vyráža Juhás do po−
ľa, ale na opakovanú strelu Černá−
ka bol prikrátky a domáci sa ujali
vedenia. V 33.´ unikol Matikovský,
ktorý nezištne našiel v 5− ke
Macka, ktorého pohotové zakonče−
nie Juhás bravúrne zneškodnil. V
40.´  sa predviedol znovu gólman
hostí Juhás, ktorý vyťahuje

Kalmárovu strelu zo šibenice. V
43.´ podnikli hostia rýchly protiútok
a Balog nečakane vyrovnáva na
1:1. 

Gól do šatne značne domácim
poškodil. Druhý polčas začali hos−
tia aktívnejšie a v 50.´ Švihla na−
streľuje tyč domácej bránky. V 60.´
Matikovský znovu unikol hosťujú−
cim obrancom ale jeho zakončenie
znovu končí na výborne chytajú−
com Juhásovi. V 70.´vnikol do 16−
ky Macko a následne bol nedovo−
lene zrazený Švihlom, ktorý po dru−
hej žltej karte musel opustiť hraciu
plochu a následne 11− m kop za−
hrávaný Kalmárom zneškodňuje

Juhás. Hostia v 75.´ znovu z proti−
útoku pohrozili. V 79.´domáci od−
povedali peknou strelou Kočiho,
ktorá tesne míňa bránku hostí. 85.
po vzájomnej strkanici opúšťajú
hraciu plochu domáci Drieňovský a
hosť Kľuka. Hostia pozorným brá−
nením si stav do konca zápasu aj o
2 oslabených hráčov udržali a od−
nášajú si cenné body z posledného
zápasu. Domáci chlapci bojovali až
do konca zápasu, ale víťazný gól
sa im nepodarilo dosiahnuť. Za ce−
lojesenné účinkovanie a obetavé
výkony im patrí poďakovanie.  

− JOZEF PAHOLÍK −  

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

V. LIGA SK. D: ČEBOVCE - DOLNÁ STREHOVÁ 2:3 (0:2)

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

V. LIGA SK. D: SKLABINÁ - TORNAĽA 1:1 (1:1)

V. LIGA SK. D: HNÚŠŤA - VINICA   - : -

Diváci: 50, góly D − Ďorď, N.
Havrila, Kollár, Mi. Varholák, zo−
stava: Ábelovský, Zachar,
Holovic, Násaly, Kollár, Molnár,
J. Havrila, Mi. Varholák, Rajťuk,
Ďorď, N. Havrila, stried.: Ma.
Varholák, Grešina, Bálint,
Beňovič, Klátik. 

V sychravom jesennom počasí

pred hŕstkou divákov začali domá−
ci nátlakovou hrou a už v 3.´ po
prudkej strele Mi. Varholáka bran−
kár vyrazil loptu pred seba, no Ďo−
rď ju pohotovo vrátil do brány. V 6.´
už bol stav 2:0, keď sa v skrumáži
najlepšie orientoval Kollár a dal
druhý gól. Domáci nepoľavili a po−
kračovali v nátlakovej hre, z čoho

pramenili príležitosti, ktoré zostali
nevyužité. V 13.´ vyskúšal pozor−
nosť brankára N. Havrila, ktorý je−
ho strelu kryl. Prevaha domácich
postupom času narastala a hralo
sa prakticky na jednu bránu. V 31.´
po rohovom kope sa stav zmenil
na 3:0 hlavičkou N. Havrilu. V 64.´
sa ako strelec gólu zapísal Mi.
Varholák − 4:0. 

II. pol. začali domáci tam, kde
prestali v I. polčase. Hra sa odvíja−

la na súperovej polovici. Domáci
sa doslova zabávali a zahadzovali
príležitosti jednu za druhou. V 72.´
z ojedinelého útoku hostia znížili
na 4:1 a v 86.´, keď domáci hráči
už "odišli na zimnú dovolenku"
hostia strelili druhý gól − 4:2.
Domácim gratulujeme k víťazstvu a
prajeme im príjemnú zimnú pre−
stávku po jesennej časti súťaže za
pekné umiestnenie v prvej polovici
tabuľky.             − JOZEF BAČA − 

V. LIGA SK. D:  S.ĎARMOTY - LUBENÍK 4:2 (4:0)

ŠPORTOVÁ PRÍLOHA

Víťazstvo domácich zásluhou rozhodcu 

Jeseň zakončili remízou

Domáci odišli prezimovať s víťazstvom 

Strehovčania uspeli v okresnom derby 

Zaslúžená výhra na záver  
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* TJ Družstevník 
K. Kosihy  -  Lesenice

2:1 (0:0)
Pekné derby 

na ťažkom teréne 
Diváci: 50,  rozhodovali: Majer,
Zaťko, Húšťava, góly: D −
Sebenský 2x, H − Ma. Babka, 
najlepší hráč: D − Sebenský, H −
Ma. Babka, zostavy: Chrien,
Tóth, Z. Balla, Celleng, R. Balla,
Szabo, Rybár, Nászaly,
Sebenský, Povalač, Kotian,
stried.: Bado, H: Bartoš, Galčík,
Macko, Berecký, Marinec, R.
Babka, Majer, Majdán, Belá, M.
Babka, Petrovič, stried.: Pavlík,
Žilka, Bača, Nagypál. 

Zápas začal nervózne, domácich
hostia prekvapili a Lesenice mohli
kľudne vyhrať prvý polčas.    

Druhý polčas sa začal lepšie pre
hostí − v 10.´ vyhrávali 0:1, čo do−
mácich naštartovalo a otočili zápas
dvomi gólmi Sebenského a zvíťazi−
li.        − LADISLAV  BORBÁŠ −  

* TJ Partizán Hrušov
- Modrý Kameň  

Zápas sa neodohral
kvôli nespôsobilému

terénu ihriska. 

* TJ Ipeľ Balog 
nad Ipľom - OFK 

S. Plachtince 4:0 (1:0)
Výhra domácich

v poslednom 
jesennom kole 

Diváci: 80, rozhodovali: Sabo,
Bódiš, Ambrozy, góly: D − E. Ďu−
rás, P. Molnár, P. Gyurász 2x,
najlepší hráč: D − K. Radoš, H −
Pástor, zostavy: D − Mics,
Zolnay, Radoš, Gyurász,
Oroszlányi, E. Krupčiak, Bučko,
E. Ďurás, Mihalovič, J. Nedela,
P. Nedela, stried.: Ádam, O.
Krupčiak, H − Benko, Cesnak,
Pavlov, Pástor, Uhrin, Balík,
Juhoš, M. Andok, Sőlský,
Knopp, Ľupták, stried.: Vozár,
Marian Penksa, Šimun, Hlivár. 

Zápas sa začal v pokojnom tem−
pe. Šance si tvorili iba domáci a z
nich sa zrodil v 15.´ ich vedúci gól.
Zápas v nasledujúcich min. trochu
znervóznel, ale výsledok sa do pol−
času nezmenil. V II. pol. domáce
mužstvo upevnilo na ihrisku svoje
pozície, lepšie kombinovalo hru. V
49.´ dali druhý gól. V 67.´po krás−
nom centri zakončil nechytateľnou
strelou akciu domácich Gyurász a
tento istý hráč dal v 76.´ svoj druhý
gól v zápase. Ďakujeme súperovi
za korektnú hru, ako aj divákom,
ktorí nás povzbudzovali počas je−
sennej časti tohto ročníka.  

− JOZEF STRICHO  −  

Na margo minulého zápasu
Záhorce − Balog nad Ipľom sa nám
ozvala aj  Beáta Krupčiaková za
tím hostí: "Myslíme si, že rozhod−
ca Pavel Danko patrí k jedným z
najserióznejších a najlepších
rozhodcov v okrese a nezaslúžil
si slová ktoré padli v komentári
minulý týždeň na jeho adresu."  

* TJ Družstevník 
Želovce - FK Záhorce

0:3 (0:3)
Napriek prehre

sa domáci zlepšili 
Diváci: 50, rozhodovali: Bakoš,  Ď−
určov, Hrubík, góly: H − Béreš, Šte−
fan 2x, najlepší hráči: D − G. Černík
a Ubrankovič, H − Karasy, zostavy:
D − Ubrankovič, Lavo, Černík, Rég,
Bojtoš, Môc, Bavko, L. Garaj, Z.
Garaj, Jagerský, Merica, H −
Hromada, Karasy, Majoroš, Dadko,
Černík, Lajtoš, Béreš, Faršang, Š−
tefan, M. Filip, P. Filip, stried.:
Baláž, Jánošík, Lalík, Melicher,
Bednár. 
Po viacerých nevydarených zápa−

soch domáci podali zlepšený vý−
kon, napriek tomu, že viacerí do−
máci hráči zo základnej zostavy sa
na zápas nedostavili. Náhradníci aj
tak podali dobrý a bojovný výkon
na hranici svojich možností.

−  Ing. JOZEF DRDOL −  

* OFK Astrum
V. Čalomija  -  OFK
Olováry 1:6 (0:3)

Prvá prehra 
na domácom 
ihrisku mrzí 

Diváci: 80, rozhodovali: Pástor,
Kalmár, Balga, góly: D − Kuzma,
H − Gluch 4x, Dobra, Žingor, naj−
lepší hráč: D −  Nasvaby, H −
Bablena, zostavy: D − Krupčiak,
Szuchetka, K. Baláž, Varga,
Nasvaby, Buriš, Málik, Bolgár,
Mihalovič, Zolcer, Husár, stried.:
Nozdrovický, Kuzma, Kováč, R.
Baláž, H − Bablena, Šramka,
Motoška, Krnáč, Zolnay, Radoš,
Kati, Skabella, Dobra, Žingor,
Gluch, stried.: Nemčok,
Paterman, Račko, Fajčík. 

Domáci privítali na svojom ihrisku
lídra súťaže. Zápas už v prvých mi−
nútach poznačilo nedorozumenie
domácej  obrany a hostia získali pr−
vé vedenie. Potom domáci hru vy−
rovnali, no strely Mihaloviča, Buriša
a Málika brankár hostí zlikvidoval.
Hostia do polčasu ešte dvakrát
skórovali. 

V II. pol. prišli domáci v 50.´o vy−
lúčeného hráča, a takto oslabení
pokračovali v hre. Kuzma znížil na
1:4, hostia presilovku využili a po−
hodlne "dokočírovali" za svojim cie−
ľom − a to za ziskom 3 bodov.

− JÁN LAVRÍK  −  

* TJ Sokol Opatovská
N. Ves - TJ
Družstevník 

D. Lom 1:0 (1:0)
Domáci predviedli 

bojový výkon  
Diváci: 42, rozhodovali: G.
Skabella, M. Skabella, Ubrankovič,
gól: D − P. Péter, najlepší hráč: D −
N. Híveš, st., H − Tomajka, zostavy:
D − Gőrőg, Balga, Sliacky, Péter,
Jakubec, Iždinský, N.  Híveš, st., N.
Híveš, ml., Jánoška, Mihálik,
Klacso, stried.: Szabó, Krekáč, H −
Veľkov,  Zvara, Jelcha, Matejkin,
Tomajka, P. Chovan, Kubolek,
Mitter, Sásik, Odaloš, Drozd,
stried.: Oláh, Bariak, Petkov, M.
Mitter, Poliak.  

Domáci hneď od začiatku zápasu
prebrali iniciatívu, vypracovali si ve−
ľa šancí a z nich využili v 10.´pek−
nú hlavičku Pétera, s ktorou aj zís−
kali vedenie. Potom sa hralo medzi
16−tkam. Domáci pred polčasom
nevyužili veľkú šancu a prestrelili
bránu. 

V II.  pol. sa hralo v nervóznom
duchu medzi 16−tkami. Šance na
gól mali viacej domáci, ale ich ne−
využili, aj tak sa zápas skončil v ich
prospech. Domácim patrí pochvala
za bojovnosť a vydreté víťazstvo. 

− ŠTEFAN BŐJTŐŠ −

−  MIROSLAV KUBOLEK: "V zá−
pase výbornej úrovne na ťažkom
teréne hostia potvrdili svoju
kvalitu, ale zaúradovali rozhod−
covia. Ďakujeme našich hráčom
za výkony v jesennej časti súťa−
že."     

IV. liga sk. JUH

V. liga sk. D

I. trieda okres

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

5:1
1:0
N

2:2
1:2
1:0
N

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

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

4:2

I. trieda okres 28. 10. 2012

IV. LIGA DORAST - 
HODRUŠA HÁMRE -  
FC BANÍK V.KRTÍŠ 
Pre nespôsobilý terén bol zápas

odložený na nedeľu 4.11.2012.
− MARTIN GREGUŠ −

ŠPORTOVÚ PRÍLOHU FINANÈNE PODPORIL 
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

ŠPORTOVÁ PRÍLOHA
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Výhercovia 
žiarili šťastím

Víťazov septembrovej kupónky sme
pozvali do redakcie vo štvrtok 25.10.,
aby sme im odovzdali ich výhry.
Všetci traja si ich prevzali s neskrýva−
nou radosťou. Pani Gitku Pajonkovú
sme potešili permanentkou s 10 dvoj−
hodinovými vstupmi do wellness cen−
tra a vnútorných bazénov na dolno−
strehovskom Aquatermal Kupko v
hodnote 70 eur a pánov Jozefa
Chobodu (vľavo) s Michalom
Horváthom, ml., zase 20 eurovými
poukazmi na svetelnú terapiu v ZEP−
TER MEDICAL.         Gratulujeme!

ŠTK (predseda, Marián Halaj)
ŠTK vykonala šetrenie vo veci predčas−

ného ukončenia MFS 9. kola II. triedy do−
spelí Bušince – Sečianky a pre závažné
pochybenia zo strany rozhodcu nariaďuje−
me stretnutie opakovať. V prípade priazni−
vého počasia sa stretnutie odohrá v
Bušinciach dňa 4.11.2012 o 14:00 h. FK
budú o odohratí MFS informovaní. Prípad
odovzdávame na riešenie DK. Náklady na
R v opakovanom MFS  zdieľajú družstvá
podľa RS čl.D/2.
Námietka kap. FK Sklabiná „B“ z MFS 10.
kola D. Strehová „B“ – Sklabiná „B“ bola
prerokovaná ako bezpredmetná.
Delegovanie DZ: a) I. trieda dospelí 11.

kolo V. Čalomija – Olováry o 14:00 h.
(Hlinica). finančné náležitosti – ošatné a o−
statné náhrady vyplatí pre DZ domáci klub,
b) II. trieda dospelí 5. kolo Kosihy n. I. –
Sečianky o 11:00 h. (Hlinica). finančné ná−
ležitosti – ošatné a ostatné náhrady vypla−

tí pre DZ domáci klub.
DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)

D38 ŽK zo dňa 21.10.2012 I. trieda do−
spelí: P. Andok 880607 M. Kameň, V.
Nászaly 721224, T. Tóth 900308 K.
Kosihy, P. Chovan 781219, Ľ. Zuzina
910516 D. Lom, E. Karasy 750428, P.
Černík 780607, P. Filip 880721 Záhorce,
R. Mics 930821 Balog, P. Péter 910523,
M. Balga 820522 O. N. Ves, P. Bavko
880226, G. Černík 740430 Želovce.
ŽK II. trieda: R. Koncz 920513, N. Morvai
860913, O. Celleng 680625 Sečianky, A.
Pásztor 770828, P. Kúkeľ 851025 Kosihy
n. I., L. Tancík 831025, T. Oravec 920525,
T. Rácz 821003 Bušince.
D39 V. Gerghely 910801Sečianky 1 MFS
nepod. od 15.10.2012, podľa 1/5a, popla−
tok 5 eur�.
D40 Ľ. Zuzina 910516 D. Lom 3 MFS ne−
pod. od 22.10.2012, podľa 1/3b, poplatok
5 eur.

D41 DK trestá vedúceho družstva FK M.
Kameň − Pavol Andok nar. 10.10.1961 zá−
kazom činnosti 6 MFS nepod. podľa 1/6b,
poplatok 5 eur.
D42 DK predvoláva na 31.10.2012 o
16:00 h. R – L. Ubrankovič, AR – J. Balga,
za FK M. Zlievce : Jozef Filkus nar.
9.3.1963, Jozef Gondáš nar. 15.7.1974,
Miroslav Filkus,za FK Bušince : Alexander
Račko nar. 22.10.1950.
D43 DK trestá FK Sečianky pokutou 50 �
podľa 2/1b, poplatok 7 eur. 
D44 DK trestá FK Bušince pokutou 20
eur� podľa 2/6, polatok 7 eur.
D45 DK trestá R – František Balga  6 me−
siacov nepod. od 24.10.2012 do
24.4.2013, podľa 3/5, poplatok 5 eur�.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať
do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji
ObFZ.  

KR (predseda, Peter Kuchársky)
KR vyhovuje žiadosti Slovan Modrý

Kameň ohľadom výmeny R. Za predele−
govanie R uhradí FK M. Kameň 5 eur.

Správy zo sekretariátu:
Registračné preukazy sa neposielajú

AUTOMATICKY ani pri transferoch, ani pri
základnej registrácii. Je nutné si ich objed−
nať SAMOSTATNE!!! 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 trénerov bez
trénerského vzdelania) a a 1 beh školenia
UEFA B licencie (pre trénerov − držiteľov C
licencie). Podrobnejšie informácie o škole−
niach nájdete na www.ssfz.sk / komisie /
trénersko−metodická komisia/ materiály /
plán školení SsFZ na rok 2012. Aktuálny
zoznam prihlásených trénerov ako aj  pri−
hlášku na uvedené školenia nájdete na
www.ssfz.sk / aktuality.
6. Úradná správa ObFZ uverejnená v týž−
denníku  Pokrok  má informatívny charak−
ter a nemusí obsahovať všetky informácie.
Kompletná a záväzná je Úradná správa
ObFZ zverejňovaná na stránke www.ob−
fzvk.sk LADISLAV KRNÁČ,

predseda ObFZ

ObFZ Veľký Krtíš Spravodaj č. 18 − 2012/2013

"Za ostatné roky som bol rozhodovať mužstvu Záhoriec
asi niekoľkokrát a zakaždým, keď nevyhrali, vinu Jozef
Karasy hádzal na rozhodcov. Aj v tomto stretnutí sa od  pr−
vej do poslednej  minúty správal neslušne a mal nemiest−
ne poznámky na rozhodcov. Viem, že má skupinu rozhod−
cov, ktorých by rád privítal na každom stretnutí svojho muž−
stva. V spomínanom stretnutí padlo päť regulárnych gólov,
čo mi potvrdil aj prítomný delegát zväzu. Čo sa týka mojej
rozhodcovskej kariéry, o nej nebude rozhodovať pán
Karasy, ale na to sú príslušné komisie na futbalovom zvä−
ze. Pekné i ťažké chvíle pri rozhodovaní v okresnej sú−
ťaži ma však utvrdzujú v tom, aby som aj naďalej
rozhodoval podľa futbalových pravidiel a svojho
svedomia." 
− PAVEL DANKO, rozhodca z Kosíh n. Ipľom  −

Reakcia na komentár Jozefa Karasyho 
zo zápasu  Záhorce − Balog nad Ipľom 

I. futbalovej okresnej triedy z Pokroku číslo 43 z 22.10.2012 
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n Prerábanie bytových jadier. Inf.
m 0904 016 735.              np − 1487
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−nápravový nákladný
vozík (prerobený na bufet).
Vhodný aj pre rybárov. Inf. m 0907
808 707.                      np − 1505

n Vozím opatrovateľky do
Rakúska. Inf. m 0908 154 232,
0903 762 493.               np − 1532
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n VEŠTENIE. Inf. m 0918 327 733.  

np − 1547
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hypoúvery bez skúmania príj−
mu. Ručenie nehnuteľnosťou.  Inf.
m 0918 327 733.            np − 1549
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0904 570
633, 0949 792 112.        np − 1559
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kto poskytne finančnú pomoc?
Inf. m 0949 568 180.       np − 1571n

Predám ručnú čističku obilia, dre−
venú kolísku, korytá, kaď, šamoto−
vé kachle, šijací stroj, skrine,
postele, stoly, kotlanky. Inf. m
0907 313 966.               np − 1575
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj štiepaného palivového
dreva. Inf. m 0908 923 039.  

np − 1576

n Vykonávam pilčícke práce, píle−
nie metrového dreva na klátiky,
vypiľovanie stromov pílou. Inf. m
0908 378 685.               np − 1608

lHľadám rozvedenú dámu, vdovu
od 40 − 65 rokov plnších tvarov,
ktorá túži byť milovaná a rozmaz−
návaná. Som 48−ročný nealkoho−
lik, nefajčiar, ktorý verí ešte na lás−
ku. Len SMS odpovede na m 0944
369 572.                       np − 1562
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l 39−ročný slobodný, bezdetný, ne−
fajčiar si hľadá priateľku na vážny
vzťah. Inf. m 0918 598 949. 

np − 1611

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

ZOZNÁMENIE

VÝKUP JABÅK
Výkupňa: 

Dolné Plachtince, 
bývalý areál družstva. 

Čas výkupu: 
Po. − Ne. 12.00 − 17.00 h. 
Po dohode s p. Šimúnom 

tel. 0907 178 238, 
0907 817 825 i v iný čas.
Začiatok výkupu (utorok) 

9. 10. 2012. Cena: 0,06 eur/kg.  

n AUTODOPRAVA 1,3 t od
0,33 eur/km, 5 t od 0,58 eur/km.
Inf. & 0904 101 671.  np − 1537

RÔZNE

v  zmysle zákona  č. 596/2003 Z. z.  o  štátnej správe v školstve a v škol−
skej samospráve v znení neskorších predpisov v súlade s § 11 písm. k,
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v  znení   neskorších pred−
pisov a   §  5  zák.  č. 552/2003 Z. z. o  výkone  práce vo verejnom zá−
ujme. Termín a miesto podania prihlášky: 23.11.2012, OcÚ Obeckov,
991 05 Obeckov č.s.165
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
l Vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej

pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov 
pre príslušný druh a typ školy.

ĎALŠIE PODMIENKY: 
l Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
l morálna  bezúhonnosť (preukazuje sa odpisom z registra 
trestov nie starším ako 3 mesiace),
l skúsenosť s riadením kolektívu, 
l znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov.

POŽADOVANÉ  DOKLADY:  
l Písomná prihláška do výberového konania,
l profesijný životopis,
l doklady o dosiahnutom stupni vzdelania a praxi,
l odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
l návrh koncepcie rozvoja materskej školy.

n Hĺbkové tepovanie a čistenie
kobercov a sedačiek. Inf. m 0918
843 647.                      np − 1574

nNovootvorené 
kaderníctvo MKA 

Martina Krisztiánová 
na starej baníckej slobodárni,
Nemocničná 3, V. Krtíš, vchod
vľavo II. medziposchodie, (číslo
dverí 1)  ponúka kadernícke a ho−
ličské služby pre dámy aj pánov:
Pondelok− streda, piatok od 9.00
do 17.00 hod., utorok, štvrtok a
sobota na objednávky. T.č. &
0908 627 957.             np − 1597

n PNEUSERVIS AUTO−MOTO −
MJ, Železničná 18, V. Krtíš ponú−
ka: výmenu pneumatík, komplet
pneuservis, kompletnú geomet−
riu vozidla. Otváracie hodiny:
pondelok − piatok 8.00 − 16.30 h.,
sobota na objednávky. Inf. m
047/48 310 90, 0905 747 159.  

np − 1615

Šachisti ŠK Če−
bovce zvíťazili aj
v druhom kole III.
ligy v šachu, keď
si doma poradili
s hráčmi z
Hriňovej. 

Nedarilo sa však Viničanom, ktorí
po tuhom boji prehrali so Stožkom a
body si z B. Bystrice nepriviezli ani
šachisti M. Kameňa. 

Výsledky: 
l ŠK Čebovce − ŠK Podpoľanie

Hriňová 5:3; body Čeboviec: M.
Urhégyi, L. Pásztor, J. Molnár po
1,  R. Jakab, F. Balga po 0,5, Š.
Pásztor, Š. Jakab 0, F. Urhégyi na
poslednej šachovnici nemal sú−
pera. 
l ŠK Vinica − ŠK Podpoľanie

Stožok  3,5:4,5; body Vinice:
Koltányi, Fuchsleitner, Wies po 1,
Zolcer 0,5, T. Somló, Š. Somló, D.
Gál, T. Imre 0. 

l ŠK Veža CVČ B. Bystrica B −
Slovan M. Kameň 5:3; body M.
Kameňa: Tomášik, Pavlov po 1,
Magura, Sucháč po 0,5, Terek,
Slobodník, Pavčo, Zdravkovič 0. 

−P. GAŠPAROVIČ− 

Čebovce opäť 
s víťazstvom

Chcel by som sa prostredníc−
tvom týždenníka POKROK po−
ďakovať čestnému občanovi
pánovi LEKÝROVI, ktorý dňa
24.10.2012 v poobedňajších
hodinách našiel na parkovisku
pred predajňou BILLA moju
peňaženku s dokladmi a pe−
niazmi a odovzdal ju na polícii.
Veľmi rád by som sa mu po−
ďakoval aj osobne, preto ho
prosím, aby nechal svoj kon−
takt v redakcii Pokrok na čísle
047/48 31 333.

Vďačný Jozef Tuhársky,
Dolné Plachtince

Poďakovanie 
za vrátenie 
peňaženky

pánovi Lekýrovi

Obec  OBECKOV  991 05  Obeckov č.s.165
vypisuje výberové konanie na obsadenie

pracovnej pozície
RIADITEĽ / −KA/  MATERSKEJ ŠKOLY 

V OBCI OBECKOV č.s.165

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať 
požadované doklady, nebudú vo výberovom konaní akceptované.

Prihlášky treba posielať na adresu: Obec Obeckov, 991 05
Obeckov č.s. 165, najneskôr do 23.11.2012 v zalepenej obálke.

Obálku označte heslom: " Výberové konanie − riaditeľ/ −ka /  MŠ "

Tibor Kiššimon, V. Zlievce, 79 b.
Jozef Kováč, Vinica, 79 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 79 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 78 b.
Pavel Filip, st., Záhorce, 76 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 74 b.
Ákos Súth, Balog n. Ipľom, 74 b.
Erik Ádám, V. Krtíš, 71 b.
Stefo Svorník, Želovce, 70 b.
Samuel Bulin, Nenince, 69 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 69 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 68 b.
Pavel Filip ml., Záhorce, 67 b.
František Petényi, Vinica, 67 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 65 b.
Jozef Csík, Veľká Ves n. Ipľom, 63 b.
Erika Macková, Záhorce, 62 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 62 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 61 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 60 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 60 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš, 59 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 59 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 59 b.
Ján Kiss, Vinica, 58 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija, 58 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 58 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 57 b.
Erik Košík, Čebovce, 56 b.
Vladimír Grnáč, Dačov Lom, 56 b.
Ján Macka, Záhorce, 55 b.
Ján Urda st., V. Krtíš, 54 b.
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 54 b.
Miro Černák, M. Kameň, 54b.
Ján Pavlík, Lesenice, 52 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 52 b.
Jakub Havrila, Obeckov, 52 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 51 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 50 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 50 b.
Ivana Balgová, Obeckov, 49 b.
Pavel Bódiš, Záhorce, 49 b.
Adrián Krnáč, V. Krtíš, 48 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 43 b.
Roman Badó, Záhorce, 38 b.
Jozef Holovic, ml., V. Krtíš, 37 b.
Štefan Ďorď, S. Plachtince, 27 b.
Tibor Medve, Vinica, 26 b.
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 22 b. (atď)

Poradie tipovačky po 10. kole
Do vyýsledkov sme počítali aj ne−
dohraný zápas Vinica − Sklabiná
ako víťazstvo domácich.


