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V karate sa súťaží v dvoch disciplí−
nach, v cvičení kata a v športovom
zápase kumite. Systém hodnotenia
súťaží kata jednotlivcov a družstiev
je bodový.  Body sa udeľujú každé−
mu účastníkovi alebo družstvu sa−
mostatne a víťazí ten, kto získa po
sčítaní najvyšší počet bodov.
Družstvo tvoria traja pretekári. V ka−
tegórii kata sa hodnotí najmä: plynu−
losť prevedenia, demonštrácia sily,
ovládnutie napätia, rýchlosti a rytmu
zostavy kata. Dôraz sa dáva aj na
správny pôdorys, dýchanie, pohľady
a pochopenie jednotlivých seba−
obranných aplikácií a  bojových situ−
ácií. Počas cvičenia musí pretekár
zvládnuť predpísané techniky, koor−
dináciu pohybu, precíznosť a pevnosť
postojov, plynulé prevedenie, preu−

kázať bojovnosť a duchaprítomnosť.
Obdobne sa hodnotí aj súťažná dis−
ciplína kobudo.  Kobudo je okinaws−
ké umenie boja s rôznymi zbraňami,
z ktorých niektoré pôvodne zbraňami
ani neboli. Kobudo v preklade zna−
mená "stará bojová cesta". Obyčajní
Okinawania nesmeli nosiť zbrane,
vyvinuli tajné bojové umenie použí−
vajúce bežné poľnohospodárske a
iné náradie. V kobudo sa súťažné
zbrane delia na dve kategórie, na dl−
hé zbrane a krátke zbrane. Medzi dl−
hé zbrane patrí "Bo" − je palica a
"Ekku" je tradičné okinawské veslo.
Medzi krátke zbrane patrí "Tonfa", čo
je pôvodný dubový nástroj s hrúbkou
3 až 4 cm, dlhý asi 50 cm,  na konci
ktorého je zasadená rukoväť na šírku
dlane, "Sai" je oceľový trojzubec s

rukoväťou a  "Kama" je tradičný ko−
sák. Ďalšou disciplínou sú športové
zápasy nazývané kumite. Súboje
prebiehajú v  Sanbon Shobu − na tri
body, pričom sa súťažiaci snažia zís−
kať tri body skôr ako ich súper a to v
časovom limite. Kritériá pre rozhod−
nutie bodu sa prideľujú na základe
technických podmienok spočívajúce
v správne prevedenej, presnej a sil−
nej technike, zasadenej na ohraniče−
nú bodovaciu oblasť. Bodovacia
technika musí zahŕňať dobrú formu,
správny postoj, presnosť, vhodné na−
časovanie a správnu vzdialenosť. 

Naši cvičenci nastúpili spolu v trid−
siatich kategóriách. Napriek veľkej a
kvalitnej konkurencii sa im podarilo
prebojovať až na prvé miesta. Zlato
pre Slovensko a Veľký Krtíš získali:
Dominika Mináriková − kata jednotliv−
ci jedno prvé miesto a kobudo druž−
stvá jedno prvé miesto, Adam
Rusnák − kobudo jednotlivci jedno pr−
vé miesto, Terézia Kričková − kata
družstvá jedno prvé miesto a kobudo
družstvá jedno prvé miesto, Igor
Rusnák −  kata družstvá jedno prvé
miesto a kumite družstvá jedno prvé

miesto, Zuzana Hečková − kobudo
družstvá jedno prvé miesto. Touto
cestou ďakujeme našim sponzorom
a priaznivcom za ich prejavenú po−
moc a podporu. V novej sezóne pra−
jeme našim cvičencom veľa zdravia
a rodinnej pohody. 
Uvedené úspechy by boli ťažko do−

siahnuteľné bez podpory mesta
Veľký Krtíš, miestnych sponzorov a
predchádzajúcej niekoľkoročnej prí−
pravy cvičencov v Karate klube
Veľký Krtíš. Samozrejme, je to naj−
mä vďaka pravidelnej účasti cvičen−
cov klubu na súťažiach Slovenskej
federácie karate a bojových umení,
regionálnych súťažiach, medziná−
rodných súťažiach a reprezentač−
ných seminároch pod odborným ve−
dením viceprezidenta WKC a hlav−
ného reprezentačného trénera
Slovenskej federácie karate a bojo−
vých umení Ladislava Klementisa,
ktorý tento rok prisľúbil svoju účasť
aj na súťaži detí, mládeže a seniorov
v karate a kobudo v našom meste.
Viac z tejto súťaže v niektorom z bu−
dúcich čísel.     −TRÉNERI KLUBU−

V 3. kole banskobystrickej kraj−
skej ligy v šachu sa podarilo hrá−
čom Slovana M. Kameň i ŠK
Vinica zvíťaziť nad svojimi súper−
mi. Kým Modrokamenčania pora−
zili doma šachistov z H. Zalužian,
Viničania si poradili so súperom aj
na jeho šachovniciach, keď zvíťa−
zili v Hriňovej. Smolu mali hráči
Čeboviec, ktorí po tuhom boji pod−
ľahli najtesnejším výsledkom
Juniorom z B. Bystrice. 
Výsledky: 
l TH Juniori B. Bystrica B −

ŠK Čebovce 4,5:3,5; body Če−
boviec: Š. Jakab 1, M. Urhégyi,
L. Pásztor, Vráblik, F. Urhégyi,

R. Jakab po 0,5, F. Balga  Š.
Pásztor 0. 
l ŠK Podpoľanie Hriňová − ŠK

Vinica 3:5, body Vinice: Mede,
Gorcsi, Fuchsleitner, Szabó po
1,  J. Zolcer, V. Torma  0,5,
Koltányi, Takács po 0. 
l Slovan M. Kameň  − Slovan

H. Zalužany 5,5:2,5; body M.
Kameňa: Lentvorský, Pavlov,
Slobodník, Terek  po 1, Magura,
Pavčo, Zdravkovič  po 0,5,
Sucháč 0.
V tabuľke III. ligy sú zatiaľ Čebov−
ce na 8., Vinica na 15. a M.
Kameň na 16. mieste z 20−tich
mužstiev.       −P. GAŠPAROVIČ− 

Majstrovstvá sveta v karate a kobudo organizácie WTKA
Cvičenci nášho karate klubu sa za podpory Mestského úradu Veľký Krtíš, Slovenskej federácie karate a bojových umení a súkromných

darcov zúčastnili majstrovstiev sveta pod vedením Slovenskej federácie karate a bojových umení v zložení Zuzka Hečková, Dominika
Mináriková, Terézia Kričková, Adam a Igor Rusnákovci. Majstrovstvá sveta  organizácie WTKA World Traditional Karate Association sa ko−
nali od 1. do 4. novembra 2012 v talianskom mestečku Marina di Carrara v Toskánskom kraji. Súťažilo sa v disciplínach kata jednotlivci a
kata družstvá, kobudo jednotlivci a kobudo družstvá, v športovom zápase kumite jednotlivci a kumite družstvá. V kategóriách družstiev bo−
li podľa technickej úrovne a veku zlúčení naši cvičenci s cvičencami z iných klubov federácie. Zaujímavosťou majstrovstiev sveta boli u−
kážky rôznych bojových umení. Súčasťou podujatia bol aj  medzinárodný Orient festival tanca, hudby a kultúry orientálnych krajín s bo−
hatou účasťou zúčastnených. Podujatia sa zúčastnilo mnoho účastníkov z viac ako 70 krajín. 

VEĽKOKRTÍŠSKI 
karatisti sú svetoví!

Šachistom M. Kameňa i Vinice sa darilo

Mladí karatisti ovenčení medailami z majstrovstiev sveta
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Úvod sezóny
sa vydaril 

"TJ Nenince pripravila vyhod−
notenie  jesennej časti futbalo−
vého ročníka 2012/2013 v pries−
toroch miestneho štadióna 11.
11. 2012  po priateľskom futba−
lovom zápase medzi mužstvami
dospelých a dorastencov pri
dobrom guľáši. Hodnotenie pr−
vého mužstva pripravil tréner
Jozef Haraksim. Ako povedal,
mužstvo začalo trénovať
6.7.2012. Tréningy boli  2−krát do
týždňa a v nedeľu sa hrali prí−
pravné zápasy. Celkovo sme o−
dohrali 8 zápasov, keď sme pre−
hrali iba s Olovármi na turnaji v
Leseniciach. Prvý majstrovský
zápas na domácej pôde sme vy−
hrali a darilo sa nám aj v dru−
hom, keď sa nám podarilo „os−
kalpovať“ Sklabinu na ich pôde.
Hráči boli v dobrej psychickej
pohode, ale potom odišli 2 kľú−
čoví hráči T.Petrovsky a L.
Varga za prácou do zahraničia.
V ďalšom zápase doma sme u−
razili šťastie a prehrali s
Hnúšťou. Mrzí nás prehra v S.
Ďarmotách, kde sme nevedeli

dať gól ani do prázdnej brány.
Na zápasy chodilo zatiaľ 16 hrá−
čov, ale keď sme hrali vo Vinici,
zrazu sme boli 20−ti a dresov bo−
lo iba 16. To isté sa stalo aj v
domácom zápase s Lubeníkom
a niektorí, hlavne mladí hráči,
sa urazili. Prejavilo sa to na tré−
ningoch, keď najmä v utorok tré−
novali 4−6 hráči. Piatky boli lep−
šie, keď na tréningu bolo 12−16
hráčov. 

Problémom  je 
premieňanie šancí
Vyhrali sme domáci zápas s

Tornaľou, kde konečne dal po 6−
tich kolách gól Denis Čepo,  po−
sila z V. Krtiša. Remíza v
Radzovciach nás prebrala, aj
keď sme tam stratili 2 body.
Potom prišli dve "povinné" do−
máce víťazstvá s Hajnáčkou a D.
Strehovou. Do Tomášoviec sme
išli s 2 dorastencami, ale také
šance, aké sme tam mali, sa mu−
sia premeniť. Domáca remíza v
derby s Čebovcami znamenala
stratu bodov. Ťažko je však vy−
hrávať, keď netrafíte bránu ani z
2 metrov. Aj v ďalšom derby v
Príbelciach sme mali zápas v ru−
kách, ale góly sme nedali ani z
čistých tutoviek a chýbala nám
aj kondička. 

Najlepším hráčom jesene bol

jednoznačne brankár Mirko
Holub. Svoje kvality preukázali
aj   L. Schmidt, T. Gemer, T.
Hampachel a nestarnúci Zolo
Kuzma, ktorý dal vždy ten naj−
dôležitejší gól. Najlepším strel−
com bol Denis Čepo zo 6 gólmi
z 11 zápasov,  Zolo Kuzma stre−
lil 4 góly. Získali sme 17 bodov,
čo je málo. V tabuľke pravdy má−
me − 4 body a dostali sme ne−
uveriteľných 31 žltých kariet. Jar
bude ťažká, zvlášť, keď také tré−
ningové podmienky, aké majú v
FC Nenince, nemá nikto v 5.lige.
Musíme však trénovať, získať
dobrú kondíciu, silu. Bez toho
sa futbal nedá hrať ani v okre−
se!!!

Potešili mladí 
futbalisti

Vedenie  TJ Nenince sa chce  aj
touto cesto poďakovať kmeňovým
hráčom, ako  aj hráčom, ktorí sú
momentálne v našom klube na
hosťovaní, za I. časť súťažného roč−
níka 2012/2013. Poďakovanie patrí
celému realizačnému tímu na čele

s trénermi, asistentmi a vedúcimi
jednotlivých mužstiev u dospelých,
dorastencov ako aj pri kategórii
žiakov, ktorí sú po jesennej časti
favoritmi skupiny I.A v okrese. 

Naši dorastenci sa po prvej časti
sezóny 2012/2013 v V. lige skupiny
D umiestnili na 10. mieste so zis−
kom 12 bodov. 

Poďakovať sa chceme aj uspo−
riadateľskej službe pri domácich
zápasoch, ktorá je tvorená  väčši−
nou z kategórie "starých pánov"
OLD BOYS Nenince, ďalej našim
dvom komentátorom zápasov
Vojetechovi Feketemu a Tomášovi
Hampachelovi a keďže bez financií
sa ani futbal hrať nedá, veľké po−
ďakovanie patrí poslancom
Obecného zastupiteľstva Nenince,
starostovi Zoltánovi Kuzmovi za
podporu aj v roku 2012 a samo−
zrejme našim fanúšikom − divákom. 

Neninskí futbalisti sa s rokom
2012 rozlúčia na halovom turnaji v
Telocvični  Zoltána Kuzmu v
Neninciach, ktorý bude pravdepo−
dobne 30. 12. 2012. 
Tešíme sa na jarnú časť V. ligy sku−
piny D, i na ďalšiu spoluprácu s re−
dakciou POKROK.

− LADISLAV HÍVEŠ, TJ Nenince −

Nenince očakávajú horúcu jar
Mužstvo TJ Neniniec skončilo po jesennej časti futbalovej V. ligy

skupiny D ročníka 2012/2013 na 11. mieste so ziskom 17 bodov. Z 13
zápasov 5 vyhrali, 2 remizovali a 6 prehrali. V tabuľke pravdy majú −
4 body.  Celkové hodnotenie jesennej časti pripravil Ladislav Híveš. 

FK Lesenice sa po jesennej
časti futbalového ročníka u−
miestnil na nie práve lichotivom
9. mieste. V klube s týmto po−
stavením nie sme spokojní.
Našim cieľom bolo umiestniť sa
v prvej top 5. päťke. Po vypad−
nutí z 5. ligy sme sa rozhodli po−
silniť mužstvo kvalitnými hráčmi
so skúsenosťami, čo sa nám aj

podarilo. Prišiel k nám na pre−
stup Ladislav Marinec z
Neniniec, rovnako skúsený hráč
Ladislav Majer zo Želoviec, ďalej
sme získali z Kosíh nad Ipľom
Kristiána Belu (tiež na prestup).
Týmto máme kvalitný káder, po−
stupne sa aj hráči zohrali.
Najväčšou slabinou  na jeseň
bolo naše premieňanie gólových
príležitostí. Dá sa povedať, že v
každom zápase sme ich mali až−
až. Mrzí nás prehra doma s
Balogom nad Ipľom, keď sme
tesne pred koncom dostali dru−
hý gól, následne sme vycestova−
li do Záhoriec na veľmi kvalitný
zápas, ktorý sme síce tesne pre−
hrali 1:2. Na príčine bolo nepre−
mieňanie šancí. Mrzí nás i remí−
za doma s Opatovskou Novou
Vsou. Keď to mám zhrnúť, tak ú−
plne najviac nás mrzí prehra v
Kamenných Kosihách, kde sme
väčšinu zápasu  hrali na jednu
bránu a vyťažili sem z toho len
jeden gól a domáci dva. Z jede−
nástich zápasov sme nastrieľali
21 gólov, na ktorých sa podieľa−
li: M. Babka − 6x, K. Belá − 5x, po

dva dali Majdán a Macko a po
jednom dali R. Babka, Žilka,
Galčík, Berecký, Marinec a
Majer. 

Myslím si, že ak bude naša
zimná príprava kvalitná, mohli
by sme na jar skončiť v hornej
časti tabuľky, lebo naše muž−
stvo má herne na to, aby sme sa
umiestnili v prvej päťke. Hráči
ani po skončení jesennej časti
nelenia, chodia každú nedeľu do
telocvične do Balašských Ďar−
môt. Zimnú prípravu by sme
chceli začať v januári. 

Na záver by som chcel poďa−
kovať Obecnému úradu v
Leseniciach a jeho starostovi
Ing. Ladislavovi Majdánovi za
podporu futbalu − úpravu ihris−
ka, ďalej za výdatnú pomoc: Š−
tefanovi Majdánovi, Petrovi

Hudecovi,  Alexandrovi Keťkovi,
Marekovi Čalomickému, Ing.
Viliamovi Gemerovi. Za pranie
dresov a upratovanie v šatniach
a ich okolia Marianke Galčíkovej
i Števke Mackovej a Janke
Antolíkovej za vypisovanie zápi−
sov. Náš klub ďakuje všetkým
fanúšikom za podporu a spolu−
prácu s redakciou Pokrok. 

Okrem mužstva dospelých sa
pravidelne stretávajú aj žiaci,
ktorí v okresnej súťaži skončili
na 7. mieste. Trénujú ich Ján
Pavlík, ml., a Marek Petrovič,
ktorým za ich prácu ďakujeme,
lebo sa im podarilo systematic−
kou prácou dosiahnuť dobrú ú−
roveň tréningov. Žiaci v zápa−
soch nastrieľali spolu 12 gólov,
pričom tri z nich dal Nikolas
Nászali.           − JÁN PAVLÍK − 

V. liga skupina D

I. trieda okres

V nižšej súťaži sa nám nedarí tak, ako sme si predstavovali   

FK Lesenice sa už teraz pripravuje na záver roka a všet−
kých zábavychtivých srdečne pozývame na Štefánsku zábavu v

Leseniciach, ktorá sa bude konať 29.12.2012 (v sobotu). Vstupné je
8 eur a do tanca hrá skupina Orion. V rámci ceny vstupného bude 
podávaná večera a občerstvenie a súčasťou zábavy bude aj bohatá
tombola. Počet účastníkov máme však limitovaný, preto by sa nám

záujemci mali nahlásiť čím skôr na tel. čísle:
047 48 941 00. Tešíme sa na Vás a spolu to roztočíme... 

DOMA VONKU CELKOM

JÁN PAVLÍK
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Ambiciózni mladí hráči svedomi−
to absolvovali všetky tréningy, čo
sa ukázalo aj na výsledkoch zápa−
sov. Dodržali všetky technické a
taktické pokyny. S kondíciou sme
problémy nemali, chlapci statočne
bojovali až do konca zápasov.

Hráme peknú technickú a kombi−
novanú hru, ale chýba nám ešte
rutina.

S jesennou časťou súťaže som
celkovo spokojný. Prehrali sme iba
raz, štyrikrát sme remizovali a do−
siahli sme šesť víťazstiev. Vyhrali

sme aj na horúcich pôdach, napr.,
v Leseniciach, Záhorciach a
Hrušove. Celkovo sa nám podarilo
nastrieľať 27 gólov. No chcel by
som vysloviť svoju nespokojnosť s
našimi útočníkmi, nakoľko kanonie−
rom mužstva je zatiaľ Peter

Gyurász, ktorý hrá stopéra. Čo sa
týka budúcnosti, dúfam, že chlapci
dôstojnou a svedomitou prácou do−
tiahnu jarnú sezónu až do úspeš−
ného konca. 

Vedenie TJ IPEĽ − Balog nad
Ipľom vyslovuje poďakovanie tré−
nerovi žiakov Gáborovi Zolcerovi a
trénerovi dorastencov Štefanovi
Zaťkovi. Prajeme im veľa energie,
elánu a trpezlivosti pri práci s mla−
dými hráčmi.  Naďalej sa budeme
snažiť, aby sme si aj do budúcnos−
ti vychovali svojich hráčov žiakov,
dorastencov a tiež dospelých. Sme
si vedomí, že bez dobrého základu
sa budova ľahko zrúti.

− Mgr. JOZEF STRICHO −  

Jesenná časť súťažného futbalové−
ho ročníka mužstvu OFK S.
Plachtince nevyšla podľa predstáv,
ktoré by odzrkadľovali aspoň pri−
bližné postavenie mužstva z pred−
chádzajúceho ročníka, keď po je−
sennej časti obsadilo 4. miesto.
Žiaľ, oproti minulému ročníku sa
hráčsky káder podstatne zmenil,
pretože z neho chýbalo 7−8 hráčov
zo základnej zostavy. Niektorí boli
u nás na hosťovaní a vrátili sa späť
do svojich klubov (Marek Červoč,
Martin Ábelovský, Tomáš Bernáth,
Dušan Drozd), poniektorí sa počas
letnej prípravy zranili a ich zranenia
si vyžiadali dlhodobé liečenie
(Jaroslav Pavlov, Peter Cúth,
Michal Stankovič) a okrem

Jaroslava Pavlova, tak nemohli na−
stúpiť ani v jednom zápase. 

Podarilo sa nám získať na hosťo−
vanie veľmi kvalitných hráčov:
Milana Pástora, Martina Krotáka,
Vladimíra Juhoša, Mariana
Penksu, Martina Penksu a
Branislava Hlivára. Z hosťovania v
Čebovciach sa vrátil Stanislav
Knopp. Ani tieto posily však neboli,
žiaľ, takým prínosom, ako by sme
očakávali, pretože traja z nich sa
zranili. 

Napriek týmto problémom, ktoré
veľmi zasiahli do kvality mužstva a
tým aj do jeho výsledkov.
Nezimujeme na poslednom mieste,
pretože sme dokázali aspoň tri zá−
pasy vyhrať. Škoda, že ani v jed−

nom zápase sme neuhrali remízu,
a teda zostávajúcich osem zápa−
sov sme prehrali. Dosiahli sme vy−
soko pasívne skóre 18:31 a so zis−
kom 9 bodov nám po jeseni patrí
desiate miesto. 

O všetky strelené góly sa posta−
rali títo hráči: Patrik Balik, Stanislav
Knopp (3), Miroslav Ľupták,
Vladimír Juhoš (2) a po jednom gó−
le strelili Dušan Šimun, Vladimír
Vozár, Ján Cesnak a Milan Pástor. 

Disciplína mužstva tiež nebola na
požadovanej úrovni, pretože v 11
zápasoch jesennej časti nám roz−
hodcovia udelili celkovo 18 ŽK a 2
ČK. Napriek tomu všetkému chcem
poďakovať všetkým hráčom, ktorí v
tejto jesennej časti nastúpili na zá−

pasy, pretože mnohí z nich tak u−
robili aj napriek svojím nedolieče−
ným zraneniam. Prajeme im skoré
doliečenie zranení, načerpanie no−
vých síl a doriešenie problémov,
ktoré sa vyskytli − tak ako aj v iných
mužstvách − aby sme po nasledu−
júcej zimnej príprave išli do jarnej
časti s "čistými vyvetranými" hlava−
mi. Našim želaním je, aby sa nám
v nej podarilo aspoň trochu vylep−
šiť nelichotivé postavenie v tabuľke
po jesennej časti. Úplne na záver
naše poďakovanie patrí aj všetkým
funkcionárom a verným divákom,
ktorí pri nás stáli aj napriek ne−
úspechom, a ktorí svojou rozum−
nou kritikou pomohli pri riešení
problémov.

− Mgr. DUŠAN ŠIMUN, 
tréner mužstva −

Ak by ste mali hodnotiť, čo nám
nevyšlo, tak to určite boli tri zápa−
sy vonku, keď sme prehrali na sú−
perovej pôde, čomu by pomohlo,
keby si dobre plnila svoju úlohu o−
brana aj útok. Káder sme mali do−
plnení o hosťujúceho Černíka (M.

Zlievce), Faršanga a Lajtoša (Že−
lovce), Kováča a Karasyho
(Sklabiná). Týmto sme mali vcelku
dobre pokryté všetky posty a zále−
žalo už len na samotných hráčoch,
aké výkony podajú v tom − ktorom
zápase. Aby sme hrali ešte lepšie,

uvažujeme aj o ďalších posilách, aj
z iných klubov v okrese. Hoci sme
niektoré zápasy odohrali slabšie,
boli aj také, ktoré sme rozhodne
vyhrať mali, a to hlavne na domá−
cej pôde. 

Prácu výboru môžeme hodnotiť
tiež ako dobrú. O hráčov je posta−
rané po tréningoch aj po zápasoch
majú zabezpečené občerstvenie a
cestovné im vyplácame podľa prí−
slušných noriem. 

Vychovávame si aj dorast − do o−
kresnej súťaže sme prihlásili žiac−
ke mužstvo, ktoré sa podujal tré−
novať Dušan Kutliak. V družstve

spolu s chlapcami trénujú aj diev−
čatá a všetci spolu si dobre plnia
svoje tréningové povinnosti a zod−
povedne sa pripravujú na zápasy.
Tu by som chcel poďakovať nielen
žiakom, ale aj ich rodičom, ktorí sa
o nich zaujímajú, vozia ich na zá−
pasy a podporujú ich ako môžu. 

Zároveň ďakujem všetkým − fa−
núšikom, sponzorom, poslancom
obecného úradu i starostovi, sa−
motným futbalistom  i vám, redak−
cii, bez podpory ktorých by naše
mužstvo nemohlo dosahovať dobré
výsledky. 

− JOZEF KARASY −  

MUŽSTVÁ I. OKRESNEJ TRIEDY BILANCUJÚ FUTBALOVÚ JESEŇ

Úspechy balockých futbalistov 
Do jesennej súťaže sme nastúpili s omladenou zostavou. Mužstvo dospelých tvoria domáci hráči z
Balogu nad Ipľom. Som veľmi hrdý na našich futbalistov. Pokiaľ som dobre informovaný, s takouto zo−
stavou sa nemôže pochváliť ani jediné mužstvo v okrese. Naše ciele boli stanovené tak, aby všetky
družstvá TJ − IPEĽ Balog nad Ipľom obsadili popredné miesta. Ciele sa zatiaľ, naplnili. Dospelí skončili
ako druhí v priečke, pekné úspechy dosiahli aj dorastenci − na 1.mieste a žiaci, ktorí sú na 2. mieste
okresnej súťaže. 

Mužstvo OFK Stredné Plachtince hodnotí jesennú časť ročníka 2012/13 

Súťaž chceme skončiť na lepšom mieste 

Vychovávame si futbalovú mlaď
Po jesennej časti súťaži môžeme pozíciu Záhoriec hodnotiť v celku

ako slušnú, lebo sme skončili na 4. mieste − hoci máme aj na viac.
Prípravy na zápasov hodnotíme ako uspokojivé, i keď naši hráči cez
týždeň sú mimo obce − na školách a v práci − v piatok sa stretávali
na tréningoch a dobre si plnili svoje povinnosti. 

Poradie DOMA VONKU
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Takto charakterizujú niektorí hráči
svoj vzťah k mariášu. Mariáš bol v
minulosti veľmi obľúbenou hrou.
Muži chodili z nedeľňajšej omše
rovno do krčmy, kde až do obeda
hrali mariáš. Škoda, že mladí ľudia
dávajú v krčmách prednosť auto−
matom pred kartovými hrami.
Môžeme len dúfať, že príde čas,
keď sa skončí hazard a do krčmy
sa vrátia tradičné kartové hry.

V príjemnom pro−
stredí Reštaurácie u
Vlka v Neninciach
sa 11. 11. 2012
v krásnu jesen−
nú nedeľu usku−
točnil 3. ročník
mariášového tur−
naja. Zišlo sa 24
hráčov, ktorí si zahra−
li v piatich kolách proti
náhodne vylosovaným súpe−
rom. Hralo sa s vkladom "pár drob−
ných". Bez drobných to podľa ma−
riášnikov nemá cenu, chýba moti−
vácia. Každý má svoje centíky v
pokladničke príp. vo svojom mešci.
Súťaž prebiehala v kamarátskej at−
mosfére.

Celkovým víťazom sa stal
Miroslav Košúth z Lučenca, na
druhom mieste sa umiestnil Pavel
Michňa z Leseníc, dobre si viedol
aj domáci mariášnik Jozef Antolík,
ktorý skončil na treťom mieste.
Oplatilo sa spraviť si čas na svoj
koníček, popri jeho pracovných po−
vinnostiach na Daňovom úrade, aj
Mariánovi Povrazníkovi zo
Slovenských Ďarmôt, ktorý sa u−
miestnil na štvrtom mieste. 

Ďalší účastníci: Karol Černuš,
Gábor Skabella ml. a Gábor
Skabella st.(obaja Veľká Čalomija),
Roman Bado, Jozef Húšťava (Če−
bovce), Zoltán Zázrnec, Ján Šimko

(S. Ďarmoty), Miroslav Košút,
Pavol Barani, Tibor Rezníček
(Koláre), Jozef Hajdúch, Bohuslav
Beňo, Alexius Bilka, Štefan Tóth,
Sándor Pobori a Otto Kušický (o−
baja Vinica), Jozef Molnár, Peter
Pišák (Veľký Krtíš), Alexander
Kókai, Ladislav Fulajtár (Nenince)
a v neposlednom rade náš MUDr.
Július Marko. 

Na regulárnosť priebehu turnaja
dohliadal Jozef Bakoš z Leseníc.
Poďakovanie patrí hlavnému uspo−
riadateľovi Erikovi Vlkolenskému,
majiteľovi Reštaurácie u Vlka, kto−
rý so svojim personálom zabezpe−
čil občerstvenie počas celého dňa. 

− Mgr. DARINA ANTOLÍKOVÁ −

Koníček, záľuba aj vášeň  

Celkovým víťazom sa stal Miroslav Košúth z Lučenca, na druhom mieste sa umiestnil Pavel Michňa z
Leseníc, dobre si viedol aj domáci mariášnik Jozef Antolík, ktorý skončil na treťom mieste, Marián
Povrazník zo Slovenských Ďarmôt sa umiestnil na štvrtom mieste

V reštaurácii u Vlka v Neninciach sa 11. 11. 2012 uskutočnil 3. roč−
ník mariášového turnaja. Zišlo sa tu 24 hráčov, ktorí si zahrali v pia−
tich kolách proti náhodne vylosovaným súperom
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KOZOROŽEC (22.12. − 20.1.)
Aj počas tohto týždňa budete pracovne ne−
smierne výkonní. Odzrkadľuje sa to aj na
vašich výsledkoch. Cítite sa nabití energiou
a elánom, ktorú prenášate aj na vašich
spolupracovníkov. Podobne sa vám bude
dariť aj v osobnom živote. Ste nesmierne
charizmatickí a príťažliví. Nezostane to bez
povšimnutia a záujmu opačného pohlavia.
Zadaní, buďte opatrní, aby ste nepodľahli
zvodom, ktoré by mohli trvalo narušiť vaše
bezproblémové partnerstvo.

VODNÁR (21.1. − 18.2.)
Konečne sa aj vám na pracovisku začína
dariť. Nie je to to, čo ste očakávali. Do stre−
dy ste na pracovisku nesmierne výkonní a
úspešní. Vo štvrtok a piatok sa naopak
snažte vyhnúť podpisovaniu dôležitých
zmlúv a dohôd. Neberte žiadne pôžičky a−
lebo úvery. Vaša súkromná oblasť života,
ale aj rodinné či partnerské spolužitie vás
nezaťaží ničím nepríjemným. Tieto dni sa
môžete tešiť z pokoja a pohody medzi va−
mi a vašimi najbližšími.

RYBY (19.2. − 20.3.)
Aj počas tohto týždňa sa v zamestnaní bu−
dete viac zaoberať riešením problémov a
prekážok. Nezabráni vám to v tom, aby ste
postupne, krok po kroku postupovali v u−
pevňovaní si vašej pracovnej pozície.
Buďte trpezliví, oplatí sa vám to. Energiu a
elán môžete naplno čerpať z vášho súkro−
mia. V osobách vašich partnerov máte pod−
poru a istotu. Takisto aj veľa lásky, ktorá je
pre vás dôležitá. Víkend využite na relax a
odpočinok.

BARAN (21.3. − 19.4.)
Od pondelka do stredy si užite pokoj a po−
hodu na pracovisku. Od štvrtka až do piat−
ku budete zavalení prácou nad hlavu.
Zvládnete si ju však zorganizovať veľmi
dobre. Všetky vaše povinnosti sa vám po−
darí odovzdať spracované načas. V podsta−
te celý tento týždeň sa pre vás nesie v du−
chu pokojnej atmosféry. V osobnom živote
a takisto aj v rodinnom či partnerskom spo−
lužití je všetko v úplnom poriadku.

BÝK (20.4. − 20.5.)
Od pondelka do utorka by ste sa v za−
mestnaní mali zamerať hlavne na všetko,
čo má spojitosť s financiami. V tejto oblasti
vám nebeská obloha bude priať.
Zostávajúce dni budú na vašom pracovisku
v pohode a bez problémov. Oblasť vašich
citov a lásky je počas týchto dní naplnená.
Rodinné záležitosti sú v pohode. Nebudete
sa musieť zaoberať ničím, čo je pre vás ne−
príjemné. V priebehu víkendu vás čaká prí−
jemné prekvapenie.

BLÍŽENCI (21.5. − 21.6.)
Všetky vaše dôležité pracovné záležitosti,
ako je podpisovanie dôležitých zmlúv alebo
dôležité rokovania a dohody, sa snažte
stihnúť uzavrieť do utorka. Od stredy až do
piatku sa budete boriť prekážkami a prob−
lémami. Našťastie, váš osobný, rodinný a
partnerský život má pokojný priebeh. Táto
oblasť vášho života nebude nikým a ničím
rušená. Počas víkendu sa venujte záľubám
a koníčkom. Nikto vám nebude vyčítať, pre−
tože si to zaslúžite.

HOROSKOP
RAK (22.6. − 22.7.)

Celý tento týždeň bude pracovne dobrý. Od
pondelka do stredy sa snažte vyhýbať otvo−
reným konfrontáciám s kolegami a hlavne
nadriadenými. Máte tendenciu byť voči všet−
kým pichľaví. Mohli by ste si narobiť nepria−
teľov. Naopak, od pondelka do utorka máte
výnimočne prajné obdobie na city a lásku. Aj
v tejto oblasti vášho života si dávajte pozor
v piatok. V tento deň hrozia medzi vami a
partnermi hádky.

LEV (23.7. − 22.8.)
Doteraz ste boli v pracovných a podnikateľ−
ských záležitostiach na vlne úspechov.
Niečo z vašej pracovnej minulosti sa však
počas týchto dní vyplaví a vy to budete mu−
sieť zvládnuť. Mohlo by to ovplyvniť vašu ka−
riéru do budúcnosti. Potrebujete nato veľa tr−
pezlivosti a všetky vaše schopnosti.
Našťastie, zo strany vašej rodiny a partnerov
máte podporu a ochotu pomôcť vám aspoň
s tým, že vás počas tohto týždňa nebudú za−
ťažovať ničím a prevezmú vaše domáce po−
vinnosti. Odvďačte sa im za to počas víken−
du.

PANNA (23.8. − 22.9.)
Počas pondelka a utorka sa na pracovisku
cítite ako ryba vo vode. Všetky vaše povin−
nosti plníte rýchlo a bez problémov. Je to
dobre, pretože od stredy až do piatku musí−
te riešiť samé problémy a prekážky.
Nedovolia vám pokračovať vo vašom nasa−
dení. V osobnom živote, ale aj v rodinnom,
sa vám podarí všetko, do čoho sa spoločne
pustíte. Cez víkend sa venujte rodine.
Zaslúži si zvýšenú pozornosť za všetko, čo
pre vás robí.

VÁHY (23.9. − 23.10.)
Pondelok a utorok máte nesmierne vhodný
na finančné transakcie. Hlavne, pokiaľ pra−
cujete v tomto sektore. Aj pre ostatných bu−
de tento týždeň dobrý a prajný vo všetkom,
čo má spojitosť s vašim zamestnaním.
Rodinné a partnerské spolužitie nebude ni−
čím narušené. Naopak, môžete sa tešiť z
harmónie a z príjemných spoločných chvíľ so
všetkými, na ktorých vám záleží. Pohodová
atmosféra pokračuje aj počas víkendu.

ŠKORPIÓN (24.10. − 22.11.)
Ešte do stredy sa na pracovisku stretávate s
problémami a prekážkami. Už od štvrtka sa
všetko začne meniť vo váš prospech.
Môžete sa preto znova venovať budovaniu
vašej kariéry. V tomto prípade zistíte, že sa
vám oplatilo byť trpezlivým. Vo vašich rodin−
ných a partnerských záležitostiach si nemu−
síte robiť žiadne starosti. Táto oblasť vášho
života je počas týchto dní absolútne bez−
problémová. Cez víkend si doprajte pokoj a
odpočinok.

STRELEC (23.11. − 21.12.)
Ak ste čakali na vhodné obdobie kedy by ste
mohli vašim nadriadeným predložiť vaše no−
vé projekty a plány, tento týždeň je na to
maximálne ideálny. Rovnako je vhodný aj na
finančné transakcie. Dokonca máte veľkú
šancu finančne si prilepšiť výhrou v nejakej
lotérii. Aj v oblasti citov a lásky vám tieto dni
prajú. V tých starých prichádza nová iskra a
nezadaní majú možnosť zamilovať sa.
Nezostávajte doma počas víkendu. Choďte
niekam do spoločnosti.

Prísady: 5 väčších zemiakov,
2 šalátové uhorky, 1 cibuľa,
160 g majonézy, trošku horči−
ce, papriková pochúťka
(konzerva), 40 g  ole−
ja alebo masla,
soľ, mleté čier−
ne korenie,
pažítka alebo
petržlenová
vňať.

Návod 
na prípravu:
Umyté zemiaky dá−
me variť v šupke. Po vy−
chladnutí ich olúpeme, po−

strúhame a dáme do misky.
Uhorky a cibuľu olúpeme a
nadrobno posekáme, pridá−

me k postrúhaným ze−
miakom, potom ma−

jonézu, horčicu,
paprikovú po−
chúťku, olej a−
lebo maslo a
dochu t íme
soľou a mle−

tým čiernym
k o r e n í m .

Pripravenú nátier−
ku  navrstvíme na krajce

a ozdobíme pažítkou alebo
petržlenovou vňaťou.

Dobrá zemiaková nátierka
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.

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.

26.11. Biely Lev, 27.11. U Čierneho Orla, 28 .11 Belladonna
29 .11. Panacea, 30.11. Aqua Viva

ZDRAVOTNÍCKY INFOSERVIS

Zasmejme sa ☺
Manžel sa predčasne vráti domov zo služobnej cesty.
Manželka v spálni prosí milenca, aby vyskočil z okna, lebo
ich manžel zabije, keď ich nachytá. Problém však je v tom,
že spálňa je na 13−tom poschodí. Milenec si pomyslí: − Nuž,
keď musím zomrieť, je to jedno ako.
A vyskočí. Cestou nadol prosí pána Boha: − Pane Bože, už
nikdy nebudem chodiť za inými ženami, už budem svojej že−
ne verný, už nebudem smilníkom, atď... Daj, aby sa mi nič
nestalo.
Dopadol na zem a zázrakom sa mu nič nestalo. Vstane,
otrepe sa a povie:
− Toľko hovadín za takú krátku chvíľu som už dávno ne−
natrepal.
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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
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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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 3−izbový byt v osobnom
vlastníctve na Píseckej. Cena:
25.000 euro. Inf. m 0905 100 835.  

np − 1643
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDám do prenájmu 2,3 alebo 4−iz−
bový zrekonštruovaný byt v dob−
rej lokalite. Cena dohodou. Inf. m
0908 911 065.                 np − 1644
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykúpim zadĺžený byt vo V.
Krtíši (aj družstevný). Platba v ho−
tovosti. Inf. m 0907 484 840. 

np − 1649
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve na
B.Nemcovej 32 (2. poschodie).
Cena dohodou. Inf. m 0905 326
368.

np − 1220

n Predám rodinný dom v Dolných
Strhároch − po vnútornej rekon−
štrukcii (3 izby, kuchyňa). Dom má
spoločný dvor. Veľká záhrada, ga−
ráž. Inf. m 0948 209 983.  np − 1665
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší zrekonštruovaný
rodinný dom 6 km od V. Krtíša.
Cena: 17.000 euro alebo odstúpim
od úveru. Inf. m 047/42 922 00.

np − 1671
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na
Venevskej (7. poschodie, pôvodný
stav). Cena: 18.500 euro + dohoda.
Inf. m 0905 554 069.       np − 1683
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vo V. Krtíši predám pekný 1−iz−
bový byt v osobnom vlastníctve.
Cena dohodou. Inf. m 0905 491
638.                            np − 1701

n Predám 2−izbový byt po kom−
pletnej rekonštrukcii na B.
Nemcovej. Cena: 18.500 euro. Inf.
m 0918 632 966.             np − 1708
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový byt na B.
Nemcovej. Inf. m 0908 527 535. 

np − 1709
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem garáž pri Zväzarme.
Cena dohodou. Inf. m 0911 246
205, 0908 478 632.  

np − 1712
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Ponúkam ubytovanie v 3−izbo−
vom byte (len zamestnanému ale−
bo dôchodcovi/dôchodkyni. Inf. m
0910 638 572.                 np − 1715
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový byt na SNP
16 (prerobený a kompletne zaria−
dený). Preferujem dlhodobý pre−
nájom. Cena: 300 euro.
Požadujem 2−mesačnú zálohu. Inf.
m 0903 550 414.            np − 1716
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem menší 2−izbový byt
na M. R. Štefánika 9 (prerobený a
kompletne zariadený, satelit, inter−
net). Preferujem dlhodobý prená−
jom. Cena: 280 euro. Požadujem 2−
mesačnú zálohu. Inf. m 0903 550
414.                              np − 1717
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme kompletne uprave−
ný 3−izbový byt na Železničnej 17.
Cena dohodou. Inf. m 0908 388
827.                            np − 1723
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve. Inf. m
0918 876 715.                np − 1728

nPredám rodinný dom 7 km od o−
kresného mesta (plastové okná,
dvere, plyn, elektrika, voda, vlast−
ná studňa, žumpa). Prípadne vy−
mením za 3−izbový byt (cena po
dohode) + doplatok. Inf. m 0918
543 471.                        np − 1734
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na
Venevskej alebo vymením za 1−iz−
bový. Inf. m 0910 131 719.  

np − 1744
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom v
Ďurkovciach. Cena: 7.000 euro.
Inf. m 0919 399 514.       np − 1746
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt v pôvod−
nom stave na SNP 7. Inf. m 0915
633 567.                     np − 1748
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt kompletne
prerobený vo V. Krtíši. Inf. m
047/433 07 92.                np − 1750
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Dám do prenájmu 2−izbový byt.
Inf. m 0907 834 184.       np − 1752
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový byt na B.
Nemcovej vo V. Krtíši. Pekný stav,
plastové okná. Cena: 250 euro/me−
sačne komplet. 2−mesačná záloha
nájmu podmienkou. Inf. m 0915
190 360.                       np − 1753
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nObec Dolné Strháre ponúka pre−
daj bývalý kultúrny dom. Inf. m
0903 216 119.               np − 1756

n Predám nový nepoužitý plynový
ohrievač vody TATRAMAT HK 120
K a elektrický ohrievač vody 150 l
s reguláciou teploty − vhodný aj na
kombinované využitie. Inf. m 0917
471 948.                       np − 1669
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám televízor OVP ORAVA s
uhlopriečkou 52 cm (málo použí−
vaný). Cena: 30 euro. Inf. m 0905
842 717.                       np − 1674

n Predám nepoužívané plynové
gamatky zn., LAMPART (2 ks 7 kW
a 1 ks 2,5 kW). Cena dohodou. Inf.
m 0917 879 932.          np − 1686
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 222 l chladničku CAN−
DY a detský hlboký kočík (oranžo−
vo − sivý). Inf. m 0908 903 959. 

np − 1687
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kombinovaný sporák
GORENJE za 150 euro, mrazničku
PHILCO (83 l) za 150 euro, rozťa−
hovačí gauč s úložným priestorom
(ročný) za 150 euro, vysávač za 20
euro a elektrický izbový ohrievač.
Inf. m 0949 680 757.      np − 1703
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rohovú (rozťahovaciu)
sedačku + kreslo (bordová eko−ko−
ža). Cena: 150 euro. Inf. m 0911
274 114.                      np − 1719
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve váľandy s úložným
priestorom. Cena dohodou. Inf. m
0903 257 020.               np − 1722

n Predám farebný televízor TECH−
NOSONIC. Cena dohodou. Inf. m
047/433 07 92.                 np − 1751

n Predám lesnícke  pletivo −
nové 50 m za 106,22 eur,
výška 1,60 m. Inf. m 0908
962 716. np − 1244

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. 

PONÚKA NA PREDAJ :
Suché Brezovo

Pekná chalupa + stodola, 
pozemok 2 165 m2.

Cena aj so zariadením
Cena : 51 000,− eur�

Kiarov − Dom s autodielňou, 
pozemok 7 462 m2.

Vhodný na podnikanie.
Cena : 55 000,− eur �

Stredné Plachtince
Novostavba, pozemok 607 m2.

málo bývaný, voľný
Cena : 28 000,− 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 2−izbový byt 
s balkónom na Venevskej 

v rozumnej cene.

Prijmeme absolventa/−ku 
na administratívne práce

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

n Predám dva matrace (skoro
nové), rozmery 90 x 200 cm. Inf.
m 0910 710 313.           np − 1680

n Prenajmem garáž na Píseckej
vo V. Krtíši (pri kombajne). Inf.
m 0903 581 293.         np − 1704

n Predám drevené okná s vnú−
tornými žalúziami (bez rámov),
terasové dvere s okenicou.
Lacno. Inf. m 0903 184 957.      

np − 1727

n Prenajmeme lukratívne ob−
chodné a kancelárske priestory
v centre mesta vo V. Krtíši s
vlastným parkoviskom. Inf. m
047/48 313 15, 0903 25 81 43.

np − 1730

od r. 1992
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n Predám dvojnápravový vyklápa−
cí prívesný vozík s bočnicami a
nájazdovými rampami, zn., IFOR
WILLIAMS, nosnosť 2500 kg. Max.
celková hmotnosť 3500 kg, r. v.
2010. Cena: 3.500 eur. Ďalej pre−
dám minibager YANMAR B 12, dve
lyžice 20 cm a 110 cm. Diesel.
Používaný, plne funkčný. Cena:
4.000 eur. Dohoda možná. Inf. m
0907 563 573.                np − 1659
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám MITSUBISHI SPACE
STAR 1.9 D, r. v. 2002 (klíma, cen−
trál, ťažné zariadenie, spotreba 4,5
l). Cena: 2.900 euro. Inf. m 0903
205 770.                       np − 1705
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám VAZ 21073, r.v. 1996 (o−
jazdené). Cena dohodou. Inf. m
0905 337 622.                 np − 1713
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám malotraktor MT 8 − 132,2
aj s príslušenstvom. Inf. m 0907
120 757.                      np − 1724

−n Predám Š−FELICIU 1.3 (55 kW),,
STK, EK, ťažné + zimné pneumati−
ky na diskoch za 500 euro. Inf. m
0905 685 623.                np − 1742
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám LADU NIVA, r. v. 1987
(benzín, plyn), STK, EK platné do
10/2013. Cena dohodou. Inf. m
0908 947 336.                 np − 1745
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám OPEL ASTRA 1.8, r. v.
1999. Cena: 1.000 euro. Inf. m
0915 813 322.                np − 1747

n Predám detský snowboard (výš−
ka 120 cm) a topánky č. 38. Cena:
100 euro. Inf. m 0905 466 036. 

np − 1693
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám lyže zn. HEAD PEAK SG
(dĺžka 149 cm, jazdené 2 sezóny).
Cena: 120 euro, dohoda možná.
Inf. m 0903 279 638.     np − 1743

n Predám kombinovaný kočík v
100 % stave + vajíčko vo farbe ko−
číka. Inf. m 0905 365 443. np − 1688

n Vykupujem starodávne kašmíro−
vé šatky a sukne. Ponúkam od 50
euro do 500 euro. Inf. m 0908 627
952.                           np − 1733

nPredám diskovú sejačku (šírka 3
m) a brány. Inf. m 0905 315 148. 

np − 1606
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m 0904
668 230.                       np − 1657
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka NO. Inf. m
0904 692 915.               np − 1682
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám agátový med. Inf. m
0907 917 086.               np − 1684
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané aj porazím. Inf.
m 0905 947 868.          np − 1685
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám psíky − jazvečíky hlad−
kosrsté. Cena dohodou. Inf. m
0907 194 442, 047/48 964 87.  

np − 1690
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám konzumné zemiaky. Inf.
m 047/48 831 12 − volať večer. 

np − 1696
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám odstavčatá a prasce. Inf.
m 0949 474 277.           np − 1706
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám morky. Cena dohodou.
Inf. m 0917 728 911.         np − 1711

l Kúpim kladivkový šrotovník a
predám odstavčatá − prasiatka bie−
le a vietnamské. Inf. m 0904 987
351.                             np − 1740
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jablká bez postreku a o−
vocné stromčeky. Inf. m 047/48
873 25.                         np − 1755

n Ponúkam prácu čašníčky v
Rakúsku. Podmienka: znalosť nem−
činy. Ubytovanie a 1x denne strava
zadarmo. e−mail: 

hannes.ponhold@gmx.at
np − 1672

n Ponúkam prácu v Rakúsku v o−
vocných sadoch. Podmienka: zna−
losť nemčiny a VP. e−mail: 
hannes.ponhold@gmx.at

np − 1673

l Hľadám si prácu ako predavač−
ka, pomocná sila v kuchyni alebo
ako upratovačka. Mám 25 rokov a
som z V. Krtíša. Inf. m 0918 928
404.                            np − 1692
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lOpatrím staršieho človeka alebo
dieťa. Inf. m 0949 304 609. 

np − 1707
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám prácu ako opatrovateľka
starších ľudí alebo detí. Prax aj o−
svedčenie mám. Inf. m 0949 397
593.                            np − 1735
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu pomocnice v do−
mácnosti alebo ako upratovačka.
Inf. m 0944 344 044.       np − 1736
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako vodič, sk. B
alebo pomocník na stavbe.
Pomôžem brigádnickou formou.
Zn. Prax mám ako vodič aj stav−
bár. Inf. m 0907 382 507. np − 1737

n Predám nové nepoužívané juto−
vé vrecia, vhodné na výrobu ta−
šiek. Inf. m 047/48 307 03, 0910
989 481.                      np − 1806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám najlacnejšie palivové
drevo. Inf. m 0915 867 594. 

np − 1355
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám drevené brikety. Inf. m
0908 032 473, 0907 330 228. 

np − 1667
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n MAĽUJEM l STIERKUJEM.
DOBRÁ CENA. Inf. m 0904 543
385.                            np − 1675
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám diely na sústruh a sú−
stružnícke nože. Inf. m 0907 365
988.                             np − 1677
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kto daruje ZO Slovenského zvä−
zu zdravotne postihnutých funk−
čný počítač a tlačiareň? Inf. m
0918 770 982.              np − 1698

n Pečiem koláče a torty. Inf. m
0915 347 416.               np − 1702
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Lieky z Božej lekárne vás vylie−
čia, ak poviete, čo vás trapi a za−
voláte na m 0917 103 875.  

np − 1710
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám strelnú zbraň − guľobro−
ková kozlica, zn., ZH 324. Cena do−
hodou. Inf. m 0905 337 622.

np − 1714
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nový šrotovník, cirku−
lárku a veľké koryto. Inf. m 0944
947 031.                      np − 1729

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

BURZA PRÁCE
OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

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

n Reštaurácia TENIS prijme
absolventka/ ku

Inf. m 0907 824 973 np−1088

l Opatrovateľka s praxou opatrí
starších ľudí v blízkom okolí V.
Krtíša. Inf. m 0911 152 658.  

np − 1676

l Hľadám predavačku do kveti−
nárstva. Inf. m 0910 710 313. 

np − 1679

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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ZOZNÁMENIE

HOBBY
VOĽNÝ ČAS

l Kto daruje, príp., 
predá módny časopis 

PRAMO so strihmi 
zo 60. až 80−tych rokov? 

Inf. & 0911 264 102.       
np − 1699

l Hľadám skromného nefajčia−
ra, katolíka okolo 57 rokov na
zoznámenie. Osamotenému
človeku je smutno − každý po−
trebuje lásku a pochopenie.
Inf. m 0919 030 582 − Zuzana.   

np − 1697

AUTO − MOTO
n Predám Citroen Saxo 1,4 i,
r.v. 99,  5 dverový, centrál, el.
sťahovanie okien, klimatizácia.
Cena 800 eur. Inf.: 0905 611 924 

np −1700

nPredám BMW na súčiastky, vo−
lant na opačnej strane. Inf. m
0903 184 957.              np − 1726

n Predám sadu zimných pneu−
matík MATADOR MP − 58, rozmer
155/65 R 14, jazdené jednu zimu.
Inf. m 0948 527 565.     np − 1749

n Darujem psíka SHI − TZU do
dobrých a starostlivých rúk.
Vhodný ako spoločník pre star−
ších ľudí. Inf. m 0903 184 957. 

np − 1725

n Na predaj mletá červená pap−
rika KALOCSAI. Cena: 9,00 eu−
ro/kg. Inf. m 0949 788 582. 

np − 1731

nPredám ošípanú asi 200 kg po
2,00 eurá/kg. Ďalej predám pše−
nicu po 20,00 euro/q. Inf. m 0907
871 447.                     np − 1738

n NOČNÝ KLUB 
V STAREJ TUREJ 

prijíma na pozíciu hostesky
a spoločníčky

sympatické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú 

klientelu, nadštandardný zárobok
a peniaze na ruku každý deň.

Ubytovanie zdarma. 
Pracovná doba i brigádne. 
Možná finančná výpomoc.

Staň sa finančne nezávislou. 
Tel. m 0905 244 226.

n Vykonávam murárske a ma−
liarske práce (prerábam bytové
jadrá, kladiem plávajúce podla−
hy, oblôžkové zárubne).
Zatepľujem. Inf. m 0908 627 952.

np − 1732

n Kamenárstvo ZOMITA Modrý
Kameň prijíma objednávky na
náhrobné kamene s 10%−nou
zľavou do konca roka. Inf. m
047/48 702 29, 0915 213 791,
0905 188 628.             np − 1739



n Predám ročného capka aj kozu.
Cena dohodou. Inf. m 0905 471
779.                             np − 1757
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme kancelárske neby−
tové priestory na Baníckej 16 (o−
proti Slovenskej sporiteľni), plo−
cha 38 m2. Cena dohodou. Inf. m
0903 581 293.              np − 1758

n Predám kombinovaný kočík,
golfový kočík CHICCO, turistické
nosidlo pre dieťa a klokanku. Inf.
m 0908 859 973.           np − 1760
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vlečku za osobné auto.
Cena dohodou. Inf. m 0903 812
131, 0907 649 031.         np − 1761

n Predám konský koč, turiansky
kroj, plátno a lesnícku prilbu. Inf.
m 047/48 97 349.         np − 1762
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FIAT DOBLO 1.9 D, r.v.
2001, elektrické okná, ťažné, STK,
EK do r. 2014. Cena: 2.200 euro.
Inf. m 0908 113 925.      np − 1763
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka jazvečíka hru−
bosrstého (čistokrvné, bez PP).
Cena dohodou. Inf. m 0917 762
714.                            np − 1764
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Baníckej.
Cena dohodou. Inf. m 0902 807
924.                           np − 1765
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám bojler TATRAMAT (120
l) − nový. Lacno. Inf. m 0911 132
872.                            np − 1767
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve váľandy aj s úlož−
ným priestorom. Cena spolu 180
euro. Ďalej predám jednolôžkovú
posteľ za 70 euro a kuchynský
sklenený stôl so štyrmi stolička−
mi. Inf. m 0908 284 249.  np − 1768

n TEPOVANIE. Inf. m 0904 570
633, 0949 792 112.         np − 1769
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám bojler TATRAMAT 150 l.
Inf. m 0907 808 707.      np − 1770
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stacionárny bicykel.
Lacno. Inf. m0910 638 572.np − 1772
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám strážneho nemeckého
ovčiaka. Inf. m 0903 149 432. 

np − 1773
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1000 l plastovú nádrž
(jambo) aj s rámom na palete za 40
euro. Ďalej predám kalové čerpadlo
na fúriku za 60 euro, menšie kalové
čerpadlo za 35 euro, vojenskú benzí−
novú elektrocentrálu (výkon až 7,5
kW) za 150 euro. Inf. m0949 138 542 −
volať po 16.00 h.               np − 1771
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PO UZÁVIERKE

HOSTIA: MIRO KAPUSTA, PETER PAPŠO, JANKA OLEJOVÁ A MARCEL PÁLEŠ

+ ŠPECIÁLNY HOSŤ: VÝTVARNÝ „KRIVIČ TVÁRÍ“ JARO SLABEJ...
OPÄŤ SA ZASMEJEME, ZAPLAČEME, POCHYTÁME SA ZA SLOVO...

SS GENERÁCIOUGENERÁCIOU NULANULA

CHYTANIECHYTANIE SLOVASLOVA NANA JAZYKJAZYK

l JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO už od 35 euro/mes.
l PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO už od 45 euro/mes.

V CENE JE ZAHRNUTÉ: V CENE JE ZAHRNUTÉ: 
n Účtovné poradenstvo,
n spracovanie účtovníctva na pravidelnej báze v súlade 

s platnou legislatívou,
n priebežné informovanie o výsledku hospodárenia, 

reporty podľa Vašich požiadaviek,
n zastupovanie klienta pred Daňovým úradom, aj pri daňových 

kontrolách,
n uloženie účtovnej závierky do zbierky listín.

POZÝVAME VÁS NA LITERÁRNE

n Predám váľandy s opierkou (2
ks), 1 ks za 99 euro. Pri rýchlom
jednaní zľava. Inf. m 0910 926
232 − volať po 18.00 h.  np − 1759

n Predaj palivového dreva. Aj s
dovozom. Inf. m 0905 463 926.

np − 1766

HĽADÁTE ÚČTOVNÍKA?
Ponúkam účtovné služby na profesionálnej úrovni:

Kontakt: + 421 903 629 627


