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Počas tohoto týždňa sa v zamestna−
ní ozaj ,,zapotíte“. Práce budete mať nad
hlavu, takže je možné, že nebudete vedieť
do čoho sa skôr pustiť. Ale vaše výsledky
budú ohodnotené kladne a hlavne po fi−
nančnej stránke, čo vás bude tešiť.
Záležitosti okolo vašej rodiny nebudete v
tieto dni musieť riešiť, pretože všetko je v
najlepšom poriadku. Dokonca aj s vašimi
partnermi budete mať na všetko rovnaký
názor. Počas víkendu si doprajte odpoči−
nok a relax. Trochu leňošenia  vám neza−

škodí.

Pracovne sa vám  v tieto dni ne−
bude vôbec dariť, z čoho budete dosť po−
dráždení. A aby toho nebolo ešte dosť, tak
aj vaše financie vám budú iba tak − tak sta−
čiť. Ak náhodou uvažujete o zmene miesta,
potom si radšej toto rozhodnutie odložte
na príhodnejšie obdobie. Našťastie vaše
súkromie, citový život a rodinné záležitosti
nebudú ničím negatívnym rušené. Počas
víkendu sa snažte nemyslieť na nič.

Doprajte vašej psychike pokoj.

Ak sa budete na vašom praco−
visku držať dlhodobo dobre fungujúcich
zásad, v takom prípade sa vám bude dariť
plniť všetko bez problémov. Nerobte si
zbytočne falošné nádeje hlavne v oblas−
tiach vášho života, ktoré nemáte pevne
pod kontrolou. Vaše súkromie bude počas
týchto dní pokojné a bezproblémové.
Rovnako aj vaše rodinné a partnerské spo−
lužitie. Aj nadchádzajúci víkend bude v
znamení príjemnej a pohodovej atmosféry.

Počas tohoto týždňa vám pôjde
práca od ruky, ale to nie je tá dôležitá in−
formácia pre vás na tieto dni. Tá je o tom,
že máte byť za vaše predošlé pracovné vý−
kony a výsledky odmenení a to buď pový−
šením, alebo jednorázovou finančnou od−
menou. V súkromí sa tí, čo sú zadaní mô−
žu tešiť z utužovania  vzťahov, a vy, neza−
daní, máte možnosť v tieto dni spoznať
svojho životného partnera. Preto by ste po−
čas víkendu nemali ostávať doma, ale vy−

berte sa niekam do spoločnosti.

Počas tohto týždňa to budete mať na
pracovisku ozaj ťažké. Nie že by ste nema−
li chuť a elán pracovať, ale budete natoľko
zavalení povinnosťami, že ich proste fyzic−
ky nedokážete stihnúť všetky aj úspešne
dokončiť. Zato v oblasti citov, lásky a part−

nerských povinností, stíhate všetko na ra−
dosť vašich polovičiek. Aj to je jeden z dô−
vodov, prečo medzi vami už dlhšie obdobie
prevláda pohoda  a porozumenie. Trávenie
víkendu je iba na vašom rozhodnutí.

V pondelok a v utorok  sa v za−

mestnaní pripravte na poriadnu
dávku pracovných povinností, ktoré bude−
te musieť aj zvládnuť dokončiť. Našťastie
od stredy do piatku sa celá situácia upo−
kojí a vy budete mať možnosť vo vašom
nasadení poľaviť. Vaše súkromie bude po−
čas tohoto týždňa pokojné, ničím nepríjem−
ným narušované. Spoločne s vašimi part−
nermi by ste si mali naplánovať nadchá−
dzajúci víkend tak, aby ste ho mohli spolu
tráviť iba vy, bez svedkov.

Aj počas tohoto týždňa by ste
mali na pracovisku zamerať svoju pozor−
nosť hlavne na finančné záležitosti, preto−
že aj počas týchto dní vám v tejto oblasti
praje šťastie. Ale aj v iných pracovných zá−
ležitostiach môžte očakávať dobré výsled−
ky. Velmi podobná situácia bude aj vo va−
šom osobnom, rodinnom  a partnerskom
spolužití. Taktiež očakávajte iba pohodu,
pokoj a porozumenie.  Preto počas víken−
du urobíte dobre, ak všetok čas strávite

spoločne s rodinou.

Aj keď patríte k najpracovitejšie−
mu znameniu celého zverokruhu, tento týž−
deň vám to nebude nič platné, pretože ne−
budete stíhať. Budete tak zavalení prácou,
že sa vám nebude dariť všetky vaše úlohy
dokončiť v termíne, čo vás bude hnevať. Za
to v oblasti citov a lásky budete žať ú−
spech. Táto oblasť vášho života vám bude
prinášať zaslúžené ovocie. Počas nadchá−
dzajúceho víkendu sa snažte relaxovať a
odpočívať. Potrebujete načerpať nové sily.

Zo strany vašich nadriadených
budete v tomto týždni odmenení za

vaše doterajšie pracovné výsledky v podo−
be povýšenia, alebo jednorázového finan−
čného ohodnotenia. Pokiaľ ide o vaše mo−
mentálne povinnosti na pracovisku, tak aj
tie úspešne riešite. Vy, nezadaní, máte
možnosť počas týchto dní spoznať novú,
trvalú lásku. U zadaných sa vaše vzťahy
budú utužovať. Počas víkendu by ste ne−
mali zostávať doma. Vyberte sa niekam,
kde bude veľká spoločnosť ľudí.

Ešte aj v tomto týždni budete na

pracovisku čeliť závisti a neprajníctvu, zo
strany niektorých vašich spolupracovní−
kov. Ak sa vám podarí nepodľahnúť týmto
nepríjemnostiam, v takom prípade budú va−
še výsledky veľmi dobré. Oblasť vášho sú−
kromia nebude v tieto dni ničím ohrozova−
ná, preto sa môžete tešiť z prívetivosti a
náklonnosti zo strany vašich partnerov,
ktorú im môžete počas nadchádzajúceho

víkendu oplatiť.

V zamestnaní sa vám bude počas to−
hoto týždňa dariť a okrem toho môžete o−
čakávať aj ponuky na novú spoluprácu.
Preto vy, čo túžite po zmene, máte ozaj
vhodné podmienky ich aj realizovať. Malé
upozornenie − dávajte pozor na ponuky,
ktoré budú až príliš výhodné. Naopak, v
oblasti partnerského spolužitia môžete ve−
riť všetkým lichôtkam a vyznaniam zo stra−
ny vašich partnerov. Sú myslené vážne a
úprimne. Počas víkendu by ste im mohli o−
platiť ich snahu vám spríjemniť každú
chvíľku tohto týždňa rovnakou mincou.

Prvá polovica tohto týždňa bude z
pracovného hľadiska pre vás nesmierne
náročná. Tá druhá bude o niečo pokojnej−
šia, ale obe majú spoločný výsledok.
Nebudete schopní všetky vaše úlohy do−
končiť na čas a úspešne. Jednoducho ne−
budete stíhať. Ešteže máte vo vašej blíz−
kosti ľudí, ktorí vás dokážu zastať vo všet−
kom. Hlavne vaši partneri sú pre vás isto−
tou a maximálnou oporou. Počas víkendu
by ste sa im mali za to nejako pekne re−
vanšovať. Ocenia to.

Horoskop na tento týždeň

BARAN  - 20. 3. - 19. 4.

BÝK  - 20. 4. - 20. 5.

BLÍ�ENCI -  21. 5. - 20. 6.

RAK - 21. 6. - 21. 7.

LEV - 22. 7. - 22. 8.

PANNA - 23. 8. - 22. 9.

VÁHY - 23. 9. - 22. 10.

ŠKORPIÓN - 23. 10. - 21. 11.

STRELEC - 22. 11. - 20. 12.

KOZOROŽEC - 21. 12. - 19. 1.

VODNÁR - 20. 1. - 18. 2.

RYBY - 19. 2. - 19. 3.

S U D O K U
Mriežku vyplňte tak, aby v každom stĺpci, riadku aj vo všet−
kých deviatich štvorcoch hracieho plánu bolo deväť rôz−
nych čísel  od 1−9 a žiadne z nich sa ani raz neopakovalo.
Správne riešenie každého sudoku je len jedno jediné.
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Od ,,sviečkovej manifestácie",
ktorá sa konala 25. 3. 1988 uply−
nulo 25 rokov a mnoho čestných
ľudí sa prišlo postaviť na námestie
v Bratislave, aby tichou modlitbou
demonštrovali odpor proti totalitné−
mu režimu a jeho praktikám. Dali
sa zbiť, ostriekať studenou vodou a
vypočúvali ich, aby aj takouto for−
mou vyjadrili veľkú túžbu po slobo−
de ako takej. Bojovali aj za nábo−
ženskú slobodu vo vyznávaní
Krista a tiež aj za obsadenie bis−
kupských úradov. Čo sme získali?
Skoro nič. Naši biskupi, ktorí sú v
Konferencii biskupov Slovenska
popierajú nám náboženskú slobo−

du v slobodnom vyznávaní našich
prebudeneckých kňazov a bisku−
pov, viď R. Bezák, ktorého sa ani
jeden z biskupov nezastal pri od−
volaní z úradu v minulom roku
2012 a  tohto roku mu už zakázali
vystupovať aj v krátkom nedeľnom
zamyslení sa nad Písmom. Toto je
tá sloboda, za ktorú sme bojovali?
Veď náboženská sloboda je garan−
tovaná aj Ústavou SR. Za toto prí−
de ďalší Boží súd, podobne, aký
čaká aj rímsku kúriu, tak aj konfe−
renciu biskupov Slovenska.
Evanjelista Matúš hovorí v Mt
23:34 :,,Preto hľa, ja k vám posie−
lam prorokov, učiteľov múdrosti a

zákonníkov.....Vy niektorých z nich
pozabíjate a ukrižujete a iných bu−
dete bičovať vo svojich synagó−
gach a prenasledovať!" 

Kladiem si otázku: Kto vlastne
vyhovuje katolíckemu kléru? No
predsa tí, ktorí ho nebudú v žiad−
nom prípade slovne kritizovať a na−
pádať, biblicky povedané nabádať
proti nim a to sú tí, ktorí nie z vlast−
nej príčiny nehľadajú hlbšie pozna−
nie nášho Pána, ale pestujú tzv.,,
ľudovú zbožnosť, ,,ktorá v dejinách
zohrala významnú úlohu, len že
ona sa ľahko stáva egocentrickou
s vyhľadávaním vlastných prejavov
viery strácajúcich sa na púťach a v
zjaveniach. Katolícky kňaz Karol
Moravčík hovorí, že táto zbožnosť
je akoby,,zmutovanou kombináci−
ou tradične nekriticky, ale verne
prijímaného dedičstva s marxistic−
kými autoritatívnymi a nereflekto−
vanými modelmi myslenia a kona−
nia. Prečo títo poctiví ľudia nena−
chádzajú pravý odpočinok v zá−
kladnej cirkevnej pastorácii v hlav−
nom prúde Cirkvi, má byť naša o−
tázka. Takíto ľudia len málokedy
poukážu na nekalé zaobchádzanie
a praktiky v Cirkvi. A preto po−
chopme, že na Slovensku nemá−

me náboženskú slobodu prejavu,
lebo sa uplatňuje cenzúra! 

Takýto článok by nikdy nevyšiel
v katolíckych novinách. Na koho
sa my, úbohí veriaci, odvoláme? V
prvom rade na svojho Pána, potom
vďaka Bohu máme nášho novo−
zvoleného pápeža Františka, kto−
rého chceme podporovať v prvom
rade svojimi modlitbami, potom
tým, že  sa budeme aktívne zaují−
mať o závery druhého Vatikánskeho
koncilu, a tým budeme oživovať
Ducha koncilu. V konštitúcii Lumen
gentium, je výzva, že duchovní
pastieri majú ochotne počúvať rady
laikov a majú nás povzbudzovať,
aby sme spoločnými silami už ko−
nečne začali aj budovať cirkev ako
organizmus a nie ako organizáciu.
Aj pápež František upozorňuje na
nebezpečenstvo zmeny cirkvi na
nejakú ,,mimovládnu organizáciu". 

Bratia a sestry v Kristu, ak ne−
budeme bdieť na modlitbách za
našich biskupov, ak nebudeme po−
ukazovať na zlo v spoločnosti a v
cirkvi, tak potom bude pre nás
všetkých, či biskupov, kňazov a la−
ikov platiť odkaz Písma: Beda,
vám!  

− m.m. −

...beda vám, zákonníci 
a farizeji, pokrytci!

Tento známy úryvok z Matúšovho evanjelia sa tiahne celých 2000 ro−
kov a je aktuálny aj pre dnešnú dobu a stále nachádza svojich adre−
sátov. Je adresovaný každému, kto nerešpektuje základné hodnoty
ako sú pravda, sloboda a demokracia. To, že sú tieto základné hod−
noty tak devastované vo svete sa nemôžeme čudovať, lebo svet sa o−
citol v hlbokej ekonomickej aj morálnej kríze. Ale, keď sa tieto hod−
noty nerešpektujú v cirkvi, tak vtedy musíme povedať biblické: beda!

Nocľaháreň 
už zatvorili 

V týchto dňoch už bola zatvore−
ná nocľaháreň − zariadenie soci−
álnych služieb Mesta V. Krtíš,
ktorá bola otvorená od 15.10.
2012. Poslednú noc tu nocľažní−
ci strávili 10. 4. 2013 a okrem
postele a sociálneho zariadenia
pre osobnú hygienu, bola prítom−
ným k dispozícii aj kuchynka po−
núkajúca možnosť ohriatia jedla.
Za uplynulú sezónu využili záu−
jemcovia možnosť prespania až
1475 krát. Najmladšou nocľaž−
níčkou bola 19 ročná žena a naj−
starším 70 ročný muž. Aj počas
uplynulej sezóny museli záujem−
covia o nocľah dodržať stanove−
né podmienky: žiaden alkohol
ani iné omamné látky, vek nad
18 rokov, zákaz fajčenia a zapla−
tený poplatok 1 euro� a pre tých,
ktorí mali potvrdenie o hmotnej
núdzi 0,50 eura. Ubytovať sa
mohli od 20.00 hod. a zariadenie
opúšťali do 8.00 hodiny. V nocľa−
hárni bola aj počas tejto sezóny
celodenná prevádzka, vzhľadom
na mrazy a nepriaznivé klimatic−
ké podmienky a to aj od 27. 12.
− do 4. 1. Novú službu ponúkala
aj práčovňa zriadená v zariadení,
kde si nocľažníci mohli dať oprať
svoje veci. Teraz sa v sociálnom
zariadení bude robiť veľké upra−
tovanie, aby mohlo byť opäť pri−
pravené na ďalšiu zimnú sezónu. 

− red− 

Na čerpačke som si kúpila
nový Pokrok a nedá mi, aby
som hneď naň nezareagovala. 
Fotografia nevesty Katky je
veľmi vydarená a krásna a na−
padá mi, že my, Slováci, ani
nevieme, aké bohatstvo nám
zanechali naši predkovia. Pri
našich krojoch mi neostáva
nič iné, len citovať veľkého fo−
tografa Karola Plicku: 
"Kroj považujem za výsostne
umelecké dielo, v tradičnej
kultúre rovnako dôležité ako
ľudová architektúra, pieseň,
rozprávka. Kroje tvorili a zdo−
konaľovali celé generácie ľu−
dových umelcov, až nadobud−
li svoju vrcholnú formu, s a−
kou som sa stretol po prvej
svetovej vojne. Taký kroj je od
hlavy po päty, od celku až do
poslednej nitky, celou výsta−
vou ušľachtilej krásy, vybrú−
seného jemného zmyslu pre
tvar, farbu, materiál, a priam i−
deálnou harmóniou všetkých
svojich zložiek. Človek v kroji
nebol anonymný. Svojím ode−
vom hlásal príslušnosť k urči−

tej dedine, ku konkrétnemu ľud−
skému a duchovnému spoločen−
stvu. Zároveň sa cítil byť viazaný
jeho zvyklosťami, morálkou a
mal povinnosť zachovávať dobré

meno svojho spoločen−
stva. Kroj duchovne spájal
ľudí. Každý mal právo no−
siť krásny kroj, ktorý ho
povznášal, dával dôstoj−
nosť, noblesu." 
Rozhodla som sa, že svo−
jej malej dcérke zadovážim
v budúcnosti kroj − ak aj
nie na nosenie, tak určite
pre uchovanie toľkej krá−
sy, ktorú našťastie truhlice
našich starých mám skrý−
vajú. Vám v redakcii ďaku−
jem za pastvu pre oči a bo−
la by som rada, keby ste
na stránkach Pokroku uve−
rejnili aj kroje z iných obcí
nášho regiónu, veď odev
je jedným z podstatných
prejavov ľudstva a nie na−
darmo sa hovorí, že šaty
robia človeka. Kroj na ne−
veste z Hrušova pôsobil,
že aj ona vyzerala ako ten
krásne zakvitnutý strom za
ňou. 

Vaše stála čitateľka 
MÁRIA BALGOVÁ 

Ústava Slovenskej republiky: Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, 
ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.  

NAPÍSALI STE NÁM

Ešte sme nikdy nedostali takú rýchlu reakciu na článok, resp. na fotografiu 
v novinách, ako túto, ktorú sme si našli pondelok 22. apríla ráno v schránke:  

Milá redakcia, nedeľu som strávila sledovaním politických diskusií
(tlak som mala asi taký vysoký ako v papinovom hrnci, v ktorom som
robila roštenku na nedeľný obed). Natoľko som bola rozčarovaná z
našich politikov, že som sa večer rozhodla poprechádzať sa.

„Kroj považujem výsostne za umelecké dielo“

Rôznorodosť krojov v obciach nášho okresu je
skutočne obdivuhodná. K vychýreným 

patria aj kroje z Plachtiniec (na fotografii)
Foto: reprofoto z knihy L. Paule: Veľký Krtíš
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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 .

11,90 �
u� od 6,90 �

PLACHTINSKÁ FARMA BARÁNEK, Dolné Plachtince č. 216

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

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

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

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

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

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov

SYROVÁ TORTA 
− darček pre 

každú príležitosť
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Pri príležitosti Dňa narcisov, 12. 4.
2013, organizovala Stredná odborná
škola v Želovciach v spolupráci s na−
dáciou Liga proti rakovine tretí ročník
športovo−náučnej akcie Zumbou pro−
ti rakovine.
Autorkou myšlienky, iniciátorkou a or−
ganizátorkou každoročných podujatí
je učiteľka telesnej výchovy na SOŠ
v Želovciach PaedDr. Mária
Nagyová: "Organizovať tretí ročník
akcie Zumbou proti rakovine sme
sa rozhodli preto, aby sme spojili
čoraz viac atraktívne cvičenie
zumby s užitočným a prospešným
činom − pomôcť ľuďom trpiacich
rakovinou. Ten, kto prišiel v piatok
12. apríla do telocvične SOŠ v Že−
lovciach, podporil nielen svoje
zdravie, ale aj zdravie iných a po−
chopil tak význam tohto dňa.
Naším cieľom bolo poukázať na
zdravý životný štýl a vyzdvihnúť
nezištnú pomoc tým, ktorí to po−
trebujú. A náš cieľ sa splnil..."
Od 10.00 hodiny vítala telocvičňa
školy davy malých a veľkých žiakov
so svojimi pedagógmi, ktorí prišli, aby
spojili svoje sily a vytvorili obrovskú
kyticu narcisov, ktorá ukáže svoju si−
lu v boji proti rakovine. Úvodné slová
patrili Ing. Andrei Ďuricovej, riaditeľke
SOŠ  v Želovciach, ktorá vo svojom
príhovore zdôraznila spolupatričnosť
s ľuďmi trpiacich rakovinou a podpo−
rila myšlienku tohto podujatia. Po jej
slovách nasledovali informácie o fak−
toroch zvyšujúcich riziko rakoviny
sprostredkované odborníkmi z pora−
denského centra Regionálneho úra−
du verejného zdravotníctva so sídlom
vo Veľkom Krtíši, ako aj meranie krv−
ného tlaku, výpočet indexu telesnej
hmotnosti a premietnutie krátkeho fil−
mu so zdravotno−výchovnou temati−
kou. Nasledoval očakávaný dvojhodi−

nový maratón Zumby, na ktorý sa už
tešilo vyše 200 žiakov a žiačok zo ZŠ
s MŠ v Želovciach, ZŠ s MŠ v
Neninciach, ZŠ s MŚ vo Veľkej Čalo−
miji, ZŠ s MŠ v Bušinciach, SOŠ vo
Veľkom Krtíši, Spojenej školy v
Modrom Kameni,  Gymnázia A. H. Š−
kultétyho vo Veľkom Krtíši, SOŠ v
Želovciach  v Želovciach pod vede−
ním profesionálnej inštruktorky Eriky
Mihálikovej, ktorá už tretí rok akciu
nezištne podporila. S ozvučením v
telocvični tradične pomáhal Gabriel
Kozma. V tom čase dobrovoľníci z
našej školy vyšli do ulíc obce, kde aj
občania mohli prijať kvietok nádeje a
prispieť Lige proti rakovine. O zdravé
občerstvenie počas celého dňa sa
postarali žiaci OUI v Želovciach u−
čebného odboru obchodná prevádz−
ka − práca pri príprave jedál pod do−
hľadom ich majsteriek odborného vý−
cviku a pochutili sme si aj na dobro−
tách z pekárne  Jaroslava Képeša z
Leseníc.
Zumba maratón pokračoval od 18:00
hod. a bol určený všetkým, ktorí
chceli prispieť dobrovoľnou finančnou
sumou do zbierky Lige proti rakovine

a zároveň sa radi nechá−
vali unášať rytmickými tón−
mi a pohybom. Vítali sme
asi 80 zumbujúcich.
Sprievodným programom
podujatia bola ukážka
techník sebaobrany pod
vedením Mareka Škultéty−
ho.          
Zumbujúci nadšenci sa
mohli zúčastniť aj krátkeho
preventívneho vyšetrenia
diagnostickým biorezonan−
čným prístrojom, ktorý od−
halí aj počiatočné štádia o−
chorenia, proti ktorému
sme zumbovali. Umožnila
nám to Mgr. Andrea
Oravcová. 

Deň narcisov nie je len
dňom, keď si pripíname žl−
té narcisy a prispievame
do finančnej  zbierky, ale
aj dňom  sily a vôle s ra−
dosťou bojovať  o životy
tých, ktorí to potrebujú, pre−
tože pomôcť iným,  by mala byť
predsa naša najväčšia radosť. 
V mene organizátorov ďakujeme
všetkým, ktorí prispeli finančnou
čiastkou a podporili dobrú vec.
Vďaka vám sa nám podarilo vyzbie−
rať   460,00 EUR. Finančná čiastka
bola odvedená na účet Ligy proti ra−
kovine. 
Je namieste poďakovať  aj kamera−
manovi Alexovi z FAV štúdia v

Tornali, ktorý zdokumentoval celý
priebeh podujatia, poradkyniam krá−
sy z kozmetických firiem, ktoré potvr−
dili, že je potrebné sa starať aj o von−
kajšie zdravie, všetkým tým, ktorí nás
sprievodnými akciami v rámci podu−
jatia podporili a povzbudili a všetkým
vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom
podporili túto dobrú vec.  

ORGANIZÁTORKY PODUJATIA

V Želovciach „vyzumbovali“ 460 eur Lige proti rakovine 

Zumbou proti rakovine
Hoci jar na seba nechala tento rok čakať, v piatok 12. apríla 2013 bolo
rozkvitnutých žltých narcisov neúrekom − ako kvietok jari a nádeje sme
ich mohli vidieť pripnuté na odevoch tých, ktorí aj týmto spôsobom vy−
jadrili solidaritu s ľuďmi postihnutými rakovinou.  

Dobrovoľníci − Juraj Lavo
a Katarína Škorvagová

Na dvojhodinový maratón zumby pod vedením cvičiteľky Eriky Mihálikovej prišlo vyše dvesto žiakov
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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:

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

Stačí, keď kupóny vystrihnete, nalepíte ich na hraciu kartu a na záver
ich pošlete  alebo prinesiete ku nám do redakcie. Tým ste splnili pod−
mienku zaradenia do žrebovania o pekné vecné ceny.
VEĽA ŠŤASTIA!

MÁJOVÁ

KUPÓNKA
č.1

kupón č.2

kupón č.3 kupón č.4

MÁJOVÁ KUPÓNKA

kupón č.5

prijíma žiakov do 1. ročníka 
študijného odboru

42 11 M 26 záhradníctvo 
− sadovnícka a krajinárska tvorba

V EXTERNEJ FORME
Forma štúdia je vhodná pre záujemcov o štúdium

popri zamestnaní, pre mamičky  na materskej 
dovolenke, ako i nezamestnaných v produktívnom veku.
Vyplnené tlačivo prihlášky na štúdium na strednej

škole potvrdené základnou školou a lekárom
je potrebné doručiť do 30. mája 2013 na adresu

školy:Stredná odborná škola, Gottwaldova 73/40
991 06  Želovce

Stredná odborná škola
 v Želovciach

Chcete získať 
vzdelanie s maturitou?

Bližšie informácie na tel. č.: 047/4893281,
0907 484692, 0908576531,

www.soszelovce.sk, riaditel@soszelovce.sk

Záhradka AGGEUS 
v Novej Vsi ponúka na predaj:

!AKCIA KVETY!
nová cena  stará cena 

* ťahavé tirolské pelargónie  0,80 euro   0,90 euro
* všetky plnokveté muškáty  1,99 euro   2,49 euro
* violy (sirôtky)                  0,49 euro   0,59 euro

ĎALEJ PONÚKAME: OVOCNÉ STROMY, 
RÔZNE DRUHY TUJÍ A CYPRUSOV UŽ OD 1 EURA! 

Pozri ...J
Facebook

Silvia
Kubániová

Wüstenrot, a.s., agentúrne
riaditeľstvo so sídlom
vo V.Krtíši vyhlasuje 

výberové konanie na pozíciu 

l FINANČNÝ MANAŽÉR
pre plánované otvorenie novej pobočky v Lučeneci.

Svoje štrukturované životopisy  s udaním telefonického kontaktu 
zasielajte na e−mail: mpavlovova@wustenrot.sk 

najneskôr do 31.3.2014.

l WÜSTENROT PORADCA 
pre pobočky vo Veľkom Krtíši. Garantovaný mesačný

príjem min. 600 eur� + výkonnostné odmeny.
Svoje štrukturované životopisy s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail:  mpavlovova@wustenrot.sk 

07
−1

2
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n PREDÁM 2−IZBOVÝ BYT S
BALKÓNOM V OSOBNOM
VLASTNÍCTVE. Inf. m 0918 876
715.                             np − 1728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n www.makroreality.sk
Široká ponuka nehnuteľností 

vo V. Krtíši. Inf. m 0907 488 234.
np − 108

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám rodinný dom vo V. Krtíši
(časť IBV), po čiastočnej rekon−
štrukcii, 8−árový pozemok. Inf. m
0907 484 840.                 np − 353

n Predám 2−izbový byt vo V. Krtíši
na Ul. SNP − po rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnikanie. Inf. m
0908 986 734.                np − 363
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt vo V. Krtíši
na Ul. SNP − po rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnikanie. Inf. m
0908 986 734.                   np − 364

nPredám nový dom v Pôtri. Inf. m
0944 265 400.                 np − 371
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 35−árovú záhradku v k.
ú. Selce. Cena dohodou. Inf. m
0918 775 330.                np − 248
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Dolných
Strhároch. Po vnútornej rekon−
štrukcii. Cena: 24.000 euro. Inf. m
0948 209 983.                 np − 447
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom na
Ul. Škultétyho 64. Inf. m 0908 920
632.                             np − 459

n Prenajmem 2−izbový rekonštru−
ovaný byt na B. Nemcovej vo V.
Krtíši (kuchyňa kompletne zariade−
ná). Cena: 300 euro/mesačne kom−
plet, 2−mesačná záloha nájmu pod−
mienkou. Inf. m 0915 190 360. 

np − 463
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lacno dom v
Kosihovciach. Obývateľný ihneď.
Inf. m 0915 052 540.        np − 465
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 1−izbový byt
na Ul. SNP vo V. Krtíši. Inf. m 0904
256 464, 0908 355 383.     np − 468
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Novohradskej, príp., vymením za
1−izbový. Inf. m 0917 315 321. 

np − 470
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt na Ul.
Ľ. Štúra od 1. 5., dve splátky vo−
pred. Inf. m 0907 621 145. 

np − 473
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám 3−izbový byt v osobnom
vlastníctve na Lučenskej. Cena
dohodou. Inf. m 0905 919 861.  

np − 475
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam na prenájom 3−izbový
byt v bytovom dome na
Hviezdoslavovej (5. poschodie, s
balkónom a výťahom). Zn. Len
vážny záujemca. Inf. m 0905 711
950.                              np − 476
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný byt
na B. Nemcovej (6. poschodie, ló−
džia, prerobený). Cena: 24.400 eu−
ro, dohoda istá. Inf. m 0915 627
040.                              np − 479

n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom v Pôtri. Inf. m 0908 559 835. 

np − 484
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pekný (slnečný) 3−izbo−
vý byt s balkónom na B. Nemcovej
31 vo V. Krtíši (2. poschodie, sluš−
ný vchod). Cena dohodou. Inf. m
0903 427 806.                  np − 487
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zateplený rodinný dom
v Sklabinej. Cena dohodou. Inf. m
0915 816 643, 0918 566 337. 

np − 489
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prerobený 2−izbový byt
v osobnom vlastníctve vo V. Krtíši.
Inf. m 047/433 07 92.        np − 493
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku s podkrovnou
a podpivničenou chatkou v osade
Selce II. (voda, elektrina). Cena do−
hodou. Inf. m 0904 532 882.  

np − 497. 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt prerobený
na 3−izbový byt v centre mesta.
Treba vidieť. Cena dohodou. Inf. m
0903 211 667.                   np − 223

n Dám do prenájmu 3−izbový byt
na Venevskej. Inf. m 0905 457 906.

np − 521
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Venevskej. Inf. m 0918 716 727.  

np − 522

l Kúpim 1−izbový byt za rozumnú
cenu. Inf. m 0905 365 869.  

np − 534

n Predám rohovú sedaciu súpra−
vu s úložným priestorom (tmavšej
farby) + 2 kreslá. V zachovalom
stave. Cena: 200 euro. Inf. m 0907
367 735.                        np − 457
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zachovalú 270 l truhli−
covú mrazničku. Inf. m 0908 948
613.                              np − 454
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obývaciu stenu (čereš−
ňa), šírka 3,70 m + farebný televí−
zor. Inf. m 047/433 07 92.  np − 494
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Lacno predám kuchynskú linku
s nadstavcom a písací stôl. Inf. m
0908 056 450.                 np − 500

n Predám lesnícke  pletivo − nové
50 m za 106,22 eur, výška 1,60 m.
Inf. m 0908 962 716.        np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám strešnú krytinu CEM−
BRIT − eternit, farba grafit. Inf. V.
Krtíš, m 0905 589 560.       np − 485

n Predám AUDI A6 ALLROAD 2.5
TDi, r. v. 2000, 6M, po veľkom ser−
vise. Veľmi dobrý stav. Cena:
5.990 euro. Inf. m 0948 209 983.  

np − 448
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ZETOR 8011, 5611.
Možnosť i náradie. Inf. m 0918 276
872.                               np − 466
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jazdené letné pneumati−
ky, zn., BRIDGESTONE TURANZA
ER 300, 225/55/R 16. Cena: 60 eu−
ro/4 ks. Inf. m 0907 292 545. 

np − 490
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FAVORIT 135 LS, r. v.
1992, platná STK a EK. Cena: 270
euro, dohoda možná. Inf. m 0905
461 790.                        np − 510
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Plechové disky R15. Inf. m 0905
835 913.                         np − 531
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

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. 

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

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21,  0905 358 389

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.sk

od r. 1992

Nik nepozná Vašu
nehnuteľnosť tak ako my!

n Predám rodinný dom vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 818 423. 

np − 201

MALÝ KRTÍŠ − Dom typu OKAL,
zateplený, garáž, pozemok 858
m2. Cena: 109 000,− �eur (dohoda)

SELEŠŤANY− 3 chaty, 
pozemok 3900 m2, prekrásne
prostredie, Cena: 95 000,− eur

KIAROV: Čiastočne zrekonštruovaný
dom, 3 izby, pozemok 1 777 m2,
Cena: 13 500,− eur�

Kancelárske a podnikateľské priestory na prenájom.

4−izbový čiastočne 
zrekonštruovaný byt, 101 m2.

Cena: 21 400,− �eur

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

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

122−13

n Predám 3−izbový byt po kom−
pletnej rekonštrukcii s lodžiou
na Lučeneckej 79. Zateplená by−
tovka, plastové okná + žalúzie,
nové stierky, podlahy − dlažba a
plávajúca podlaha, murované
jadro, vymenená elektrika, vsta−
vaný šatník, rebrinový riadiátor
aj v kúpeľni, vhodný k okamžité−
mu nasťahovaniu. Cena: 30.000
eur, dohoda možná. Kontakt:
0911 618 919 np −356

n Prenajmem obchodný priestor
v meste V. Krtíš na Nemocničnej.
Inf. m 0905 844 412.      np − 462

n STEVEBNÉ POZEMKY 
VO VEĽKOM KRTÍŠI 

NA PREDAJ. MICHA+, s. r. o.,
m 0905 358 389.  np − 480

n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (balkón + lódžia). Cena
dohodou. Inf. m 0905 799 385. 

np − 502

n Ponúkam na predaj 2−iz−
bový byt na Viničkách. Byt
je kompletne zrekonštru−
ovaný. Cena dohodou. Inf.
m 0907 401 088.      np − 519

l Kúpim rodinný dom vo
Veľkom Krtíši alebo blízkom o−
kolí za rozumnú cenu. Inf. m
0918 492 087.              np − 524

l Kúpim dvoj alebo 3 izbový byt
vo V. Krtíši aj v pôvodnom stave.
Inf. m 0918 492 087.     np − 525
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lHľadám učiteľa priečnej flauty za
účelom súkromných hodín.
Odmena dohodou. Inf. m 0910 664
145.                             np − 450
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starožitný klavír, foto−
aparát a šijací stroj. Inf. m 0903
427 806.                       np − 488
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám PS2, 2 joysticky, pamä−
ťovka. 5 hier. Cena dohodou. Inf.
m 0902 505 868.            np − 523

n Predám fukár na seno a reme−
ňovú hrabačku sena. Inf. m 0902
056 063.

np − 400

n Predám 3−dňové kurčatá. Inf. m
0911 358 071.                 np − 444
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kozy. Inf. m 0905 532
874.                              np − 452
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zajace mäsového typu
FB, BO, BOA, Vss, NOS. Inf. m
0917 234 778.                   np − 458
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám elektrický ohradník s
príslušenstvom. Nový. Inf. m 0910
234 671.                         np − 460
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám brojlerové kurence od
10−dňových. Inf. m 0905 230 767.

np − 461
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 130 kg ošípanú − mäso−
vý typ. Cena dohodou. Inf. m 0908
967 481.                          np − 467
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vykŕmenú ošípanú (vá−
ha asi 180 kg). Inf. m 0907 620 345.  

np − 477
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatko − yorkshirsky
teriér (7−týždňové, zaočkované so
ZP). Cena dohodou. Inf. m 0918
418 401.                         np − 483

n Predám 7−týždňové širokoprsé
morky. Inf. m 0907 871 019. 

np − 508

nMAXFIN REAL hľadá ľudí na po−
zíciu realitný maklér. Inf. m 0907
131 823.np − 469
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako pomocník na
stavbe alebo vodič sk. "B". Inf. m
0907 382 507.                 np − 518

n Ponúkam starostlivú opateru
vášho nevládneho blízkeho v do−
mácom prostredí. Inf. m 0918 166
013.                             np − 474
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár.
Ovládam všetky murárske a ma−
liarske práce. Inf. m 0907 229 634.  

np − 486
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadáme čašníka/čašníčku. Inf.
m 0917 521 100.              np − 495
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nReštaurácia MAFÍK hľadá kuchá−
ra a čašníka. Inf. m 0905 657 689.

np − 509
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu v oblasti vino−
hradníctva, záhradkárske práce.
Inf. m 0949 397 593.         np − 515
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám prácu ako opatrovateľka
starších ľudí alebo detí.
Vypomôžem v domácnosti. Zn.,
Mám certifikát. Inf. m 0949 397
593.                              np − 516
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám prácu ako opatrovateľka
detí alebo starších ľudí. Inf. m 0944
344 044.                        np − 517

n Predám nové nepoužívané juto−
vé vrecia, vhodné na výrobu ta−
šiek. Inf. m 047/48 307 03, 0910 989
481.                              np − 1806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kto daruje, príp., predá módny
časopis PRAMO so strihmi zo 60−
tych až 80−tych rokov? Inf. m 0911
264 102.                       np − 1699
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CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY
n HYDINÁRSKA FARMA GYRON
prijíma objednávky na hydinu
a sadbové zemiaky. Inf. m
047/48 971 17, 0918 858 545,
49rodos@gmail.com 

np − 275

n KURENCE, KAČKY, HUSI
− BABCSÁN FARMA. 

Inf. m 0036/30 925 81 02, 
0905 952 459.    np − 306

n SADBOVÉ ZEMIAKY AJ S
DOVOZOM. Inf. m 0905 497
133.                      np − 320

n NOČNÝ KLUB V CZ 
vo VESELÍ NAD MORAVOU 

prijme sympatické dievčatá. 
Bohatá domáca i zahraničná
klientela a pekné peniaze na
ruku každý deň. Pracovná do−
ba i dohodou. Zdarma zabez−
pečené ubytovanie hotelového
typu. Serióznosť a diskrétnosť
samozrejmosťou. Prídite sa
presvedčiť a nebudete ľutovať.
Tel. m 0905 244 226.  np − 612 b

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,

živnostníkom, podnikateľom 
a opatrovateľkám v zahraničí. 

Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355

383, www.peniazeprevas.sk 
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RÔZNE

ODSTÚPIM ZABEHNUTÚ
REŠTAURÁCIU TENIS VO

V.KRTÍŠI. Inf.: 0907 824 973.
n Predám palivové drevo aj do−
vozom. Inf. m 0908 199 706, 0917
421 614.                     np − 380
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem staré kašmírové
šatky. Inf. m 0908 199 706, 0917
421 614.                     np − 381

Profesionálne a kvalitné čistenie 
interiérov a exteriérov vozidiel za 

výborné ceny.m 0915 972 104 np−526

n Darujem ročnú fenku − kríženec
labradora so sharpeiom. 
Zaočkovaná. Inf. m 0915 987 712.   

np − 492



Rozhodoval: Miroslav Verkin z Revúcej,
návšteva 120 platiacich divákov. Góly:
31.́  Horváth, 37.́  Šár, 90.́  Šiket, resp.,
45.́  Budinský. Žlté karty: Horn, Berec
(FC), resp., Kochol (TJ). Zostava FC
Baník: Kaczorek − Šár, Horn, J.
Ondrejkov, Lendvai − D. Ondrejkov
(Kukolík), Horváth, Takáč, Sabó (Šiket) −
Berec (Bernáth), Pixiades. Tréner: N.
Kelemen. V zápase slabej úrovne sa pred−
stavili dve banícke mužstvá. Hostia sú v ta−
buľke podstatne horší − tretí od konca. V zá−
pase bolo vzrušenie, ale futbalová kvalita

chýbala. Aká je úroveň súťaže, žiaľ taká je
aj úroveň rozhodcov, ktorí vedú zápasy.
Slabá. Úvodné minúty hry boli v réžii do−
mácich futbalistov. Po štvrťhodine pravou
stranou ihriska potiahli domáci útok. Krížny
pas našiel nabiehajúceho Horna, obrana
hostí s ťažkosťami odvrátila. V 22.́  unikol
Berec, na centrovanú loptu nabehol
Pixiades, ten trafil vybiehajúceho brankára
hostí Blažka. Ten istý brankár zlikvidoval aj
ďalšie dve pohotové strely čiperného útoč−
níka domácich. O niekoľko minút znova
brankár hostí osvedčil svoj reflex. Na druhej

strane hosťujúci futbalisti dobre zakombino−
vali, dostali sa do ofsajdovej situácie a ani z
tej nedokázali skórovať. Nasledoval rohový
kop domácich, v 16−tke hostí sa dobre zo−
rientoval Horváth a pohotovým volejom skó−
roval − 1:0. Ďalšiu príležitosť nevyužil osa−
motený Berec, keď v dobrej pozícii loptu ne−
trafil. O minútu do odkrytej strany pred po−
kutovým územím hostí dobre nabehol kapi−
tán domácich Šár a perfektnou strelou trafil
− 2:0. Domáci futbalisti si naďalej vytvárali
gólové príležitosti, no trestuhodne ich zaha−
dzovali. V poslednej minúte I. polčasu ne−
dokázali zablokovať unikajúceho
Budinského a hostia a znížili na 2:1.

Po otvorení II. polčasu hru poznamenalo
veľké množstvo nepresností. Hrala sa viac
menej "zaháňaná". Prienik Horvátha doká−

zal znova zlikvidovať brankár hostí. V 56.́
obrovskú príležitosť hosťom na skórovanie
zlikvidoval výborný Kaczorek. Konečne po
hodine hry domáci pritlačili, D. Ondrejkov
trafil do horného brvna a následnou hlavič−
kou J. Ondrejkov prehlavičkoval prázdnu
bránu hostí. Divákov ešte upútal priamy kop
zahrávaný Šimonom, ktorý zostrelil v múre
postaveného domáceho obrancu. Bodkou
za zápasom bola 90.minúta, kedy zabud−
nutý Šiket na pravej strane pokutového ú−
zemia krížnou strelou uzavrel skóre zápasu
na 3:1.  V stredu, 1. 5. cestujú domáci fut−
balisti na dohrávku z I. kola jarnej časti do
Čierneho Balogu. V nedeľu, 5. 5., hrajú
znova na ihrisku súpera v Podlaviciach.
ŽIACI: V. Krtíš − Bušince 16:1 (8:0)

− Mgr. JOZEF DUDÁŠ − 
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IV. liga JUH -  V. Krtíš - Š. Bane 3:1 (2:1)
Nepremenené gólové príležitosti sa môžu vypomstiť

Zostava Neniniec: Gyenes, Schmidt,
Hampachel, Gemer, Nozdovický,
Miškei, Krivánsky, Kati, Lichvár, Rég,
Gőrőg; na striedačke:  Sebenský,
Zivák, Bača a Kuzma. 
Zostava Vinice: Geregay, Régi,
Brezovský, Šúth, Boroš, Zachar,

Hauko, Gáll, Antal, Nemčok,
Bugyi; na striedačke M.
Pobori, T. Pobori, Tóth,
Zsigmond a Doboš. Na do−

mácom ihrisku sme opäť hrali derby zá−
pas. Tento raz sme privítali mužstvo z
Vinice. V 15.´ Zachar prebral  loptu, pre−
šiel s ňou cez celé ihrisko a loptu do sie−
te dotlačil Nemčok − 0:1. V 17.´ sa k lop−
te dostal Antal, nedal šancu brankárovi a

zvýšil na 0:2. V druhom polčase v 75. ´
Hampachel fauloval v 16 − ke, za čo uvi−
del žltú, resp. červenú kartu a Nemčok
premenil priamy kop a zvýšil na 0:3. V
80. ´ opäť hostia kopali priamy kop − lop−
tu dostal opäť Nemčok a zvýšil na 0:4,
čím dal svoj tretí gól  − hettrick. V 83.´ vy−
užil chybu v obrane Šúth a zvýšil na 0:5.
V 86. ´ kopal priamy kop Nemčok a zvýšil
na konečné skóre 0:6. Domácemu muž−
stvu neostalo nič iné, len pogratulovať
Vinici k víťazstvu.   − VOJTECH FEKETE − 

V. liga D - Nenince - Vinica 0:6 (0:2)

Nemčokov excelentný výkon  

Zostava Príbeliec: Černoch, Trebuľa,
Horváth, L. Parkáni P. Červoč, Holík,
Bariak, Ďurčok, T. Parkáni, Pál,
Pástor; na striedačke: M. Ďurčok,
Prešinský a Cesnak. Zostava
Sklabinej: Koči, Ďurica, J. Maslaňák,

Drieňovský, I. Černák, Fűlop, M.
Maslaňák, A. Mesaroš, Ľ. Koči,
Macko, F.Matikovský; na striedačke:
M. Drienovský, P.Kováč a J. Janšto.
Tradične dobré, vyrovnané okresné der−
by, v ktorom mali obe mužstvá pomerne

veľa šancí na vsietenie gólov. Sklabiná
zahodila 11−ku, ktorá bola, podľa mňa,
neprávom odpískaná, ale súper ju nepre−
menil. V druhom polčase sa domáci ujali
vedenia po rohu Horvátha, ale asi 2 mi−
núty na to sa domáci zle orientovali a
Matikovský sa uvoľnil pred stopéra a vy−
rovnal na 1:1. Bol to veľmi kvalitný, slušný
zápas v športovom duchu. − ĎURČOK − 

Pozn. red. Keď sme u J. Paholíka, ko−
mentátora Sklabinej zisťovali zostavu
hostí, takisto kladne zhodnotil zápas a na
svojich hráčoch si cení to, že uhrali bod u
silného súpera. Pridal tiež perličku, že
gólman Príbeliec Černoch bol vlastne za−
požičaný útočník Sklabinej, čiže domá−
cim vychytal remízu. Aj taký je šport, ale
najdôležitejšie je že, tento mimoriadne
kvalitný a slušný zápas lahodil oku futba−
lového fanúšika.                            − rh−

V. liga D - Príbelce - Sklabiná 1:1 (0:0)

Černoch vychytal remízu domácich

Zostava Čeboviec: L. Bojtoš −L.
Zaťko, J. Husár, M. Jakab, K. Dénes,
R. Nozdrovický, I. Mudroň, M. Slávik,
A. Kovács, D. Cepo, Zs. Bogdányi;
na striedanie: Š. Balga, E. Bojtoš,
Zs. Babčan, L. Bakša, L. Ďőrď, P.

Balga, P. Bojtoš; góly: Cepo 2,
Mudroň, 250 divákov. Čebovčania
privítali mužstvo z hornej polovice ta−
buľky a prvých 20 minút ho nepustili k
slovu. Hralo sa prakticky na jednu brá−
nu a k vyrovnaniu hry prišlo až po 24.´.
Do konca polčasu si obe mužstvá vy−
pracovali niekoľko dobrých príležitosti,
ale obrany stáli na pevných nohách. V

úvodných minútach druhého polčasu si
domáci strelili nešťastný vlastný gól.
Ten ich však nezlomil a snažili sa o vy−
rovnanie. Čebovčania si vypracovali
sľubné šance, ale dlho sa výsledok ne−
menil, keď najväčšou prekážkou bol
hosťujúci brankár. Vyrovnanie napokon
prišlo v 70.´  po akcii Denisa Cepa, ale
domáci sa dlho neradovali. Už o 6 mi−

nút sa hostia po peknej kombinačnej
akcii znovu ujali vedenia − 1:2. Domáci
povzbudzovaní slušnými fanúšikmi sa
snažili o vyrovnanie, ktoré prišlo v 86.´
po góle Mudroňa. Keď sa už zdalo, že
sa mužstva rozídu s remízou, zaútočila
v 92.´dvojica Bojtoš − Cepo a po peknej
akcii strelil Cepo hlavou  víťazný gól −
3:2. V dohrávke 1. 5. privítajú domáci
Tomášovce o 10.30 hod. 

−ERIK FÓNOD−  

V. liga D - Čebovce - Hnúšťa 3:2 (0:0)

Domáci otočili zápas

H − Holub, Zachar, Holovic, Rajťug,
Ma. Varholák, Mi. Varholák, Havrila,
Kollár, Násaly, Ďorď, Molnár, stried.:
Ábelovský, Grešina. 

Na kvalitnom trávniku začali hrať o po−
znanie lepšie domáci. Hostia postupne
hru vyrovnali a v nasledujúcich minútach
sa hralo medzi 16−tkami, bez vážnejších
príležitostí na jednej či druhej strane.
Prízemný center Ďorďa v 13.´ netrafil brá−

nu. Po chybe Holuba v 18.´ zachraňoval
situáciu na bránkovej čiare Rajťug. V ďal−
šom priebehu hry mali miernu územnú
prevahu domáci − no bez väčších gólo−
vých príležitostí. Prudká strela Mariana
Varholáka v 34.´skončila nad bránou.  

Hostia začali II. polčas útokom na do−
mácu bránu − no ďalekonosná strela
Mariana Varholáka skončila mimo. V
49.´predviedol zázračný zákrok domáci

brankár, ktorým zabránil prudkej
Havrilovej strele otvoriť skóre. Po peknej
príležitosti v 52.´ netrafil bránu Ďorď.
Hostia naďalej hýrili aktivitou a vypraco−
vali si viacero sľubných príležitosti. V 70.´
Havrila  obišiel všetko, čo mu stálo v ces−
te, ale gól z toho nebol, lebo tutovku za−
hodil. Radosť zo streleného gólu zmaril
Havrilovi po jeho prudkej strele v 75.´ ďal−
ším zázračným zákrokom domáci bran−
kár. Domáci ohrozili bránu hostí v 84.´,
keď nastrelili brvno. O minútu na to prud−

ko vystrelil Miloš Varholák, ale jeho stre−
la išla nad. Hostia sa snažili streliť gól až
do konca zápasu a v 89.´ ušiel domácej
obrane Havrila. Obišiel aj brankára, ktorý
ho však fauloval. Nariadený pokutový
kop sám Havrila premenil na víťazný gól.
S. Ďarmoty si za výkon v 2. polčase ví−
ťazstvo zaslúžili. Už v stredu 1. 5. so za−
čiatkom o 10.30 hod. privítajú S. Ďarmo−
ty Vinicu.                   − JOZEF BAČA − 

V. liga D - Tomášovce - S. Ďarmoty 0:1 (0:0)

V druhom polčase boli hostia lepší

BANÍK VYHRAL, ALE MOHOL 
EŠTE VYŠŠÍM SKÓRE 

Zostava Baník V.Krtíš: Čepo,  Miškei,
Weiss, Gibala, Lauko , Šiket, Greguš,
Kušický, Petrus, Lancini, Švoňavec
(Hodási); Góly VK: Šiket (11 m),
vlastný gól, Lancini. Dorastencom
Baníka vyšiel už úvod zápasu, keď sa v
2. ́ ujali vedenia z pokutového kopu, kto−
rý po faule na Greguša premenil Šiket
(1:0). Domáci sa po úvodnom góle ro−
zohrali a súper sa pod ich tlakom do−
púšťal chýb. V 22.´, po dlhom odkope
brankára Čepa, lopta padla pred súpe−
rovou 16−kou a stopér hostí, v snahe po−
sunúť ju hlavou svojmu brankárovi, ele−
gantne vybiehajúceho brankára prelobo−
val (2:0). Do druhého polčasu nastúpili
domáci s tým, že ďalším gólom zápas
definitívne rozhodnú, to sa im však ne−
darilo. Až v 59. ´ po pravej strane potia−
hol Greguš a presným centrom našiel na−
biehajúceho Lanciniho, ktorý hlavou za−
končil (3:0). Po tomto góle hostia rezigno−
vali. Domáci neskôr zvoľnili, čo v 86.´ vy−
užil súper a upravil na konečných 3:1.
Naši dorastenci v stredu 1.5.2013 v do−
hrávanom 14. kole vycestujú do
Hriňovej a v nedeľu 5.5.2013 odohrajú
20. kolo s Tatranom Č. Balog, rovnako
na ihrisku súpera.  − MARTIN GREGUŠ −

IV. liga dorast − JUH  
19. kolo:  Baník Veľký Krtíš

− FK 09 Bacúch 3:1 (2:0)

Góly: 11.́  Kminiak, 40.́  Kolesár, 60.́
Korbeľ (11 m), 65.́  Kminiak, 73.́  Korbeľ,
77.́  Žilka (11 m), 90.́  Korbeľ. Zostava D.
Strehovej: Daniel Hriň − Báťka, Žilka,
Richard Hudec, Drozd − Marek Hriň,
Abelovský, Korbeľ, Sokol, Kminiak −
Kollár. Striedali: 52.́  Kollár − Nagy, 72.́
Sokol − Tóth, 79.́  Kminiak − Oláh. Žlté
karty: 44.́  Marek Hriň, 64.́  Richard
Hudec, za hostí: 33.́  Micheľ, 44.́  Šaulík,
59.́  Kurek (červená karta). Rozhodoval:
Ján Havran z Lučenca pred 200 divák−
mi. Futbalisti Prameňa po nepríjemných
zážitkoch zo stretnutia v Slovenských  Ďar−
motách spôsobených tvrdou, surovou a

miestami zákernou hrou domácich futbalis−
tov s vrcholom „fair − play“ v závere zápa−
su, ktorý uznávajú aj na poslednej dedine,
chceli v domácom prostredí zabudnúť na
tento nepríjemný zážitok. Po úniku Kollára
v 2.́  zakončoval nepresne zblízka Marek
Hriň.  Po Korbeľovom dravom prieniku v
11.́  sa dostal za chrbát obrany Lubeníka
Kminiak a povedľa vybiehajúceho branká−
ra vsietil úvodný gól stretnutia. V 14.́  sólo−
vý prienik cez celé ihrisko zakončil Kolesár
strelou do náručia domáceho brankára. V
14.́  z protiútoku Korbeľ prudkou strelou tra−
fil tyč brány Lubeníka. Po centri Kminiaka v
27.́   Kollár z 3 m netrafil bránu. V 40.́  do−
mácemu brankárovi vypadla lopta a
Kolesár cez prsty brankára dotlačil loptu do
dolnostrehovskej siete a vyrovnal stav na

1:1.  V 59.́  bol Kurek po faule v pokutovom
území a následnom udretí Korbeľa vylúče−
ný a nariadený pokutový kop Korbeľ s isto−
tou premenil na 2:1. Kminiak v 65.́  samo−
statný nájazd na brankára s istotou preme−
nil na vsietenie tretieho gólu.  Korbeľ v 73.́
z priameho kopu prekvapil brankára
Lubeníka strelou po zemi pomedzi nohy.
Neuschl v 77.́  fauloval v pokutovom území
Kminiaka a ďalší nariadený pokutový kop
Žilka premenil. V 90.́  Korbeľ z hranice po−
kutového územia strelou ku tyči uzavrel
stav zápasu na konečných 6:1.   V stredu,
1. 5., hrá Prameň s Príbelcami a v nedeľu,
5. 5., hrajú zápas s Vinicou.  ŽIACI: *
Olováry − D. Strehová 3:6 (1:3), góly:
Schmotzer 2x, Rusó, Bartoš, Žiga a Baník. 

− JÁN HRIŇ − 

V. liga D - D. Strehová - Lubeník 6:1 (1:1)

Korbeľov hetrik
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IV. liga sk. JUH

V. liga sk. D

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

3:1
3:4
2:2
2:5
3:1
2:0
0:0

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

12:0
1:1
3:2
0:1
6:1
0:6
3:1

I. trieda okres

* TJ IPEĽ BALOG NAD IPĽOM −
LESENICE 1:0 (0:0)

VYDRETÉ VÍŤAZSTVO 
Diváci: 90; rozhodovali: Mihálik, Ď−
určov, Zolczer; gól: D − P. Gyurász;
najlepší hráč: D −  Mics, H − Bartoš;
zostavy:
D − Mics, Nagy, K. Rado, Kalmár, E.
Krupčiak, J. Nedela, Molnár, P.
Gyurász, O. Krupčiak, Mihalovič,
stried.: Ďurás, E. Ďurás, L. Radoš;
H − Bartoš, Petrovič, Galčík, Macko,
R. Babka, Pavlík, Majer, Majdán,
Belá, Marinyec, M. Babka, stried.: P.
Žilka, Nagypál. 
Domáci po nesúrodej hre v I. pol. sa

v II. pol. po vystriedaní formácií zlepši−
li. Výsledkom toho bolo strelenie víťaz−
ného gólu.       − ŠTEFAN ZAŤKO − 

* TJ PARTIZÁN HRUŠOV − TJ
DRUŽSTEVNÍK ŽELOVCE 4:4 (2:2)

... AKO NA HOJDAČKE 
Diváci: 50; rozhodovali: Pástor,
Húšťava, Zaťko; najlepší hráč: D −
M. Fašang, H − Merica; zostavy: D −
J. Kováč, Hojsa, Baláž, M. Fašang,
Fischer, Stančík, Korpáš, Konc,
Nácesta, Ján Kováč, P. Fašang,
stried.: Sás, M. Kováč, Jar. Kováč,
Mics; H − Bartoš, Lavo, Černík, Rég,
Tóth, Garaj, Fašang, Merica, Bavko,
Ubrankovič, Lajtoš, stried.: Garaj,
Kalmár.  
Domáci od začiatku vytvorili tlak a po

dvoch tutových šanciach už v 3.´ tretiu
šancu využil zo 16−tky Hojsa −  1:0.
Domáci sa dlho neradovali, hostia v 4.´
kopali pokutový kop, no domáci bran−
kár nevydarenú strelu vyrazil. Domáci
si zobrali oddychový čas a nechali sa
súperovi zatlačiť do defenzívy, čo vy−
ústilo v 17.´gólom Mericu. V 21.´ bran−
kár hostí fauloval Hojsu v pokutovom
území, pokutový kop M. Fašang ľahko
premenil − 2:1. Hostia v 41.´  kopali od
polovice ihriska priamy kop, domáce−
mu brankárovi lopta vypadla, a tak
Lavo vyrovnal − 2:2. Domáci mali do
polčasu dve pekné akcie, no brankár
súpera ich zlikvidoval. V II. pol.,  ako
tradične, iniciatívu prebrali hostia a v
48.´ dorazil v 16−tke loptu Lajtoš − 2:3.
Domáci po prestriedaní zvýšili tlak a v
63.´ Sás po rohovom kope vyrovnal −

3:3. Hneď z rozohrávky v 64.´ hostia
zvýšili Lajtošom − 4:3. V 77.´, opäť po
rohovom kope, hruďou vyrovnal M.
Fašang − 4:4. Hostia mali v  84.´ ešte
šancu, no domáci obranca loptu vyko−
pol z čiary. Zápas sa hral až do po−
slednej min. ale stav sa už nezmenil.

− Mgr. RUDOLF SANTORIS − 

* TJ DRUŽSTEVNÍK K. KOSIHY −
OFK V. ČALOMIJA 1:1 (1:0)

SUSEDSKÉ DERBY SKONČILO
REMÍZOU 

Diváci: 50, rozhodovali: Bakoš,
Bartók, Bódiš; góly: D − Rybár, H −
Mihalovič (11m); najlepší hráč: D −
Chrien, H − Hudec; zostavy: D −
Chrien, Z. Balla, Horňák, Tóth, R.
Balla, Sliacky, Vincze, Vrbovkay,
Sebenský, Povalač, Rybár, stried.:
Kotian, Bado; H − Hudec, Varga,
Málik, Nasvabi, Szuchetka, Baláž,
Buriš, Bolgár, Kováč, Lukács,
Husár, stried.: Mihalovič, Gyurász,
Kollár.  

V I. pol. sa hralo vyrovnane, šance
boli na obidvoch stranách. Domácim
sa podarilo dať rýchlym brejkom 1. gól.
II. pol. začali domáci veľmi dobre až
dokonca, iba rozhodcovská trojica im
nedovolila vyhrať. Hlavne mladí čiaroví
rozhodcovia nepomohli hlavnému ar−
bitrovi, ktorému bolo veľmi ťažké roz−
hodovať samému, čo sa nakoniec u−
kázalo aj na výsledku. Domáce vede−
nie klubu ďakuje za vynikajúci výkon. −
LADISLAV  BORBÁŠ −

* MODRÝ KAMEŇ −  TJ SOKOL
OP.  N. VES 4:0 (2:0)

ZASLÚŽENÉ VÍŤAZSTVO 
Diváci: 70; rozhodovali: Kalmár, st.,
Ubrankovič, J. Balga; góly: D −
Matúška (11 m), Lukáš Bednár 2x,
L. Špaldoň; najlepší hráč: D − Lukáš
Bednár, H − P. Péter; zostavy: D  −
Libiak, Melišík, Barcaj, Bariak,
Režňák, L. Bednár, L. Bednár, Špal−
doň, Novák, Matúška, Ubertáš,
stried.: L. Laššan, J. Laššan,
Pűšpőky, Tomaškin; Gőrőg, Balga,
Sliacky, Balla, Péter, N.  Híveš, st.,
N.  Híveš, ml., Jánoška, Mihálik,
Zőlley, Klacso, stried.: Belák,
Jakubec, Krekáč. 

Po dobrom a zodpovednom výkone

v predchádzajúcom kole vo V. Čalomi−
ji pokračovali hráči domácich v tomto
tempe aj túto nedeľu, čo sa prejavilo
zaslúženým víťazstvom vďaka ich kva−
litnej hre. Všetkým hráčom vedenie
mužstva ďakuje za výkon a verí, že ta−
kýto prístup si zachovajú aj v ďalších
zápasoch.         − IGOR MACHAVA −

* OFK S. PLACHTINCE − TJ
DRUŽSTEVNÍK D. LOM   3:1 (2:0)
DOMÁCI KONEČNE BODOVALI 

Diváci: 80; rozhodovali: Skabela,
Skabela, Ambrozy; góly: D − Vlačuha,
Ľupták, Balik, H − Drozd; najlepší
hráč: D − Haring, H − Drozd; zostavy:
D − Benko, Hlivár, Andok, Vozár,
Stankovič, Haring, Cesnak, Balik,
Cúth, Vlačuha, Ľupták, stried.: Bán,
Kramarovič; H − Veľkov,  Zvara,
Mitter, Matejkin, Tomajka, Oláh,
Kubolek, Zuzina, Halama, Petkov,
Drozd, stried.: Baláž, Bariak, Odaloš,
Slávik 

Domáci futbalisti pristúpili ku zápasu
zodpovedne, na rozdiel od minulých
zápasov vypracované šance aj preme−
nili. Hostia z jedinej šance skorigovali
výsledok na 3:1. Vedenie klubu verí,
že futbalisti budú pokračovať v nastú−
penom tempe.        − MILAN MIKUŠ − 

* FK ZÁHORCE − OFK OLOVÁRY
0:1 (0:0)

ZÁPAS VEĽMI DOBREJ ÚROVNE 
Diváci: 80; rozhodovali: Majer,
Bariak, P. Kalmár ml., najlepší hráč:
D − Karasy, H − Gluch, zostavy: D −
Hromada, Balga, Černík, Béreš, M.
Filip, Karasy, Melicher, Sabo, Liska,
Dadko, P. Filip, stried.: Lalík,
Jánošík,  I. Filip, 
H: Bablena, Nemčok, Motoška,
Fajčík, Zolny, Dobra, Skabela,
Radoš, Bakoš, Gluch, Žingor,
stried.: Šramka, Paterman, Vízi.  

Domáci začali hrať disciplinovane,
hostí nepustili do vážnej situácie.
Zápas bol korektný, hostia chceli strh−
núť víťazstvo na svoju stranu − čo sa im
podarilo v 89.´ Vedenie domácich ďa−
kuje rozhodcom za korektné rozhodo−
vanie ako aj hosťom za slušný zápas.  

− JOZEF KARASY −  

I.okresná trieda  − 15. kolo 

Dospelí II. trieda
14. kolo 28.4.2013 

M. Zlievce − Sklabiná "B" 1:2 
D. Strehová "B" − Kosihy n. I. 2:2 

Sečianky − Bušince 4:0

II. okresná trieda  

Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, kto−
rý z dôvodu nedodania RP z výroby, alebo
straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF.
Zároveň však musí byť požiadané o vydanie
registračného preukazu danému hráčovi cez
elektronickú podateľňu v ISSF. R stretnutia je
povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v
zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo od−
cudzenia RP je nutné požiadať o vydanie no−
vého RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

Od 18.4.2013 rozhodca je povinný skontro−
lovať vyplnený zápis o stretnutí (kolónka na se−
dem miestne registračné číslo).Hráč, ktorý má
papierový RP tiež musí mať vypísané regis−

tračné číslo hráča, toto registračné číslo si vy−
hľadá klubový ISSF manažér.  Hráč, ktorý ne−
má registračné číslo(nemá ho vygenerované)
nemôže nastúpiť na MFS!

Správy zo sekretariátu:
Upozorňujeme funkcionárov FK, že organi−

začné zmeny v kluboch (zlúčenie klubu) zme−
ny názvov FK vykoná Matrika SFZ v
Bratislave, na základe žiadosti, ktorú je potreb−
né zaslať najneskôr do 31. 5. 2013. Prílohou
žiadosti je aj potvrdenie o evidencii zmeny v
stanovách, resp. štatútu klubu (TJ)
Ministerstvom vnútra SR (fotokópia).
Vybavenie takejto žiadosti oznámi príslušným

FK Matrika SFZ prostredníctvom úradnej sprá−
vy.

Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré
zasielajú žiadosti o vystavenie plastových pre−
ukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že
vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu
preukazov je neprípustné skenovať z už použi−
tých fotografií. Je potrebné hráča odfotografo−
vať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobil−
ným telefónom a fotografiu v elektronickej po−
dobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite
môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby.
Príslušný program v ISSF vám umožní foto−
grafiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa na−
hrala fotografia od ramien vyššie s jasnými čr−
tami tváre. predseda ObFZ, Ladislav Krnáč

(Spravodaj ObfZ nájdete na str.23)

Správy z Oblastného futbalového zväzu

Výstava molossov v jubilejnom ročníku
Starosta Neniniec Zoltán Kuzma pozýva všetkých 

milovníkov zvierat a veľkých psov zvlášť ,
na jubilejný 10. ročník prestížnej výstavy 

molosoidných plemien psov, ktorá 
sa uskutoční v sobotu 4. 5. 2013 od 9.30 hod
na starom neninskom futbalovom ihrisku.

l Dňa 24. 4. 2013 sa stratil
zväzok kľúčov s modrým prí−
veskom. Poctivý nálezca nech ich
odovzdá v redakcii.       np − 564
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n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                               np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n MINIBAGER − ZEMNÉ AMINIBAGER − ZEMNÉ A
VÝKOPOVÉ PRÁCE.VÝKOPOVÉ PRÁCE. Inf. m
0915 813 322, 0905 354 723.0915 813 322, 0905 354 723.

np − 283

l Kúpim agátové porasty a buko−
vé prebierky. Inf. m 0903 568 064. 

np − 449
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nVykonávam murárske práce, ob−
klady, dlažby, sadrokartón. Inf. m
0919 137 757.                 np − 455
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám zajace a betónové stĺpy.
Inf. m 0917 075 588.         np − 496
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Pečiem koláče a torty. Inf. m
0915 347 416.                  np − 499
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n SERVIS BICYKLOV. Inf. m 0907
871 076.                         np − 507

n Vytvorím vaše nové www strán−
ky so všetkým, čo k tomu patrí za
50 euro. Kontakt: www@webser−
vis.sk, mobil m 0904 437 692.  

np − 528

n Predám starší nábytok, šijací
stroj LADA, ručnú čističku obilia,
drevené kolísku, drevené korytá a
kaď, česačku ľanu, strúhadlo na
kapustu a šamotové kachle. Inf. m
0907 313 966.                 np − 532
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo aj s do−
vozom. Inf. m 0908 199 706, 0917
421 614.                          np − 380
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vykupujem staré kašmírové šat−
ky. Inf. m 0908 199 706, 0917 421
614.                              np − 381

l Dňa 9. 4. 2013 sa pri Mestskom
kultúrnom stredisku (pri budove
KD) našiel zväzok kľúčov. Majiteľ
sa môže prihlásiť v redakcii.  

np − 464
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Dňa 18. 4. na križovatke pri e−
vanjelickom kostole vo V. Krtíši sa
našiel kľúč s diaľkovým ovládaním
od motorového vozidla zn. TOYO−
TA. Majiteľ sa môže prihlásiť v re−
dakcii.                            np − 523

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE V PIATOK DO 16.00 HOD.

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

IV. liga JUH:  JUPIE/Podlavice − V. Krtíš 

V. liga D: Vinica − D. Strehová

V. liga D: Hnúšťa − Príbelce

V. liga D: Lubeník − Tomášovce

I. trieda:  D. Lom − M. Kameň

V. liga D: Tornaľa − Nenince

V. liga D: S. Ďarmoty − Čebovce

I. trieda: Lesenice − Záhorce

V. liga D: Sklabiná − Hrnč. Ves

I. trieda: V. Čalomija − Hrušov

Tipnite si správny výsledok zápasu z našej ponuky (výhru, re−
mízu, resp. prehru domácich) − 1 (1b.), X (3b.) alebo 2 (2 b.).
Víťazom sa stane ten, kto nazbiera najviac bodov. 

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 7. KOLO

RÔZNE

STRATY A NÁLEZY

n Predaj palivového dreva − pocti−
vých 10 m3 s dopravou. Inf. m
0917 341 712.               np − 348

n Predaj palivového dreva aj s
dovozom. Inf. m 0918 565 355.  

np − 440

nFirma FERROSPOL vykonáva
výkup železného šrotu a fareb−
ných kovov v areláli Liazu vo V.
Krtíši, Osloboditeľov 45. Na zá−
kazku vykonávame demontáž
oceľových konštrukcií. Inf. m
0908 943 666.               np − 529

Najlepší z okresu je
Balog nad Ipľom

Keď stolnotenisové mužstvá z okre−
sov  Zvolen, Krupina a Detva odmietli
hrať spoločnú oblastnú ligu z muž−
stvami z nášho okresu, pripojili sme sa
k okresom Lučenec, Revúca a
Rimavská Sobota a vytvorili spolu ob−
lastnú IV. ligu.  V skupine západ si na−
ši stolní tenisti merali sily najmä z
hráčmi STK Lučenec − Kalinovo a sú−
permi z Málinca. Aj keď sa podarilo
dosiahnuť niekoľko čiastkových úspe−
chov proti hráčom z Lučenca, o ko−
nečnom poradí v tabuľke zvádzali na−
še kluby súboje najmä medzi sebou,
keď z Lučenca porážali iba ich žiacky
tím.  Výnimkou bol vari iba Balog, kde
ako sa ukazuje, sa v súčasnej dobe
hrá najlepší stolný tenis v okrese s naj−
silnejšou hráčskou základňou. V o−
statných mužstvách stačilo ak vypadol
jeden hráč a už bol problém zohnať za
neho adekvátnu náhradu. Príkladom
sú ŠKST a−Spektrum V. Krtíš B i
Slovan M. Kameň, kde pre dlhodobé
ochorenie chýbali ich najlepší hráči, čo
sa v značnej miere prejavilo aj na vý−
sledkoch  v poslednom kole, či v prí−
pade M. Kameňa najmä v dohrávke s
Lučencom F. V priamom súboji o ko−
nečné posledné miesto v tabuľke mla−
dým Lučenčanom podľahli. 

Dolinka majstrom 
okresu družstiev

V okresnej súťaži sa na žiadosť nie−
ktorých funkcionárov hralo iba s tromi
hráčmi v mužstve, čo však neprinieslo
predpokladaný efekt − viacej mužstiev
v súťaži. Možno by bolo dobré po ro−
ku od tohto experimentu ustúpiť a hrať
znovu so štvorčlennými mužstvami. V
okresnej lige si medzi sebou meralo
sily 5 mužstiev. Najvyrovnanejšiu a
najstabilnejšiu zostavu malo mužstvo
Interu Dolinka, ktoré súťaž vyhralo a
stalo sa majstrom okresu družstiev
ročníka 2012/2013. Konečné výsledky
okresnej ligy i štatistiky vám ešte pri−
nesieme.    Výsledky: 

III. liga 23.  − 28. kolo
ŠKST a−Spektrum V. Krtíš A −
Doprastav Zvolen A  6:12; ŠKST a−
Spektrum V. Krtíš A − MSTK Krupina
B 9:9; MSTK Mostáreň Brezno B −
ŠKST a−Spektrum V. Krtíš A 14:4;
STO Podbrezová − ŠKST a−Spektrum
V. Krtíš A 12:6. 

IV. liga 18. kolo
STK Lučenec − Kalinovo F − STK
Lučenec − Kalinovo D 3:15; STK
Lučenec − Kalinovo F − TJ Malá Čalo−
mija 7:11; STK Lučenec − Kalinovo C
− Viktoria Želovce 10:8;  Ipeľ Balog
nad Ipľom − Slovan M. Kameň 16:2;
ŠKST a−Spektrum V. Krtíš B − Jednota
Málinec 9:9. Dohrávka : STK Lučenec
− Kalinovo F − Slovan M. Kameň 10:8

Súboje o konečné
víťazstvo 

O celkovom víťazovi IV. ligy oblasti R.
Sobota, Lučenec, V. Krtíš napokon
rozhodli zápasy prvých dvoch muž−
stiev tabuľky východnej a západnej
skupiny. Tie sa najskôr stretli krížovým
spôsobom v semifinále, aby napokon
víťazi bojovali o celkové víťazstvo a po−
razení o 3. a 4. miesto. Žiaľ, v týchto
súbojoch ťahali za kratší koniec muž−
stvá z našej skupiny, ktorí v semifiná−
le podľahli svojim súperom. Aj keď to
boli veľmi vyrovnané zápasy o víťazo−
vi rozhodovali napokon vyhraté sety.
Výsledky: STK Lučenec − Kalinovo C
− ŠKP R. Sobota 7:7 (26:28); STK
Lučenec − Kalinovo E − Revúca −
Tisovec B  6:8; 
Finále: Revúca −Tisovec B   − ŠKP R.
Sobota 7:7; (29:27); 
O 3. − 4. Miesto : STK Lučenec −
Kalinovo E − STK Lučenec − Kalinovo
C 7:7; (26:21)
Konečné poradie : 1. Revúca −Tisovec
B; 2. ŠKP R. Sobota; 3. STK Lučenec
− Kalinovo E; 4.  STK Lučenec −
Kalinovo C.                            −red−

Poradie futbalovej tipovačky 
V tomto kole sa podaril nevídaný

úspech Jozefovi Holovicovi, ktorý
uhádol vštkých desať zápasov!
Gratulujeme mu k plnému bodovému
zisku.
Svetozár Havrila, Obeckov, 26 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 24 b.
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 23 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 22 b.
Ján Molnár, D. Strehová, 21 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 21 b.
Ákos Súth, Balog n. I., 21 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš, 21 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 21 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 20 b.
Ján Urda, st., V. Krtíš, 20 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 19 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 19 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 19 b.
Ján Budáč, V. Krtíš, 19 b.
František Fónod, Čebovce, 18 b.
Stefo Svorník, Želovce, 18 b.
Jozef Csík, V. Ves n. Ipľom,18 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 18 b.
Ján Nemčok, Záhorce, 17 b.
Pavel Filip, Záhorce, 17 b.
Pavel Bódiš, V. Krtíš, 16 b.
Gabriel Petényi, Vinica, 16 b.
Miro Černák, M. Kameň, 16 b.
Gejza Mlinárik, Želovce, 16 b.
Jozef Kováč, Vinica, 16 b.
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 15 b.
František Petényi, Vinica, 15 b.
Štefan Filip, Záhorce, 15 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 15 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 14 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 14 b.
Peter Plavucha, V. Krtíš, 14 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 14 b.
Ján Kiss, Vinica, 14 b.
Ján Zólyomi, Vrbovka,13 b.
Leonard Gőrči, V. Krtíš, 13 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 13 b.
Erika Macková, Záhorce, 13 b.
Ján Macka, Záhorce, 12 b.
Roman Pelč, V. Krtíš, 12 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija, 11 b.
Erik Košík, Čebovce, 10 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 10 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 10 b.
Ladislav Hodási, Želovce, 6 b. 

Informácie na tel. č.: 047 /48 31 333
(pondelok − piatok, 8.00 − 16.00 hod)

Stolnotenisové súťaže v kraji skončili
Krajské a oblastné ligy v stolnom tenise majú za sebou

ročník 2012/2013. Tento ročník priniesol pre mužstvá z
nášho okresu viacero zmien a ukázal na akej úrovni v sú−
časnej dobe stojí stolný tenis i ako je jeho sila rozdelená v
okrese. Aj keď v III. lige sa hralo posledné dvojkolo až po

uzávierke tohto čísla, už dlhšiu dobu bolo jasné, že súťaž opustí aj veľkokrtíšske
A−čko, ktoré od začiatku súťaže uzatváralo tabuľku. V poslednom dvojkole na do−
mácej palubovke sa im po dlhšom čase podarilo uhrať aspoň čiastočne priazni−
vý výsledok, keď remizovali s Krupinou. V druhom zápase sa im už tak nedarilo
a podľahli Doprastavu Zvolen. Posledné dva zápasy tohto ročníka odohrali  hrá−
či ŠKST a−spektrum A u súperov v Podbrezovej a Brezne. Aj keď snahu im ne−
možno uprieť, na súperov nestačili a obe stretnutia prehrali.



n Predám 6 kW akumulačné
kachle. Inf. m 0903 383 623.   

np − 535 a 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem zre−
konštruovaný 2−izbový byt na
Lučeneskej vo V. Krtíši. Inf. m
0903 383 623.           np − 535 b. 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š Octaviu combi, r.v.
2007, 1.9 TDI,  spotreba 5 l naf−
ty, 107 000 km. Cena dohodou.
Inf. m 0904 354 594.     np − 536  

n Predám malotraktor SUPA
BRIGGS, PR 80, pluh obojstran−
ný obracací, SUPA 180, AGZAT
nastavovacie teleso 2,5 SUPA ,
bubnová kosa, RKT 710 PR 80 4
T, rebné kolá, vlečka kultivátor 5
motyčkový. Zn. cena dohodou.
Inf. m 0904 805 449.     np − 538
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme lukratívne ob−
chodné a kancelárske priestory
v centre mesta Veľký Krtíš s
vlastným parkoviskom. Inf. m
0903 258 143.              np − 540
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám  voľný objekt v
Sklabinej, vhodný ako obchod−
né, skladové alebo výrobné
priestory. Inf. m 0903 258 143.    

np − 541 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám  3−izbový družstevný
byt na Novohradskej vo VK, zre−
konštruovaný, zateplený, plasto−
vé okná, cena dohodou. Inf. m
0905 318 775.               np − 542

n Predám obytný príves − bez
EČ, vhodný pre včelárov alebo
rybárov. Cena: 1.500 euro. Inf. m
0915 376 540, 0918 312 243. 

np − 543
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kompletnú sadu do
motora traktora. Inf. m 0915 376
540, 0918 312 243.          np − 544
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo 50 m3
− cér, dub. Inf. m 0917 306 403.  

np − 545
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkame klimatizované uby−
tovanie priamo v areáli kúpalis−
ka v Štúrove. Inf. m 0907 808
649.                           np − 546
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám brojlerové kačky a ku−
rence. Inf. m 0905 230 767.  

np − 547
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenájom nebytových priesto−
rov. Inf. www.sos−vk.sk  np − 548
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kočík oranžovej farby,
zn. BABYLUX (3−kombinácia).
Kočík obsahuje: prenosnú va−
ničku s krytom proti vetru/chla−
du, športovú verziu, vajíčko aj s
novorodeneckou vložkou a kry−
tom proti vetru/chladu. Výhody:
priestranná hlboká vanička, veľ−
ké nafukovacie kolesá, kovová
konštrukcia, nastaviteľná ruko−
väť dopredu/dozadu, 5−bodové
bezpečnostné pásy pri šport
verzii, pultík, priestorný nákupný
košík. Ku kočíka patrí: prebaľo−
vacia taška, pláštenka a sieťka
proti hmyzu sú zabudované v
strieške. Cena: 80 euro. Viem
doniesť do V. Krtíša bezplatne.
Inf. m 0905 988 968.     np − 391
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí. Mám opatro−
vateľský kurz. Inf. & 0903 740
771, 0903 376 982.         np − 551
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prívesný vozík za o−
sobné motorové vozidlo − málo
používaný. Ďalej predám detský
bicykel (vek 4 − 8 rokov) v dob−
rom stave. Cena dohodou. Inf.
m 0907 111 973.           np − 552

n Predám chatu so 4−árovou zá−
hradkou v Sklabinej pri rybníku.
Inf.. m 0907 746 309, 0948 400
711.                          np − 554
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kmeň z orecha. Inf. m
047/48 92 187.              np − 555
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chladničku a mraznič−
ku. Lacno. Inf. m 0914 325 117.   

np − 556
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám LADU 2105. Lacno.
Inf. m 0914 325 117.     np − 557
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Najlacnejšie úvery bez preve−
renia príjmu a zaručenia.
Kontakt: m 0905 135 649.  

np − 559
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pšenicu. Inf. m 0908
051 580 − volať po 17.00 hod.  

np − 560

23 / 29. apríl 2013

PO UZÁVIERKE

ŠTK (predseda, Marián Halaj): Nariaďujeme:
a), odohrať MFS I. triedy dospelí 12. kolo
Opatovská N. Ves – Olováry dňa 23.6.2013 o
17:00 h , t.j po ukončení súťažného ročníka
2012/2013. ŠTK si vyhradzuje, právo pre regu−
lárnosť súťaže, nariadiť odohratie MFS v inom
termíne, ešte pred ukončením súťažného roční−
ka tak, aby boli dodržané ustanovenia RS
2012/2013 v zmysle RS časť A., bod č. 3. Op.
N. Ves uhradí poplatok 3 eurá. b) Nariaďujeme:
a), odohrať MFS I. triedy dospelí 12. kolo Balog
– M. Kameň dňa 23.6.2013 o 17:00 h , t.j po u−
končení súťažného ročníka 2012/2013. ŠTK si
vyhradzuje, právo pre regulárnosť súťaže, na−
riadiť odohratie MFS v inom termíne, ešte pred
ukončením súťažného ročníka tak, aby boli do−
držané ustanovenia RS 2012/2013 v zmysle
RS časť A., bod č. 3. Balog uhradí poplatok 5
eur. c) odohrať MFS nasledovne: I. trieda   žia−
ci sk. „A“ 13. kolo Hrušov – Čebovce 8.5.2013
o 15:00 h. ,  FK Hrušov uhradí poplatok 5 eur.
I. trieda žiaci sk. „B“ 11. kolo S. Plachtince –
Záhorce 8.5.2013 o 15:00 h. FK Záhorce uhra−
dia poplatok 5 eur. 2. Žiadame FK Želovce o vy−
hodnotenie zápisu o stretnutí z MFS na 1 list (2
strany ), t.j. obojstrannou tlačou. 3. Žiadame
rozhodcu Mareka Kalmára o zodpovedné vypl−
ňovanie zápisu o stretnutí  v časti registračné
preukazy. Pokiaľ FK nemá nové  reg. číslo zo
systému ISSF, je povinný napísať pôvodné RČ

pre identifikáciu hráča a túto  skutočnosť rozpí−
sať na zadnej strane . II. trieda dospelí 13. kolo
Bušince – D. Strehová „B“ – R Gabriel Skabella.
Žiaci sk. „A“ 12. kolo O. N. Ves – Nenince – R
Marek Kalmár. 4. Upozorňujeme FK na odo−
hratie MFS I. triedy dorast, žiakov sk. „A“ a sk.
„B“, ktoré sa nedohodli dňa 7.4.2013 z dôvodu
nepriaznivého počasia. MFS sa majú odohrať
dňa 1.5.2013 pokiaľ FK nemajú vzájomnú do−
hodu. 5. Námietka kap. hostí z MFS I. triedy žia−
kov sk „B“ 10. kolo D. Strehová Záhorce bola
prerokovaná ako bezpredmetná. DK (predse−
da, Ing. Jozef Mišt): D70 ŽK zo 21.4.2013 I. tr.
dospelých: R. Balga 1081926, M. Babka
1112722 Lesenice, A. Škamla 1122080, V. Žin−
gor 1179993 Olováry, M. Halama 11132447 D.
Lom, P. Nácesta 1227976, T. Korpáš 1207710
Hrušov, D. Sliacky 1183837 O. N. Ves, J.
Matúška 1165076 , D. Bariak 1143859, M.
Režňák 1253675, L. Bednár 1227827 M.
Kameň, T. Tóth 920911 K. Kosihy. ŽK II. tr. do−
spelých: P. Bernát 920630, V. Sokol 860423
D. Strehová „B“, L. Blaško 1103274 Sečianky,
Ľ. Fuzák 1330736 M. Zlievce, J. Villám
1151710, A. Mucha 1211271 Kosihy n. I. D71
L. Ubrankovič 1176035 Želovce 1 MFS pod−
mienečne od 24.4.2013 do 23.7.2013 podľa
1/5a, poplatok 5 eur. D72 E. Celleng 911114 K.
Kosihy 1 MFS nepodmienečne od 22.4.2013
podľa 1/5a, poplatok 5 eur. D73 P. Andok
1169260 M. Kameň 1 MFS nepodmienečne od
22.4.2013 podľa 1/5a, poplatok 5 eur. D74

Trestá sa tréner FK M. Kameň Marcel
Dohnálek  nar. 14.8.1974 zákazom funkcie na
2 MFS nepodmienečne od 24.4.2013 podľa
1/3a, poplatok 5 eur. D75 P. Gonda 1252036
M. Zlievce 1 MFS podmienečne od 24.4.2013
do 23.7.2013 podľa 1/5a, poplatok 5 eur. D76
Trestá sa tréner FK Záhorce žiaci Erik Kiškováč
nar. 19.6.1976 1974 zákazom funkcie na 3
MFS nepodmienečne od 24.4.2013 podľa 1/3b,
poplatok 5 eur. Proti rozhodnutiu DK je možné
sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v
Spravodaji ObFZ.  KR (predseda, Peter
Kuchársky) −  Delegačný list č. 16: Dospelí
I. trieda 16. kolo 5.5.2013 o 16:30 h.: Lesenice
– Záhorce (Mihálik, Ďurčov, Zolczer), Olováry –
S. Plachtince (Bakoš, Bódiš, Bartók), D. Lom –
M. Kameň (Ubrankovič, Košelák, J. Balga), O.
N. Ves – K. Kosihy (M. Skabella, G. Skabella,
Húšťava), V. Čalomija – Hrušov (P. Kalmár ml.,
Bariak, P. Kalmár st.), Želovce – Balog KR,
Majer, Zaťko). Dospelí II. trieda 15. kolo
5.5.2013 o 13:30 h.: Bušince – M. Zlievce
(Bakoš, Bódiš), Kosihy n. I. – Sečianky (G.
Skabella, M. Skabella, Majer), Sklabiná „B“ – D.
Strehová „B“ (4.5. o 16:30 h. KR, KR). Dorast
15. kolo 4.5.2013 o 16:30 h.: Vinica – Sklabiná
(Ďurčov), Želovce – Balog (Ubrankovič). Žiaci
sk. „A“ 14. kolo 4.5.2013 o 16:30 h.: S. Ďar−
moty – Nenince (Bódiš), Vinica – K. Kosihy (o
14.30 h. Ďurčov), O. N. Ves – Hrušov (5.5.2013
o 13:30 h. Húšťava), Čebovce – Balog
(5.5.2013 o 13:30 h. Zaťko). Žiaci  sk. „B“ 12.

kolo 4.5.2013 o 16:30 h.: D. Strehová – S.
Plachtince (P. Kalmár ml.), Záhorce – V. Krtíš
(J. Balga), Bušince – Príbelce (Filkus), Sklabiná
– Olováry (5.5.2013 o 14:30 h. Filkus).
Dohrávky: delegačný list č. 12: Dospelí I.
trieda 12. kolo 1.5.2013 o 16:30 h.: Lesenice
– D. Lom (Bakoš,  Bartók),  V. Čalomija –
Záhorce (Pásztor, Húšťava, Ambrózi), Želovce
– S. Plachtince (Mihálik, Ďurčov, Zolcer),
Hrušov – K. Kosihy (Košelák, P. Kalmár st.,
Bariak). Dospelí II. trieda 11. kolo 1.5.2013 o
16:30 h.: D. Strehová B – M. Zlievce (o 13:30
h.  G. Skabella, M. Skabella), Sečianky –
Sklabiná B (o 13:30 h. Ďurčov, Zolcer, Mihálik),
Bušince – Kosihy n. I. (M. Skabella, G.
Skabella, P. Kalmár ml.). Dorast  11. kolo
1.5.2013 o 15:00 h.: Sklabiná – Želovce (KR),
M. Kameň – Vinica (o 15:30 h.KR, KR). Žiaci
sk. „A“ 10. kolo 1.5.2013 o 16:30 h.: Lesenice
– Vinica (o 14:00 h, Bartók), O. N. Ves – S. Ďar−
moty (o 14:00  h. Zaťko), Balog – Nenince
(Majer), Hrušov – K. Kosihy (o 14:30 h. P.
Kalmár st.). Žiaci  sk. „B“ 8. kolo 1.5.2013 o
16:30 h.: D. Strehová – Bušince (P. Kalmár
ml.),  Sklabiná – Záhorce (o 13:00 h. KR),
Olováry – S. Plachtince ( Filkus), Príbelce – V.
Krtíš (26.5. o 14:00 P. Kalmár ml.). Zmena DL
č. 15: Dospelí I. trieda 12. kolo 28.4.2013 o
16:00 h. M. Kameň – O. N. Ves ( P. Kalmár st.,
Ubrankovič, J. Balga), S. Plachtince – D. Lom
(M. Skabella, G. Skabella, Ambrózi).

−L. KRNÁČ, predseda ObFZ V. Krtíš  

ObFZ V. Krtíš Spravodaj č. 42

Matica slovenská, Obec Hrušov, KST Stráň 
vás pozývajú 8. 5. 2013 na 33. ročník   

TURISTICKÉHO POCHODU VĎAKY
pri príležitosti 68.výročia ukončenia 2.svetovej vojny

Program: 8.30 hod.  Stretnutie a položenie kvetov  pri
pomníku  padlých − Hrušov,  9.00 hod. Odchod na trasu
po náučnom   chodníku. Hlavná trasa pochodu: Hrušov −
Hrad Čabraď. Alternatívne trasy: Čelovce − Čabraď,
Cerovo − Čabraď,  Čabradský Vrbovok  − Čabraď
Po príchode prehliadka hradného areálu (na vlastnú zod−
povednosť, deti s doprovodom). Stretnutie účastníkov
pochodu je pod hradom. Podujatie je v rámci projektu
"Matičné mosty" podporené Maticou slovenskou.
Kontakt:  OPMS  Hrušov 99142 ,č.t. 047/4880137,
0918467848, brlos.j@azet.sk

n Predám Citroen Berlingo, 1.4
Multispace, 55 kW, r.v. 10/2000,
modrá metalíza, 5−dverové, 5
miestne − variabilné sklápacie
zadné sedadlá, STK/EK platné,
fólie, zimné + letné pneu, rádio,
el. okná, centrál na DO, zacho−
valý veku primeraný stav, bez
korózie, praktické rodinné i úžit−
kové auto s nízkymi prevádzko−
vými nákladmi.  Cena 1490 eur +
dohoda. Inf.:m 0949 199 466.      

np−m

nPREDÁM SONY XPERIA T
V NEPOŠKODENOM
STAVE Z TELEKOMU 

SO ZÁRUKOU. DOHODOU.
m 0910 989 480 np−mk

n Kúpim 2−3 izbový byt
vo V. Krtíši, aj v pôvod−
nom stave. Inf. m 0902 302
102.                          np − 537  

n ZOBER SI ÚVER 
A VYHRAJ SMARTFÓN. 
Tel. m 0908 355 383, 0904 256
464. Pracujem ako viazaný fi−
nančný agent pre spol. PROFI
CREDIT Slovakia, s. r. o.,
www.peniazeprevas.sk np− 553

n Obec Balog nad Ipľom so síd−
lom Balog nad Ipľom, Hlavná č.
75 má zámer predať nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa v k. ú. Balog
nad Ipľom na LV č. 432 a to za−
stavané plochy a nádvoria na
parcele č. 382, p.č. 383, p.č. 384 a
sklad na parcele č. 382 a p.č. 383
súp. č. 295, budova bývalej Tesly
vo vlastníctve Obce Balog nad
Ipľom v celosti. Lehota na poda−
nie cenových ponúk je 5 dní odo
dňa zverejnenia tejto ponuky v re−
gionálnej tlači. Cenové ponuky
zasielajte na adresu Obce Balog
nad Ipľom, Ulica hlavná č. 75, 991
11 Balog nad Ipľom v obálke s o−
značením "Predaj nehnuteľností". 


