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Tento pracovný týždeň pre vás bude
tak trochu paradoxný. Všetko, čo na pra−
covisku urobíte, dokážete premeniť na veľ−
mi dobré finančné zisky. Nebude vás však
baviť pracovať. Najradšej by ste už viseli
niekde pri vode a dovolenkovali. Nech vás
teší, že vaši partneri za vás robia všetky
prípravy na zaslúžené obdobie ničnerobe−
nia. Robia to radi, lebo si uvedomujú, že
ste ozaj vyťažení na maximum. Počas ví−
kendu si všetko vynahradíte. V spoločnos−
ti vašich priateľov zažijete veľa zábavy.

Nech sa rozhodnete pracovať na
akejkoľvek zákazke, ktorú vám dajú vaši
zamestnávatelia ako úlohu na tento týždeň,
môžete si byť istí, že ju zvládnete bravúrne.
Prejaví sa to aj na vašom ohodnotení z ich
strany. Bude to bonus do vášho rozpočtu,
ktorý máte pripravený minúť na dovolenke.
Potešíte tým aj vašich partnerov, ktorí vám
za to pripravia príjemné prostredie. Svojou
spoločnosťou vám vylepšia vaše chvíle,

ktoré spolu strávite.

Máte pred sebou absolútne vynikajúci pra−
covný týždeň. Dostanete nové ponuky na
spoluprácu a nie je vylúčené, že aj zo za−
hraničia. Pokiaľ uvažujete o osamostatnení
(podnikaní), máte na to najideálnejšie ob−
dobie, aby ste pre to urobili reálne kroky.
Aj v láske očakávajte iba úspechy. Hlavne
nezadaní. Máte nesmierne veľkú šancu
spoznať životného partnera. Určite sa po−
čas týchto dní nezdržiavajte doma, ale vy−
berte sa medzi ľudí. Počas víkendu určite

nebuďte sami.

V pondelok sa vám na pracovisku mimo−
riadne darí. Už od utorka do stredy si dá−
vajte pozor, pretože môžu nastať nepríjem−
nosti a aj podrazy zo strany niektorých va−
šich kolegov. Zvyšok týždňa bude pokojný
a ničím nerušený. V rodinných a partner−
ských záležitostiach sa nedeje nič mimo−
riadne. Všetci sú v pohode, čo vás naozaj
teší. Spokojnosť vašich najbližších je pre
vás najdôležitejšia. Počas nadchádzajúce−
ho víkendu si môžete dovoliť leňošiť.

Zaslúžite si to.

Pre vás je situácia, v ktorej sa na−
chádzajte už určité obdobie nezvyklá.

Hlavne, ak ide o vaše pracovné či podnika−
teľské aktivity. Aj tento týždeň bude toho
dôkazom, pretože sa vám v ničom nebude
dariť. Čakajú vás prekážky a problémy, a to
naozaj veľké. Našťastie, v súkromí, rodin−
ných a partnerských záležitostiach je všet−
ko v úplnom poriadku. Vaša rodina je pre
vás zdrojom novej energie a elánu, ktoré
počas týchto dní veľmi potrebujete.

Tento pracovný týždeň pre vás
bude vodou na mlyn. Budete maximálne ú−
spešní vo všetkom. Môžete sa pustiť do u−
zatvárania nových kontraktov a očakávajte,
že ponuky budú aj zo zahraničia. Nebude
existovať nič, čo by ste v zamestnaní ne−
dokázali úspešne premeniť na peniaze.
Dokonca budete žať úspech aj v oblasti
lásky a citov. Hlavne nezadaní majú šancu
stretnúť svojich celoživotných partnerov.
Podľa toho si naplánujete aj program na ví−

kend.

Ak máte obavy, že tento týždeň
nestihnete uzavrieť všetky vaše pra−

covné záležitosti, nebojte sa. Počas tohto
týždňa sa vám bude mimoriadne dariť.
Dokonca budete ochotní a nápomocní va−
šim kolegom, čím si u nich získate rešpekt.
Vášmu znameniu vládne planéta Venuša –
umenie a láska. A práve láska ovláda po−
čas týchto dní každú minútu vášho života.
Víkend prispôsobte jej pravidlám.

Jeden pracovne neúspešný týždeň máte za
sebou a ďalší je pred vami. Je to už ozaj
veľa na jedného človeka, keď sa mu dlho−
dobo nedarí, nech sa akokoľvek snaží.
Nemali by ste rezignovať. Všetko zlé raz
skončí a o to sladšou odmenou budú ú−
spechy. Vážte si preto vašich partnerov.
Oni sú vašou energiou a silou.
Prostredníctvom nich sa vám darí zvládať
toto, pre vás nepríjemné, obdobie. Mali by
ste sa im za to počas víkendu odvďačiť.
Zaslúžia si to.

Všetko okolo vás je v poriadku.
Pracovne sa vám darí, s kolegami máte
dobré vzťahy a aj vaši nadriadení sú spo−
kojní so všetkým, čo robíte. Predsa sa vnú−
torne necítite v pohode. Je to však iba sub−
jektívny pocit, na ktorý vám vaša rodina a
partneri pomôžu zabudnúť. Máte v nich ma−
ximálnu oporu, lebo vás majú úprimne ra−
di. Nadchádzajúci víkend naplánujte pre
všetkých výlet do prírody. Spojíte tak prí−

jemné s užitočným.

Počas tohto týždňa sa pripravte, hlavne
psychicky, na veľké prekážky a problémy v
zamestnaní. Nebude sa vám dariť tak, ako
ste naučení. Aby toho nebolo dosť, aj vaše
vzťahy s kolegami nebudú dobré. Ste po−
dráždení a tak sa k nim budete aj správať.
Urobíte lepšie, ak svoju energiu presmeru−
jete na vašu rodinu a partnerov. V tejto ob−
lasti vášho života je všetko v poriadku.
Vaše snahy o zlepšenie vzájomného poro−
zumenia budú mať u nich pozitívnu odo−
zvu.

Konečne sa aj vášmu znameniu, po ozaj dl−
hej dobe, začína pracovne dariť. Nabíja vás
to energiou a elánom. Ste neudržateľní vo
všetkom, do čoho sa pustíte. Dokonca sa
vám vaša snaha opláca. Všetky vaše vý−
sledky sú korunované finančným ziskom.
Ak ide o city a lásku, tak v tejto oblasti
vášho života sa vám nesmierne darí. Ste
pre opačné pohlavie nesmierne príťažliví,
čo poteší hlavne nezadaných. Pre zada−
ných prichádza do vzťahov nový, silný ná−
boj a energia.

V zamestnaní ste nesmierne praco−
vití, čo si všímajú aj vaši nadriadení. Ale, je
to z ich strany všetko. Preto sa cítite ne−
docenení, hlavne finančne a vnútorne vás
to štve. Dokonca, kvôli tomu začínate uva−
žovať o zmene zamestnávateľa. Na takéto
rozhodnutia však nemáte vhodne a prajné
obdobie. Našťastie, v oblasti vášho súkro−
mia a hlavne partnerského spolužitia sa si−
tuácia obrátila. Opäť cítite lásku zo strany
vašich polovičiek, čo vás napĺňa šťastím. 

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.

PR3C174J74 
4 VYHR4J73 ! 

7470 5PR4V4 V4M UKAZ3 AK3
N3UV3R173LN3 V3C1 DOK4Z3 N454
MYS3L! PO5OB1V3 V3C1! N4 Z4C147KU
70 BOLO 74ZK3  4L3 T3R4Z N4 7OM7O
R14DKU 7VOJ4 MY53L MOZ3 C1747
4U7OM471CKY BE3 PR3MY5L4N14. BUD
N4 53B4 HRDY! L3N N13K7OR1 LUD14
7O7O MO7U PR3C1747. 
4K CHC3E73 VYHR47 P3KNU KNIHU Z
POKROKU, NAPIS73 N4M, CO S73
PR3C17AL1. 

V454 R3D4KC14

Existuje jedna celkom nesebecká, celkom čistá, celkom božská láska. A to je láska matky k svojmu dieťaťu. (G. M. Ebers)
Matka – dieťa, to je ten večne starý a stále nový dvojzvuk, ktorý drží svet pohromade. (E. Wiechert)

MYŠLIENKY NA
TENTO TÝŽDEŇ
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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
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 − 
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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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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 31.5.2013.

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 Na prázdninové obdobie CVČ V. Krtíš 
pripravil pre vaše deti tieto tábory: 

" Prímestský tábor Veselé leto (od 8.7. − 12.7.2013), poplatok 15 eur, 
" prímestský tábor Letné tvorivé dielne výtvarné a keramické

(od 8.7. − 12.7.2013) poplatok 18 eur, 
" prímestský turistický tábor (od 1.7. − 5.7.2013) poplatok 12 eur, 
" pobytový tábor Hotel Poniklec Osrblianska dolina, 

od 15.7. − 21.7.2013, poplatok 130 eur.
Program táborov a bližšie informácie nájdete aj na webovej stránke
CVČ v kategórii Tip na prázdniny alebo na čísle 48 314 71,
poprípade osobne v CVČ.
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Tretia liga skupiny C2 je výnimoč−
ná tým, že mužstvá v rámci nej hra−
jú švajčiarskym systémom a záro−
veň je to jediná liga, v ktorej sa ten−
to systém praktizuje na Slovensku.
Špecifikom švajčiarskeho systému
je, že na začiatku súťaže je vyloso−

vané prvé kolo na základe priemer−
ného výkonu mužstiev a losovanie
v ďalších kolách závisí od počtu na−
hratých bodov jednotlivých muž−
stiev a teda vždy proti sebe stoja
mužstvá s podobnou bodovou
úrovňou. Tým, že sa nám darilo

takmer v každom kole, stále sme
dostávali silných súperov.

Dôležitými zápasmi pre náš klub
bolo stretnutie v 5. kole z muž−
stvom ŠK Magnezit Jelšava B a v
6. kole s mužstvom ŠO
Podbrezová. V oboch prípadoch to−
tiž naši hráči musel čeliť silným sú−
perom a nemali sme ani výhodu
domáceho prostredia. Po týchto
dvoch víťazstvách sme vedeli, že
už máme reálnu šancu aj na celko−
vé víťazstvo a išli sme za týmto cie−
ľom.

Tak, ako v každej skupinovej hre,
aj v šachu je základom úspechu
dobrý kolektív a efektívna tímová
spolupráca. Výborný výkon a zod−
povedný prístup predviedli nielen
jednotlivci, ktorí tvoria základnú zo−
stavu nášho klubu, ale aj ďalší od−
chovanci klubu, ktorí sa v prípade
potreby vždy aktívne zúčastnia sú−
ťaže. 
Rád by som vyzdvihol výkony nie−

ktorých hráčov, ako napr. iba 14
ročného Mártona Urhegyiho, ktorý
je v súčasnosti našim najsilnejším
hráčom, nakoľko na prvej šachov−
nici nahral z ôsmich zápasov 6 bo−
dov. V rebríčku úspešnosti naj−

mladšieho hráča nasleduje najstar−
ší hráč mužstva Ladislav Pásztor,
ktorý odohral všetkých 11 zápasov
v tejto sezóne a nazbieral  7,5 bo−
dov.

V ďalšej sezóne bude ŠK Čebov−
ce pôsobiť už v druhej lige, kde nás
čaká 11 silných mužstiev a nové
súťažné miesta, ako napríklad
Liptovský Mikuláš, Čadca a Žilina.
Budeme sa musieť prispôsobiť iné−
mu systému hry, keďže v tejto lige
sa hrá na dvojkolá, čo znamená, že
mužstvá hrajú dva zápasy za jeden
víkend. Tomuto úspešnému postu−
pu sa tešíme, ale nelúčime sa ešte
úplne ani s treťou ligou, pretože
plánujeme vytvoriť pre nádejných
čebovských hráčov "B" mužstva,
kde sa môžu zdokonaľovať v tejto
kráľovskej hre.
Touto cestou by som sa chcel po−
ďakovať všetkým našim hráčom za
ich výborné výkony, nadšenie z hry
a oddanosť pre náš šachový klub.
Veľké ďakujem patrí hráčom:
Márton Urhegyi, Miroslav Vráblik,
Štefan Pásztor, Ladislav Pásztor,
František Balga, Štefan Jakab, Šte−
fan Povalač, Gabriel Hegedűš,
Ferenc Urhegyi, František Jakab,
Jozef Molnár a tiež všetkým spon−
zorom. 

− Mgr. RÓBERT JAKAB, −
hráč a tajomník ŠK Čebovce

Šachový klub Čebovce je víťazom tretej ligy!
Po ročnej prestávke účinkovania šachového klubu ŠK Čebovce v tretej lige nasle−
dovala historicky najúspešnejšia sezóna klubu. Po viacerých úspešných zápasoch
sa nám podarilo dosiahnuť dlho očakávané víťazstvo v tretej lige a získať právo
postupu do druhej ligy. 

Cesta Čebovských šachistov za titulom v tretej lige

Konečná tabuľka 3. liga C2 po 11. kolách

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 po−
chodu 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

Iba 14 ročný Márton
Urhegyi  je v súčasnosti

najsilnejším hráčom 
Čeboviec. Na prvej 
šachovnici nahral 

z ôsmich zápasov 6 bodov

Najstarší hráč mužstva
Ladislav Pásztor odohral

všetkých 11 zápasov 
v tejto sezóne 

a nazbieral  7,5 boda
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Majstrovstiev okresu 2013 sa cel−
kom zúčastnilo 18 strelcov. V dis−
ciplíne VzPi 40 boli strelci zaradení
do dvoch kategórií. 
VzPi 40 − Muži, Seniori: 1.miesto −
Jozef Knápek  (ŠSK Liaz VK) 343
bodov, 2.miesto − Branislav Gábor
(ŠSK Príbelce VK) 342 b., 3.mies−
to − Pavel Tomaškin (ŠSK
Príbelce) 337 b.
VzPi 40 − Ženy, Kadeti, Dorast:
1.miesto − Mária Kollárová (ŠSK
Príbelce) 350 b., 2.miesto −
Alexander Nagy (ŠSK Príbelce)
344 b., 3.miesto − Róbert Daňhel
(ŠSK Príbelce) 340 b.

Zo všetkých pištoliarov treba vy−
zdvihnúť hlavne výkon Márii
Kollárovej ( 350 bodov ), ktorá ako
bývalá medailistka z M−SR už len
pre potešenie vezme pištoľ do ruky
a bez akéhokoľvek tréningu, robí
vrásky na čele aj oveľa ostrieľanej−
ším a skúsenejším strelcom nášho
okresu.

V disciplíne VzPu 40 − bez roz−
dielu kategórie si víťazstvo vy−
strieľala Veronika Vargová (ŠSK
Príbelce) s výsledkom 367 bodov,
2.miesto − Monika Trebuľová (ŠSK
Príbelce) 360 b., 3.miesto − Patrik
Štriho (ŠSK Príbelce) 349 b.
Aj keď v streľbe z pušky si kadet−

ka Veronika Vargová vystrieľala
najvyšší výsledok, za najhodnot−
nejší výsledok majstrovstiev okre−
su možno považovať jednoznačne
vystrieľaných 360 bodov Moniky
Trebuľovej, ktorá sa v tejto disciplí−
ne vo svojich trinástich rokoch kva−
lifikovala už aj na tohtoročné
Majstrovstvá SR, ktoré sa konalo
5.−6.4.2013 v Košiciach. Napriek

tomu, že Monika strieľala v kategó−
rii 16−ročných, rozhodne zanechala
dobrý dojem a dala svojim súper−
kám najavo, že v budúcej sezóne
musia s ňou rátať a v boji o meda−
ile.

Súčasťou vyhodnotenia maj−
strovstiev okresu, bolo aj odovzda−
nie ocenení za dlhodobú súťaž
Okresná strelecká liga 2013, kto−
rej všetky štyri kolá sa uskutočnili v
klubových priestoroch ŠSK
Príbelce. Celkom sa OSL zúčastni−
lo 29 strelcov (Z toho: 19 pištolia−
rov, 10 puškárov). V oboch discip−
línach boli strelci zaradení do
dvoch kategórií. Do celkového
hodnotenia sa zaratúvali tri najvyš−
šie dosiahnuté výsledky z jednotli−
vých kôl.
VzPi 40 − Muži, Seniori, Kadeti
1. miesto − Alexander Nagy (ŠSK
Príbelce) 1084 b., 2. miesto −

Jaroslav Parkáni (ŠSK Príbelce)
1045 b., 3.miesto − Branislav
Gábor (ŠSK Liaz VK) 1042 b.
VzPi 40 − Ženy, Dorast
1. miesto − Oliver Lichvár  1039 b.,
2.miesto − Mária Kollárová 1031 b.,
3. miesto − Róbert Daňhel  1026 b.
(všetci členovia ŠSK Príbelce)
VzPu 40 − Ženy, Kadetky, Dorast
1. miesto − Veronika Vargová 1108
b., 2.miesto − Monika Trebuľová
1018 b., 3.miesto − Gabriel Zolcer
988 b. (všetci ŠSK Príbelce/
VzPu 40 − Muži, Seniori
1.miesto − Peter Trebuľa  761 b.,
2.miesto − Tomáš Hampachel  755
b., 3. miesto − Marek Trebuľa  731

b. (všetci ŠSK Príbelce)
Najhodnotnejšie výsledky z jednot−
livých kôl OSL v disciplíne VzPi 40
nastrieľali Alexander Nagy a Oliver
Lichvár, ktorých výsledok zhodne
dosiahol hodnotu 367 bodov. V
disciplíne VzPu 40 najvyšší výsle−
dok  OSL dosiahla Veronika
Vargová s výkonom 377 bodov.
Negatívom vyhodnotenia Okresnej
streleckej ligy bolo, že Oliver
Lichvár ako víťaz ligy, nielenže sa
majstrovstiev okresu nezúčastnil,
ale neprišiel si ani prevziať cenu
za víťazstvo v lige bez akéhokoľ−
vek ospravedlnenia. 

Pravdepodobne psychicky ne−
uniesol výrazný neúspech z tohto−

ročných M−SR mládeže, ktoré sa
konali v Košiciach.

V závere vyhodnotenia spomí−
naných súťaží zhrnul predseda
ŠSK Príbelce Pavel Tomaškin cel−
kové pôsobenie klubových strel−
cov v práve ukončenej vzduchov−
kovej sezóne.

Zo všetkých strelcov ŠSK
Príbelce tohto roku až osem strel−
cov (Alexander Nagy, Veronika
Vargová, Pavel Tomaškin, Monika
Trebuľová, Patrik Štriho, Gabriel
Zolcer, Oliver Lichvár a Róbert
Daňhel) splnilo náročné kvalifikač−
né limity pre postup na
Majstrovstvá SR. 

Najúspešnejšou strelkyňou ŠSK
Príbelce v streľbe zo vzduchových
zbraní v sezóne 2012/2013 sa
stala Monika Trebuľová, ktorej sa
podarilo na M−SR v Košiciach vy−
bojovať majstrovský titul v streľbe
zo VzPu Slávia 30. Zároveň v tej−
to disciplíne si vybojovala bronzo−
vú medailu v dlhodobej súťaži
Národná liga mládeže 2012/2013.
Okrem týchto ocenení na spomí−
naných M−SR mládeže obsadila
Monika aj v disciplíne VzPu ISSF
40 v ľahu nepopulárne 4. poradie
s výkonom 396 b. a Gabriel Zolcer
v tejto istej disciplíne obsadil pek−
né 6. poradie. Títo dvaja strelci si
zároveň  v tejto disciplíne vystrie−
ľali v celoštátnej dlhodobej súťaži
"Národná liga mládeže
2012/2013" zhodné 6. poradie, čo
je vynikajúci úspech. Okrem toho
si v tejto lige (NLML) družstvo
mladých pištoliarov vystrieľalo
bronzovú medailu.

Predseda ŠSK Príbelce, v záve−
re poďakoval všetkým aktívnym
strelcom za účasť vo vzduchovko−
vých súťažiach, zablahoželal všet−
kým ocenením a poďakoval spon−
zorom, ktorí prispeli k oceneniu
športovcov a tím strelcom, ktorí po−
kračujú v otvárajúcej sa guľovej se−
zóne poprial čo najviac športových
úspechov. 

Text a foto: PAVEL TOMAŠKIN,
predseda ŠSK Príbelce

Záver sezóny 2012/2013 v športovej streľbe zo vzduchových zbraní

V znamení úspešnej bilancie
Športovo − strelecký klub Príbelce dňa 21. 4. 2013 v kultúrnom dome
v Príbelciach usporiadal Majstrovstvá okresu Veľký Krtíš v streľbe zo
vzduchových zbraní, kde okrem týchto pretekov bola vyhodnotená aj
viackolová Okresná strelecká liga, ktorá bola ukončená posledným
kolom ešte  30. 3.2013. Zároveň pri vyhodnotení týchto spomínaných
pretekov predseda ŠSK Príbelce Pavel Tomaškin zhrnul celkové pô−
sobenie príbelských mladých strelcov v celej uplynulej sezóne ako
aj na Majstrovstvách SR mládeže, ktoré sa konalo v dňoch 5.−6. ap−
ríla 2013 v Košiciach.

MO disciplína VzPu 40 − zľava: Monika Trebuľová, Veronika Vargová,
Patrik Štriho 

MO disciplína VzPi 40 Ženy, Dorast − zľava: Alexander Nagy, Mária
Kollárová, Róbert Daňhel 

MO  disciplína VzPi 40 Muži, Seniori − zľava: Branislav Gábor, Jozef
Knápek, Pavel Tomaškin
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n PREDÁM 2−IZBOVÝ BYT S
BALKÓNOM V OSOBNOM
VLASTNÍCTVE. Inf. m 0918 876
715.                             np − 1728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykúpim zadĺžený byt vo V.
Krtíši (aj družstevný). Platba v ho−
tovosti. Inf. m 0907 484 840.

np − 107
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n www.makroreality.sk Široká po−
nuka nehnuteľností vo V. Krtíši.
Inf. m 0907 488 234.         np − 108
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 35−árovú záhradku v k.
ú. Selce. Cena dohodou. Inf. m
0918 775 330.                np − 248
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 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 alebo prenajmem zre−
konštruovaný 2−izbový byt na
Lučeneskej vo V. Krtíši. Inf. m
0903 383 623.              np − 535 b. 

n Prenajmeme lukratívne obchod−
né a kancelárske priestory v cen−
tre mesta Veľký Krtíš s vlastným
parkoviskom. Inf. m 0903 258 143.  

np − 540
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám  voľný objekt na
Sklabinej, vhodný ako obchodné,
skladové alebo výrobné priestory.
Inf. m 0903 258 143.    np − 535 a 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám  3−izbový družstevný
byt na Novohradskej vo VK, zre−
konštruovaný, zateplený, plastové
okná, cena dohodou. Inf. m 0905
318 775.                        np − 542
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám chatu so 4−árovou zá−
hradkou na Sklabinej pri rybníku.
Inf.. m 0907 746 309, 0948 400 711.  

np − 554
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Zoberiem do podnájmu do 3−iz−
bového bytu. Len dôchodcov a za−
mestnaných. Inf. m 0910 638 572.  

np − 562
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem priestory na podni−
kanie. Inf. m 0904 657 355.

np − 563
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt − čiastočne
prerobený. Inf. m 0907 878 186.  

np − 567
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zateplený rodinný dom
v Sklabinej. Cena dohodou. Inf. m
0918 566 337, 0915 816 643.  

np − 568
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 1−izbový byt
na B. Nemcovej 21. Inf. m 0919
291 755, 0904 277 550.  np − 573
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám pekný nový dom v Pôtri.
Inf. m 0949 203 960.

np − 576

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 6 kW akumulačné kach−
le. Inf. m 0903 383 623.  

np − 535 a 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám chladničku a mrazničku.
Lacno. Inf. m 0914 325 117.

np − 556
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám skoro nový stôl (120 x
80 cm), 4 stoličky za 140 euro, pô−
vodná cena: 250 euro, digitálnu
mikrovlnku SAMSUNG za 20 euro,
monitor k PC HANSOL za 10 euro.
Inf. m 0948 368 884.       np − 574

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 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 Plechové disky R15. Inf. m 0905
835 913.                         np − 531
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š Octaviu combi, r.v.
2007, 1.9 TDI,  spotreba 5 l nafty,
107 000 km. Cena dohodou. Inf. m
0904 354 594.                np − 536  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kompletnú sadu do mo−
tora traktora. Inf. m 0915 376 540,
0918 312 243.                  np − 544
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám motorku SIMSON, plat−
ná STK do r. 2015. Cena: 300 euro.
Inf. m 0915 215 066.        np − 568

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)

SKLABINÁ
ZATEPLENÝ DOM, GARÁŽ,

POZEMOK 633 m2

CENA:
27 000,−

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 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

Profesionálne a kvalitné čistenie 
interiérov a exteriérov vozidiel za 

výborné ceny.m 0915 972 104 np−526

Kúpim 2−3 izbový byt vo V.
Krtíši, aj v pôvodnom stave. Inf.
m 0902 302 102.  np − 537  
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n Predám malotraktor SUPA
BRIGGS, PR 80, pluh obojstranný
obracací, SUPA 180, AGZAT na−
stavovacie teleso 2,5 SUPA , bub−
nová kosa, RKT 710 PR 80 4 T,
rebné kolá, vlečka kultivátor 5 mo−
tyčkový. Zn. cena dohodou. Inf. m
0904 805 449.                np − 538
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prívesný vozík za osob−
né motorové vozidlo − málo použí−
vaný. Ďalej predám detský bicykel
(vek 4 − 8 rokov) v dobrom stave.
Cena dohodou. Inf. m 0907 111
973.                             np − 552
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám LADU 2105. Lacno. Inf.
m 0914 325 117.              np − 557
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám VW GOLF 1.4, červená
metalíza, garážované, ťažné zaria−
denie. Inf. m 0907 047 569.  

np − 566
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám Š−FELICIU, r. v. 1998, ze−
lenej farby, palivo Benzín/LPG.
Cena: 150 euro. Inf. m 0905 163
545.                              np − 577

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 kočík oranžovej farby,
zn. BABYLUX (3−kombinácia).
Kočík obsahuje: prenosnú vanič−
ku s krytom proti vetru/chladu,
športovú verziu, vajíčko aj s no−
vorodeneckou vložkou a krytom
proti vetru/chladu. Výhody: prie−
stranná hlboká vanička, veľké
nafukovacie kolesá, kovová kon−
štrukcia, nastaviteľná rukoväť
dopredu/dozadu, 5−bodové bez−
pečnostné pásy pri šport verzii,
pultík, priestorný nákupný košík.
Ku kočíka patrí: prebaľovacia
taška, pláštenka a sieťka proti
hmyzu sú zabudované v strieš−
ke. Cena: 80 euro. Viem doniesť
do V. Krtíša bezplatne. Inf. m
0905 988 968.              np − 391
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

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 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám brojlerové kačky a ku−
rence. Inf. m 0905 230 767. 

np − 547
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kmeň z orecha. Inf. m
047/48 92 187.                  np − 555
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám pšenicu. Inf. m 0908 051
580 − volať po 17.00 hod.  np − 560
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ovce + jahničky. Cena
dohodou. Inf. m 0915 673 400.  

np − 570
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám nový dvojradový sadzač
zemiakov. Inf. m 047/48 95 175.

np − 572

l Hľadám prácu ako murár.
Ovládam všetky murárske a ma−
liarske práce. Inf. m 0907 229 634.

l Hľadáme čašníka/čašníčku do
SANDOKANU. Inf. m 0911 149 490.  

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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako pomocník na
stavbe alebo vodič sk. "B". Inf. m
0907 382 507.                  np − 518
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám prácu ako opatrovateľka
starších ľudí. Mám opatrovateľský
kurz. Inf. m 0903 740 771, 0903 376
982.                             np − 551
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu ako murár.
Ovládam všetky murárske a ma−
liarske práce (zámkovú dlažbu).
Inf. m 0905 191 860.        np − 569− 

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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                              np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n MINIBAGER − ZEMNÉ A
VÝKOPOVÉ PRÁCE. Inf. m
0915 813 322, 0905 354 723. 

np − 283

n Predám 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 obytný príves − bez EČ,
vhodný pre včelárov alebo rybá−
rov. Cena: 1.500 euro. Inf. m 0915
376 540, 0918 312 243.     np − 543
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo 50 m3 −
cér, dub. Inf. m 0917 306 403.

np − 545
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkame klimatizované ubyto−
vanie priamo v areáli kúpaliska v
Štúrove. Inf. m 0907 808 649. 

np − 546
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenájom nebytových priesto−
rov. Inf. www.sos−vk.sk    np − 548
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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

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, firmám 

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

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

n Darujem ročnú fenku − kríženec
labradora so sharpeiom. 

Zaočkovaná. Inf. m 0915 987 712.   
np − 492

HOBBY
VOĽNÝ ČAS

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

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

np − 440

n ZOBER SI ÚVER 
A VYHRAJ SMARTFÓN.

Tel. m 0908 355 383, 
0904 256 464. 

Pracujem ako viazaný
finančný agent pre spol.

PROFI CREDIT Slovakia, s. r.o., 
www.peniazeprevas.sk  

np − 553



Počas realizácie programu sme sa
dotkli viacerých celosvetových tém,
ako je európska identita, chudoba,
dobrovoľníctvo, spoločné európske
hodnoty, ženy v politike, interkultúrna
komunikácia, aktívna účasť občanov
v rôznych sociálnych témach, vzá−
jomná motivácia a podpora, jazyková
mnohorakosť, kooperácia a zbližova−
nie národov.

Do riešenia jednotlivých problémov
sme, okrem iného, zapojili aj rôzne
organizácie, asociácie a odborníkov,
ktorí svojimi radami, prednáškami a
skúsenosťami pomôžu dosiahnuť po−
zitívne a dlhodobé výsledky. Pri vý−
bere odborného tímu sme zohľadnili
viaceré aspekty: región vidieckeho
charakteru, multikultúra, možnosť
rozvoja turizmu na vidieku, konkrét−
na, už rozbehnutá kooperácia s regi−
ónmi, organizáciami a podnikateľmi.

Osvetovú prácu sme rozvrhli tak,
aby obsiahla v sebe čo najširšiu šká−
lu so spomínanými témami a dosiah−
li tak maximálnu efektívnosť pri dosa−
hovaní cieľa. 

Spomínané okruhy boli zároveň aj
našimi konkrétnymi prioritami a išlo
predovšetkým o nasledovné:
Posilnenie európskej spolupatričnos−
ti a identity, význam spoločných kul−
túrnych hodnôt a histórie − odborná
spolupráca rôznych civilných organi−
zácií. V roku 2010, ktorý bol rokom
boja proti chudobe a sociálnemu vy−
lúčeniu v EÚ išlo o výmenu našich
skúseností a to návštevami zaosta−
lých regiónov na Slovensku, mož−
nosť ich rozvoja, oboznámenie sa so
sociálnych programom. 

Rok 2011 bol rok dobrovoľníctva v

EÚ a v našom projekte sme sa sna−
žili hlavne o  zviditeľnenie dobrovoľ−
níkov a výmenu skúseností v ob−
ciach, ktoré spolu s nami participo−
vali na projekte.  Našim cieľom bol
program európskych hodnôt, k čomu
sme pripravili prezentácie v 12 ob−
ciach. Svojim projektom sme sa sna−
žili vtiahnuť občanov do riešenia
hlavných spoločenských tém, ktorý−
mi sú ochrana menšín, tolerancia a
interkultúrna komunikácia. Pripravili
sme niekoľko workshopov návštev
organizácií zaoberajúcimi sa týmito
témami.  Na miestnej a regionálnej
úrovni sme si vymenili skúseností z
témy Ženy v politike. Predostierali
sme možnosti v rámci hospodárenia,
otázky ľudských práv, kooperácie  ci−
vilných organizácií s cieľom na vzá−
jomnú podporu a ich vplyv.
Propagáciu kultúrneho a jazykového
bohatstva sme prezentovali na pro−

jekcii a tvorbe Web stánky, DVD ako
aj informačných bulletinov. Náš pro−
jekt spel k zbližovaniu medzi národ−
mi, k čomu napomáhali  profesijné
tábory v súčinnosti s tímom mladých
dobrovoľníkov. O výsledkoch našej
činnosti, práci odborníkov, rozvojovej
agentúry a prednášajúcich sme infor−
movali verejnosť prostredníctvom
spoločnej webovej stránky. Zároveň
sme zapojili širokú verejnosť aj  do
diskusie o postupoch pri riešení jed−
notlivých problémov.  Počas 24 me−
siacov pre rôzne odborné tímy (o−
chrana ľudských práv, kultúra, turiz−
mus, ochrana životného prostredia,
podnikateľská sféra, tím mládeže, o−
chrana menšiny, história, civilné
združenie) pracovalo 400 občanov z
11 obcí. Zrealizovali  sme 6 pracov−
ných ciest, 12 workshopov, 4 brain−
stormingy a 6 konferencií, ktorých sa
zúčastnilo 450 občanov z 11 obcí.
Usporiadali sme tiež 5 regionálnych
a obecných osláv so širokým publi−
kom a počtom hostí. Partneri, ktorí sa
zúčastnili projektu uzavreli dohodu o
spolupráci.  Kooperácia medzi staro−
stami, podnikateľmi, pedagógmi, his−

torikmi, ochrancami životného pro−
stredia a ľudských práv, sociálnymi
pracovníkmi, mladými dobrovoľníkmi
a rôznym civilnými organizáciami sa
bude, podľa našich predstáv, prehl−
bovať a skvalitňovať nielen počas  tr−
vania projektu, ale aj v ďalekej bu−
dúcnosti.

Predpokladáme a dúfame, že do−
siahnuté výsledky a vynaložené úsi−
lie a svedomitý prístup počas trvania
projektu budú príkladom a zároveň
pozvánkou k spolupráci a podpore
pre ďalšie organizácie a obecné úra−
dy, pretože cieľom „Europe for
Citizens“ je sústavné a cieľavedomé
rozširovanie sietí a obciach štátov
EÚ a toto úsilie napĺňa aj 11 obcí za−
pojených do projektu počas 24 me−
siacov.

Text: ŠTEFAN SUCHÁNSKY, 
Foto : − Kovácsnő Obrecsany Klára  

(Na titulnej fotografii sú starostovia
obcí zapojených do projektu "Údolie
Poiplia a európski partneri za part−
nerstvo KIAROV 2011 − 2013",  pod−
porený EACEA − organizáciou
Európskej rady v Bruseli: (zľava):
Imre Kovács − Ludányhalászi (HU),
István Tripó − Chisláz (RU), Štefan
Suchánsky − Kiarov (SK), Štefan
Chudý − Glabušovce (SK), Kornélia
Bernáth − Patvarcz (HU), Béla Ádam
− Čeláre (SK), Grzegor Grytl − Lysky
(PL), Jozef Filip − Kováčovce (SK),
Ing. Daniel Kocian  − Darkovce (CZ),
Daniel Fichna zástupca starostu Píšť
(CZ).   
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Obce, ktoré boli do projektu 
zapojené zo Slovenska: Kiarov,
Glabušovce, Zombor a Čeláre,

z Maďarska: Szécsény,
Ludányhalászi a Patvarcz, 
z Česka: Píšť a Darkovce,

z Poľska Lysky, z Rumunska
Chisláz. Talianski partneri 

z obcí Castelnuovo Bozzente
a Beregazzo Con Figliaro po−

čas projektu odstúpili. 

Končí úspešný projekt Údolie Poiplia a európski partneri za partnerstvo KIAROV
2011 − 2013  podporený EACEA − organizáciou Európskej rady v Bruseli

Jedenásť obcí z piatich krajín sa spoznávalo a vymieňalo bohaté skúsenosti 
Obecný úrad v Kiarove v rokoch 2011 až 2013, spolu s ďalšími 11

obecnými úradmi z Čiech, Maďarska, Rakúska, Rumunska a
Slovenska, sa stal partnerom veľkolepej medzinárodnej spolupráce
v rámci programu EÚ. Program "Europe for Citizenz − Network of
twinned towns" podporila EACEA − organizácia Európskej rady síd−
liaca v Bruseli.

Zľava Ladislav Gyurky, poslanec OcÚ Kiarov, Grzegor Grytl 
a poslankyňa OcÚ Lysky a sediaci Béla Ádam. 

Spoločná fotografia starostov obcí zapojených do projektu
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Zostava FC Baník: Kaczorek − Horn,
Ján Ondrejkov, Kukolík, Lendvai, Šár,
Sabó, Takáč, Šiket, Horváth, Berec.
Striedali: Kukolík − Bernáth. Žlté karty:
Šár, Berec, Sabó. Rozhodoval:

Miroslav Verkin z Revúcej, pred 60 di−
vákmi. 

V 7.´ kopali domáci priamy kop,
ktorý Kaczorek vyrazil na rohový
kop. V 10.´ vystrelil Berec zo 16 m,
ale jeho strela išla tesne nad bránu.
Strela Šiketa v 16.´ išla vedľa brány.

V 18.´ pekne odcentroval do 16−tky
Sabó a strela Šára z voleja išla opäť
nad bránu. V 35.´ odcentroval do 16−
tky Šiket, domáci zahrali v 16−tke ru−
kou, no rozhodca nereagoval. Strela
Horvátha v 39.´ letela tesne vedľa ľa−
vej tyče. V 42.´ pekne vystrelil Šiket

a jeho strelu domáci obranca zrazil
na roh. 

V 52.´ mali domáci čistú gólovú
šancu, ktorú výborný Kaczorek zlik−
vidoval. Domáci kopali v 77.´ priamy
kop, ktorý Kaczorek chytil. V 83.´ sa
dostal do gólovej šance Berec a je−
ho šancu domáci obranca zneškod−
nil.                  − TIBOR KRNÁČ − 

IV. liga JUH -  Čierny Balog -  Veľký Krtíš 0:0

Body si podelili

Diváci: 120; rozhodoval: Pataky z
Jesenského; góly: D − Mudroň z 11
m, D. Čepo, Bogdányi; zostava do−
mácich: L. Bojtoš, Zaťko, Husár, P.
Balga, Gyenes, Nozdrovický,
Mudroň, Slávik, Kovács, Čepo,
Bogdányi, stried.: E. Bojtoš, Š.
Balga, Koncz, Jakab, Bakša, náhr.
brankár P. Bojtoš. 

V netradičnom čase sa hralo odlože−
né kolo na dobre pripravenom ihrisku

za veľmi horúceho počasia. Čebovce
na svojom ihrisku hostili súpera zo
stredu tabuľky, preto získať body pre
domácich bolo priam povinnosťou.  

V I. pol. sa hral slabý, neslaný − ne−
mastný futbal na obidvoch stranách.

Domáci mali šancu otvoriť skóre v po−
dobe dvoch hlavičiek, ktoré skončili
vedľa brány.  

Po "umývaní hláv" a dohovore tréne−
ra v šatni sa v  II. pol. domáci ujali ve−
denia  v 51.´ gólom Mudroňa (11 m).
Už o 4.´ na to domáci pokračovali v u−
pravovaní skóre gólom po peknej akcii

Bogdányi − Čepo, keď kanonier Čepo s
prehľadom dal na 2:0. Po druhom góle
domácich hra upadla a hostia neuká−
zali nič zo svojej hry, čoho dôkazom
bola ich vôbec prvá strela v zápase, na
ktorú sa zmohli v 82.´  O šesť minút, ty−
picky maďarským spôsobom, po pra−
vej strane potiahol útok Kováč, ktorý
prihral Bogdányimu a ten upravil výsle−
dok na konečných 3:0. Mužstvo aj ve−
denie klubu mimoriadne teší, že ich
fanklub prišiel povzbudiť v hojnom poč−
te − hoci v netradičnom čase počas
sviatku, za čo im ďakujú.

− ERIK FÓNOD − 

V. liga D - Čebovce - Tomášovce 3:0 (0:0)

Čebovce získali tri vzácne povinné body

Diváci: 300; rozhodovali: Erik
Gemzický, Pavol Turňa, Igor Roštár,
delegát Gabriel Bača; gól: H − Antal;
zostavy: D − Holub, Rajťug, Béreš,
Holovic, Ma. Varholák, Klátik, Mi.
Varholák, J. Molnár, Ďorď, Zachar, N.
Havrila, stried.: Brna, Grešina,
Abelovský, Násaly, J. Havrila, H −
Geregay, Régi, Súth, Brezovský,

Boroš, Zachar, Halko,
Gál, Nemčok, Antal,
Tóth, stried.: T.

Pobori, M. Pobori, Doboš, Zsigmond. 
Dlho očakávané derby v úmornej horú−

čave a v netradičnom čase pred slušnou
diváckou kulisou prinieslo iba futbal prie−
mernej úrovne. Pre domácich sa zápas
začal dosť nešťastne, keď už v 6.́   muse−
li striedať zraneného Béreša. V prvých
20.́  mali hostia v poli miernu územnú pre−

vahu s náznakmi šancí na vsietenie gólu.
Všetko však spoľahlivo vyriešil brankár
domácich. Postupom času domáci v poli
vyrovnali hru a ich príležitosti spoľahlivo
riešil brankár hostí. Vyloženú príležitosť v
I. pol. si mužstvá nevytvorili. 

V II. pol. začali domáci aktívnejšie, na−
priek tomu hostia išli do vedenia a po hru−
bej chybe v rozohrávke na vlastnej polo−
vici. Autorom gólu bol Antal. Domáci po
inkasovaní gólu zmobilizovali sily a pritla−

čili ku ich 16−tke. Pri tomto tlaku domáci
dokázali zahodiť 3−4 vyložené príležitosti.
Hostia sa viac−menej bránili a pritom vy−
užili každú príležitosť na rýchle protiútoky.
V závere domáci vrhli všetky sily do úto−
ku, no bez gólového efektu. Hostia v tom−
to zápase vyťažili z minima maximum.
Domácim chlapcom treba poďakovať za
bojovnosť a snahu o víťazstvo. Tento krát
ich zradilo šťastie aj herná koncovka. Za
svoj výkon sa však nemusia hanbiť a za−
slúžia si uznanie.         

− JOZEF BAČA − 

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

Nešťastný zápas domácich

Zostava Sklabinej: Kováč, D.
Drienovský, J. Maslaňák, Ďurica,
Černák, Fűlop, Kalmár, M.
Maslaňák, Mesaroš, Matikovský,
Macko; na striedanie: Koči, Žingor
a Janšto. 
V úvode zápasu si hostia vypracovali
v 7.´ príležitosť na skórovanie, keď do−
máca obrana váhala s odkopom, ale
hosťujúci Kelemen sám pred
Kováčom zaváhal a zakončil mimo
domácej bránky. Následne domáci vy−
užili nedorozumenie hostí a Macko ši−
kovne preloboval hosťujúceho
Czeneho a domácich poslal do vede−
nia. Ďalšie minúty priniesli vyrovnaný
súboj oboch mužstiev, keď sa hralo

prevažne v strede ihriska. V 31.´ do−
máci Matikovský potiahol útok, násled−
ne jeho center Macko hlavičkoval nad
bránku hostí. Hostia i napriek nepriaz−
nivému stavu hrali útočný futbal v sna−
he o vyrovnanie. V týchto chvíľach bo−
li kombinačnejším tímom. Týmto sta−
vom skončil prvý polčas. V 54.´ rýchly
protiútok domácich a tutovka
Mesaroša ostáva nevyužitá. V 55.´
trestný kop hosťujúceho Adama letí
vysoko  nad bránku domácich.
Domáci striedali v 56.´, keď zraneného
Kalmára nahradil Žingor a Fűlopa
Koči. V 66.´ unikol mladý Matikovský,
ktorý nezištne nachádza Mesaroša,
ale jeho strela končí na bránkovej čia−
re, kde ju hosťujúci obranca  zmaril. V

70.´ znovu Matikovský znovu zamotal
hostí, nezištne našiel v 5−ke
Mesaroša, ktorý konečne pretrhol stre−
leckú smolu a zvýšil na 2:0. V 77.´ pri−
šlo znovu nútené striedanie domácich,
keď M. Maslaňáka nahrádza mladý

Janšto. V 83.´ príležitosť hostí rieši
Kováč v bránke domácich. V 86.´
Matikovský skrášlil svoj výkon, keď
nádherne umiestnenou strelou zvýšil
na konečných 3:0. Domácim  patrí po−
ďakovanie, že i v tomto zápase poda−
li kolektívny a bojovný výkon. 

− JOZEF PAHOLÍK −

V. liga D - Sklabiná - Radzovce 3:0 (1:0)

Zaslúžená výhra Sklabinej

Zostava: Sebenský, Schmidt, Bača,
Gemer, Nozdrovický, Lichvár, P. Papp,
Š. Papp, Krivánsky, Kati, Zivák; na
striedanie: Rég. 
Prvý polčas začal v dobrom tempe,
hralo sa prevažne medzi 16−kami.
Postupom času domáci začali vyvíjať
tlak a zo skrumáže hráčov pred brá−
nou sa najlepšie zorientoval domáci

hráč a otvoril skóre zápasu. Úvod−
ných 20 min. druhého polčasu dikto−
vali tempo hry hostia, ale Kati ani Š.
Papp neskórovali. Domáci na 2:0
zvýšili po rohovom kope a konečný
výsledok 3:0 zariadil striedajúci do−
máci hráč strelou z 30 metrov.          

− HAMPACHEL − 

V. liga D - Hrnč. Ves - Nenince 3:0 (1:0)

Gólman domácich si v bráne oddýchol  

Zostava Príbeliec: Horváth,
Trebuľa, Cesnak, Kollár, Bariak, I.
Ďurčok, Holík, T. Parkáni, M. Ďur−
čok, Špaldoň; na striedanie:
Pástor, M. Červoč a Prešinský. 
Domáci gratulujú kvalitnému víťazné−

mu mužstvu, ktoré zaslúžene zvíťazi−
lo, pretože pre domácich to bol vyslo−
vene zápas nepremenených šancí. Z
nich určite najviac mrzia štyri vyložene
gólové šance, pri ktorých hráči z 5−ky
nedokázali streliť gól.     − ĎURČOK − 

V. liga D - Príbelce -
D. Strehová  1:3 (1:1)

Zápas nepremenených šancí

DOHRÁVKY PRVÉHO JARNÉHO KOLA - 1. 5. 2013

Dohrávky 14. kola
IV. LIGA JUH

Kováčová − Š. Bane 1:4
Fiľakovo − Podlavice 3:1

Revúca − Poltár  2:1
Jesenské − Badín 0:5
Žarnovica − Divín 10:2
Č. Balog − V. Krtíš 0:0

Málinec − Tachty −
(preložené na 15.5.)

V. LIGA SK. D
Hajnáčka − Lubeník 2:0
S. Ďarmoty − Vinica 0:1
Hnúšťa − Tornaľa 3:0

Sklabiná − Radzovce 3:0
Hrnč. Ves − Nenince 3:0

Príbelce − D. Strehová 1:3
Čebovce − Tomášovce 3:0



Gól za FC Baník: Berec. Zostava FC
Baník: Kaczorek − Ján Ondrejkov, Šár,
Lendvai, Sabó, Takáč, Pixiades,
Horváth, Berec, Šiket. Striedali: Takáč
− Kukolík, Šiket − Bernáth, Sabó −
Daniel Ondrejkov. Žlté karty Za FC
Baník: Berec, Horn, Ján Ondrejkov.
Rozhodoval: Marek Remeň z
Liptovského Mikuláša pred 80 divák−
mi. Tréner: N. Kelemen.

Zápas začal z oboch strán dosť opatr−
ne. Prvý útok podnikli hostia v 9.´, kto−
rý zakončil Horváth strelou nad bránu.
V 13.´ pekne vystrelili domáci,
Kaczorek strelu chytil. V 17.´ vystrelil
Takáč z 18 m, ale brankár jeho strelu
chytil. Hostia mali v 18.´ čistú gólovú
šancu, keď Sabó pekne uvoľnil Bereca
v 16−tke a jeho strela trafila brankára
do nohy. V 22.´ mali hostia opäť šancu

na strelenie gólu, ale Sabóova strela z
10 m išla tesne vedľa ľavej tyče. V 27.´
pekne a tvrdo vystrelili domáci z 20 m,
ale Kaczorek predviedol perfektný zá−
krok. Center Sabóa v 39.´ našiel v 16−
tke Pixiadesa a jeho hlavička išla ved−
ľa brány. Pixiades v 42.´ prehodil vy−
biehajúceho brankára, ale domáci hráč
loptu vyhlavičkoval z prázdnej brány.  

Hostia kopali v 49.´ priamy kop
Berecom a jeho strelu brankár chytil. V
51.´ rozhodca vymyslel 11 m kop pre
domácich, ktorým sa ujali vedenia 1:0.

V 58.´ kopali hostia nepriamy kop, kto−
rý brankár domácich zneškodnil.
Gólovú šancu mali v 67.´ domáci, ale
Kaczorek ich strelu zlikvidoval. V 76.´
kopali hostia priamy kop z 18 m
Jánom Ondrejkovom a jeho strela išla
tesne vedľa tyče. Domáci po nevinnej
akcii v 79.´ zvýšili stav stretnutia na
2:0. V 85.´ peknú strelu domácich
Kaczorek chytil. Po faule na Horna v
16−tke kopali hostia v 87.´ 11 m kop,
ktorý Berec premenil na 2:1. V do−
hrávke 8. 5. privíta Baník Žarnovicu a
12. 5. opäť doma Poltár.

− TIBOR KRNÁČ −

20 / 6. máj 2013

IV. liga JUH -  JUPIE BB Podlavice - V. Krtíš 2:1 (0:0)

Domáci urobili pre výhru všetko 

Zostava domácich: Š. Koči, D.
Drienovský, J. Maslaňák, Ďurica,
Černák, Fűlop, Kalmár, M.
Maslaňák, Mesaroš, Matikovský,
Macko; na striedanie: Ľ. Koči, M.
Drienovský, Žingor, P. Kováč a J.
Janšto. 

Sklabiná privítala v ďalšom domá−
com zápase momentálne druhé muž−
stvo v tabuľke V. ligy. Domáci i do toh−
to zápasu nastúpili v snahe pokračo−
vať v celku úspešnej jari a bodovať na
svojom trávniku. V 16. ´ sa uvoľnil do−
máci Macko, ale jeho strela končí na
tyči hosťujúcej brány. Ďalší priebeh
priniesol vyrovnaný zápas zo strany
hostí. Domácich prevažne zamestná−

val Fusek, na domácej
strane to bol Macko,
ktorý bol do polčasu

najnebezpečnejší útočník domácich.
V 32. ´ sa prekrásnou strelou predsta−
vil Kalmár, ale oceniť treba i bravúrny
zákrok gólmana hostí Kulicha. V 38.´
Kalmár rozohrával trestný kop do 16−
ky hostí, kde sa najlepšie zorientoval
M. Maslaňák a pohotovou strelou o−
tvára stav zápasu, ktorý sa až do pol−
časového hvizdu nezmenil.  

Prvé minúty 2. polčasu patrili hos−
ťom, ktorí zvyšovali svoje úsilie o vy−
rovnanie, ale domáca obrana praco−
vala spoľahlivo. Domáci prestriedali v
55.´ v 58.´ , keď z hry nútene odstúpi−
li Kalmár a Mesaroš, čo sa značne
premietlo v záložnej formácií a hostia

získavali stále väčšiu prevahu a pre
domácich začal boj o každú loptu. V
84. ´ hosťujúci Dyma strieľa z hranice
16− ky, ale  mimo domácej brány. V
88.´ z rýchleho protiútoku príležitosť
Matikovského marí výborný Kulich v
bránke hostí. Domácim patrí poďako−
vanie za predvedený bojovný výkon a
okulahodiaci futbal.   

− JOZEF PAHOLÍK − 

V. liga D - Sklabiná - Hrnč. Ves 1:0 (1:0)

Bojovať o každú loptu sa oplatilo

Zostava Neniniec: Sebenský, Zaťko,
Hampachel, Krivánsky, P. Papp, T.
Gemer, Š. Papp, Schmidt, Miškei,

Zivák, Kuzma; na strie−
dačke: D. Očovský, Á.
Ocsko a L. Sladovník. 

Zápas sa začal v dobrom tempe a
šance sa striedali na obidvoch stra−
nách. Prvý gól padol po ruke v 16 − ke

domácich a nariadený pokutový kop
bezpečne premenil Gemer − hostia
týmto gólom otvorili skóre. Následne z
dvoch rýchlych útokov domácich otoči−
la Tornaľa skóre na 2:1. Druhý polčas
sa začal nešťastne pre hostí, keď po−

čas prvých 10 minút inkasovali
Nenince 3 nešťastné góly a zápas sa
už iba dohrával. Pochvalu si zaslúžia
dorastenci: Zaťko, Očovský a Ocsko,
ktorí mužstvu významne pomohli a po−
dali výborný výkon. Dúfame, že sa to
bude opakovať aj v ďalších zápasoch. 

− HAMPACHEL −

V. liga D - Tornaľa - Nenince 5:1 (2:1)

Dorastenci boli posilou

Zostava Vinice: Geregai – Régi,
Súth, Brezovský, Antal, Zachar,
Halko, Gál, Nemčok, Boros, Bugyi,
na striedanie: Zsigmond, Tóth,
Pobori, Dobos, M. Pobori; D.
Strehová: D. Hriň− Báťka,, Kminiak,
Drozd, Hudec, M. Hriň, Žilka, Kollár,
Sokol, Abelovský, Oláh, na strieda−
nie: Adamík, Hudec, Dobrocký,
Nagy.  Okresné derby začalo miernym
tlakom domácich, ktorý ukončil priamy

kop hostí, ale Geregai s ním nemal
problém. V 10.´ pekný center Zachara
zakončoval Nemčok, ale brankár hostí
strelu vytlačil. Domáci zahrávali v 11.´
rohový kop, ktorý hostia odvrátili a ich
protiútok zastavil Zachar za cenu žltej
karty. Ďalší rohový kop domácich za−
končil Régi hlavičkou vedľa brány.
Potom strela Nemčoka išla nad. Pekný
útok domácich po centri Antala hosťu−
júca obrana zvládla. V 30.´ po ďalšom
rohu domácich hlavičkoval vedľa brány
Súth. Do konca polčasu sa hral vyrov−

naný zápas s miernou prevahou domá−
cich. 

Do druhého polčasu domáci striedali
kvôli zraneniu Zachara, ktorého nahra−
dil Tóth. Peknú strelu Antala obrana
zblokovala a zakončenie Nemčoka
zvládol hosťujúci brankár. V 49.´ po
krásnom centri Nemčok zakončil zblíz−
ka gólom 1:0. V 68.´ po útoku domá−
cich zastavili hostia domáceho útočníka
na hranici 16−tky faulom. Priamy kop
strieľal Nemčok, ale brankár si so stre−
lou poradil.  V 75.´ po rohovom kope

domácich hostia odvrátili loptu k
Régimu, ktorého strelu brankár odvrátil
na roh. Po protiútoku domáca obrana
nezvládla situáciu a hostia vyrovnali na
1:1.  Ďalší priamy kop Nemčoka sa od−
razil od tyče, ale Tóth netrafil prázdnu
bránu. V 85.´ po útoku domácich faulo−
vali hostia Antala v 16−tke. Nariadenú
jedenástku s istotou premenil Nemčok
2:1. V závere domáci vystriedali Antala
Poborim. Viničania napokon proti naj−
lepšiemu súperovi jari na domácom i−
hrisku zvíťazili. 

− BUGYI−

V. liga D - Vinica - D. Strehová 2:1 (0:0)

Najlepší súper jari

Zostavy:  D − Holub, Násaly, Rajťug,
Ja. Havrila, Ma. Varholák, Klátik,
Kollár, Mi. Varholák, Molnár,  Ďorď,
Zachar, stried.: Brna, Grešina,
Abelovský; H − Bojtoš, Balga, Husár,
Gyenes, Zaťko, Slávik, Bakša, Balga,
Čepo, Kováč, Bogdányi, stried.: E.
Bojtoš, Konc.  V ďalšom okresnom der−
by začali obidve mužstvá s veľkým od−
hodlaním. Po nepresných prihrávkach

domácich ich hostia v 7.´ dokonale vy−
trestali v podobe vedúceho gólu Čepa.
Domáci naďalej hrali veľmi nepresne, a
naopak, hostia hýrili po celom ihrisku.
Príležitosť mali opäť v 11.´, no tú zahodi−
li. Brankár hostí v 12.´ vyrazil na roh stre−
lu Ma. Varholáka. Hostia nastrelili v 17.´
žrď. Prudká strela Násalyho v 19.´ trafila
brvno čebovskej brány. 
V II. pol. domáci znateľne pridali, ovlád−

li dianie na ihrisku. Hostia sa zamerali
viac−menej na bránenie a rýchle protiúto−
ky. V 73.´ hlavičkou vyrovnal Násaly −

1:1. Jeho ďalšia hlavička v 79.´skončila
iba na brvne hosťujúcej brány.
Záverečný tlak domáceho mužstva vr−
cholil, ale Ďorď v 80.´nedal do prázdnej
brány. Po školáckej chybe hosťujúcej o−
brany v 86.´ strelil druhý gól domácich
Mi. Varholák. Za výkon v druhom polča−
se si domáci víťazstvo zaslúžili, ale mu−
seli siahnuť až na dno svojich síl. V stre−
du 8. 5. cestujú  S. Ďarmoty do Tornale.
Žiaci: S. Ďarmoty − Nenince 2:1.

−JOZEF BAČA− 

V. liga D - S. Ďarmoty - Čebovce 2:1 (0:1)

Domáci siahli na dno síl
5.5.2013  − Družstevník

Sklabiná "B"  − V. Zlievce/D.
Strehová "B" 3:1

TJ Družstevník Kosihy n. I.  −
Družstevník Sečianky 2:5 (1:2)
FK Bušince − FO Malé Zlievce −

7:0 zápas nedohraný 
Dorast : Bušince − Málinec − 2:1 

II.okresná trieda  

Zostava VK:  Čepo, Miškei, Weiss,
Gibala, Petrus, Fehér, Greguš,
Kušický, Hodási, Lancini,  Švoňavec 
V prvomájovom zápase dohrávaného

14. kola sa domáca Hriňová, po chybe
hráčov Baníka, ujala vedenia už v 6. mi−
núte. Krtíšania po tomto góle síce prida−
li na dôraze, no keďže nepremenili ani
jednu z množstva gólových príležitostí,
na výsledku sa už nič nezmenilo a tri
body zostali domácim.    
20. kolo :  Tatran Čierny
Balog  - FC Baník Veľký

Krtíš 1 : 0 (1 : 0)
ĎALŠIA NEŠŤASTNÁ

PREHRA O JEDINÝ GÓL 
Zostava VK:  Čepo,  Miškei, Weiss,
Gibala, Lauko, Kušický, Greguš,
Gemer, Petrus, Lancini ( Ádam ), Š−
voňavec. V zápase prvého s tretím
predviedli obe mužstvá kvalitný futbal,
žiaľ, znovu o výsledku rozhodla chyba
Baníka, keď v 15.´ po nedorozumení
medzi stopérom a brankárom hostí sa
domáci Tatran ujal vedenia. Na výsled−
ku už nič nezmenila ani zvýšená aktivi−
ta hráčov Krtíša, keď najmä v druhom
polčase mali niekoľko sľubných akcií.
Najbližšie dva zápasy odohrajú doras−
tenci Baníka na domácom ihrisku −
8.mája o 13.00 hod. s FK 34 Brusno−
Ondrej a 11. 5 o 10.00 hod. FK Jesenské.

− MARTIN GREGUŠ − 

IV. liga dorast - JUH  
14. kolo:  MFK Hriňová -
Baník V.Krtíš 1:0 (1:0) 

ROZHODLA CHYBA 
Z ÚVODU ZÁPASU

Zostava:  Černoch, Bariak, Kollár,
Trebuľa, Horváth, Pavlovkin, Ďurčok,

T. Parkáni, Holík, Špaldoň, Páll; na
striedanie. M. Červoč, Prešinský a
Cesnak. 
V zápase celkom dobrej úrovne mali

Príbelce opäť šancu na zisk minimálne

bodu alebo aj troch. Žiaľ, opäť nevyužili
vyložene štyri gólové šance a vlastnými
hrubými chybami darovali domácim ví−
ťazstvo a tým aj zisk cenných bodov.  

− ĎURČOK −  

V. liga D - Hnúšťa - Príbelce 2:1 (1:0)

Darované víťazstvo

ZÁPASY Z 5 . MÁJA 2013

Vedenie TJ Sklabiná
blahoželá ARNOLDOVI

ZŐLNAYIMU 
k vstúpeniu do stavu
manželského s Perlou

Bojtošovou a na spoločnej ceste
mladomanželom želá šťastie, 
lásku a vzájomné porozumenie. 
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IV. liga sk. JUH

V. liga sk. D

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

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

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

1:6
5:1
2:1
1:0
2:1
2:1
1:0

I. trieda okres

D − Bartoš, Galčík, Macko,  Belá, M.
Babka, Nagypál, Balga, Petrovič, Majer,
R. Babka, Marinyec, stried.: Pavlík,
Majdán, Husár; H − Hromada, Balga,
Černík, Jánošík, Karasy, Liska, Béreš,
Štefan, Sabo, P. Filip, Melicher, stried:
M. Filip, Lalík, I. Filip. Leseničania ne−
zvládajú premieňanie tutoviek, a tak zá−
konite musí nasledovať prehra, tak ako v
ostatnom zápase.         − JÁN PAVLÍK −  

D − Bablena, Šramka, Motoška, Skabella,
Nemčok, Dobra, Bakoš, Šaranko, Žingor,
Radoš, stried.: Gluch, Paterman; Vízi, H −
Benko, Andok, Kroták, Vozár, Stankovič,
P. Balík, Juhoš,  Šimun, Haring, M. Balík,
Lupták, stried. Vlačuha, Bán, Kramarovič. 

V slušne hranom zápase boli po každej
stránke lepším mužstvom domáci, čo vy−
jadrili aj streleným gólmi.

− JOZEF MONDOK − 

D −  Veľkov, Matejkin, Tomajka,

Petkov,  Oláh,  Chovan,  R. Kubolek,
Bariak, Drozd, Zuzina, Zvara, stried.:
Poliak, Bela, Jo. Kubolek,  Slávik; H −
Libiak, Barcaj, Melišík, Ubertáš, L.
Bednár, Bariak, Režňák, Matúška,
Lukáš Bednár, Špaldoň, Novák,
stried.:  Andok, Laššan, Šesták,
Pűšpőky. V derby zápase domáci udr−
žali neporazisteľnosť na svojom ihrisku,
no zahodili dve tutovky hráčom Poliakom.
V I. pol. sa nešťastne zranil Tomajka, kto−
rému prajeme skoré uzdravenie. V predzá−
pase sa stretli páni v rokoch z D. Lomu a
Old Boys V.Krtíš 3:11 v peknom a korekt−
nom zápase.  −  MIROSLAV KUBOLEK −  

D − Balla, Péter, N.  Híveš, st., N.
Híveš, ml.,  Jánoška, Gőrőg,  Zőlley,
Klacso, stried.: Jakubec, Vrbovkay,
Szatmáry,  Krekáč, Mihálik; H : Chrien,
Horňák,  Z. Balla, Tóth, R. Balla,
Sebenský, Gemer, Celleng,  Vrbovkay,
Rybár, Povalač, stried.: Bado, Nászaly,
Sliacky. Zápas sa hral v nervóznom du−
chu. Hostia v ojedinelom útoku získali ve−
denie. V II. pol. prebrali iniciatívu domáci,
vypracovali si veľa gólových šancí, no vy−
užili iba jednu − peknú hlavičku N. Híveša,
st. Zápas sa dohral  nervózne v znamení

3 ČK. Vedenie domácich ďakuje za pred−
vedený výkon.  − ŠTEFAN BŐJTŐŠ − 

D −  Hudec, Baláž, Varga,  Nagy,  Málik,
Buriš, Kováč, Kollár, Mihalovič, Zolczer,
Lukács, stried.: Szuchetka, Husár,
Kuzma, Krupčiak; H − Stančík,
Augustín, M. Fašang, P. Fašang,
Korpáš, Ján Kováč, Koncz, Fischer,
Hojsa, Nácesta, Sás, stried.: M.  Kováč,
Stacho, Santoris. Domáci po najslabšom
výkone v tejto sezóne stratili 3 ďalšie body
na domácom trávniku. − JÁN LAVRÍK − 

D − Bartoš, Černík, Halás, Lavo, L.
Garaj, Merica, Bavko, Lajtoš, Rég,
Faršang,  Ubrankovič, stried.: Z. Garaj,
Kalmár; H − Mics, Nagy, P. Gyurász,
Oroslányi, K. Radoš, L. Radoš, J.
Mihalovič, Buček, Kalmár, Molnár,
Nedela, stried.: J. Ďurás, E. Ďurás, O.
Krupčiak. Úvod domácim vyšiel − vied−
li 1:0, ale hostia potom získali prevahu v
poli. V 70.´ dostal ČK Faršang a hostia o−
vládli hru. Výška prehry pre domácich je
ešte prijateľňá vzhľadom k výraznej preva−
he hostí a veľkej nervozite, ktorú prežívali
na konci zápasu.   − Ing. JOZEF DRDOL − 

I.okresná trieda  − 16. kolo

ZÁPASY Z 5 . MÁJA 2013

ŠTK (predseda, Marián Halaj)
1. Nariaďujeme:
a) odohrať MFS dorast 11. kolo M. Kameň
−  Vinica dňa 30.4.2013 o 17.00 h. FK
Vinica uhradí poplatok 5 eur.
b) odohrať MFS dorast 16. kolo Vinica − M.
Kameň dňa 8.5.2013 o 13:30 h. FK Vinica
uhradí poplatok 5 eur.
c) odohrať MFS žiakov 14. kolo Vinica − K.
Kosihy dňa 5.5.2013 o 13:00 h. FK Vinica
uhradí poplatok 5 eur.
d) odohrať MFS žiakov 8. kolo D.
Strehová − Bušince 8.5.2013 o 15:00 h. FK
D. Strehová uhradí poplatok 5 eur.
e) odohrať MFS žiakov 12. kolo Bušince −
Príbelce dňa 4.5.2013 o 14:30 h. FK
Bušince uhradí poplatok 5 eur.
f) odohrať  MFS žiakov 12. kolo Záhorce −
V. Krtíš dňa 4.5.2013 o 11:00 h. FK V. Krtíš
uhradí poplatok 5 eur.
g) odohrať MFS žiakov 12. kolo Olováry −
Sklabiná dňa 9.5.2013 o 17:00 h. FK
Olováry uhradí poplatok  5 eur.
2. Upozorňujeme všetky FK na ustanove−
nie RS 2012/2013 časť A/bod č. 2/d o zme−
ne termínu MFS. Žiadosti FK, vrátane vzá−
jomnej dohody, sa vyhovie len v tom prípa−
de ak bude zaplatený poplatok v zmysle
vyššie uvedeného ustanovenia RS, resp.
splnený  časť D− HOSPODÁRSKE
NÁLEŽITOSTI  bod 4. písmeno b).
3. Predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa
15.5.2013  z MFS II. trieda dospelých  11.
kolo Bušince − Kosihy n. I. o 15:30 h. R − M.
Skabella, AR1  − G. Skabella, AR2 − P.
Kalmár ml., za FK Bušince: Ved. družstva −
Marta Račková, hlav. usp. − Mgr. Ján
Szeneši, za FK Kosihy n. I. − ved. družstva
Július Villám.
4. Predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa
10.5.2013  o 15:00 h.  MFS I. trieda žiakov
11. kolo Príbelce − Sklabiná : R − Miroslav
Filkus, za FK Sklabiná : ved. družstva −
Pavel Černoch, kap. družstva − Tibor Žin−
gor, za FK Príbelce: ved. družstva  −
Vladimír Kropáč, hráč − Štefan Hriech.
DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D77 ŽK zo 28.4.2013 I. tr. dospelých: J.
Nedeľa 1210777, E. Krupčiak 1241143
Balog, N. Galčík 1103971, R. Babka
1121339, L. Majer 1059245 Lesenice, M.
Balga 1133709, P. Péter 1211080, J. Zollei
116591 O. N. Ves, M. Fašang 1183380, M.
Sás 1089154 Hrušov, R. Bartoš 1129337,
L. Garaj 1251683, P. Bavko 1170099 Že−
lovce, Ľ. Zuzin 1207755 D. Lom, V.
Nászaly 1052296, M. Vrbovkai 1137801, D.
Hornyák 1209608 K. Kosihy, T. Bolgár

1078623, T. Szuchetka 1167852, T. Málik
1179979 V. Čalomija, P. Balga 1172014
Záhorce, M. Gluch 1246590, D. Dobra
1214502 Olováry.
ŽK II. trieda: M. Černák 1220512 Sklabiná
"B",P. Barko 1188969, I. Kalmár 1252582
Bušince, J. Fuzák 1045661, A. Šedro
1227082 D. Strehová "B", P. Zlatovský
1186906, A. Pásztor 1090275, L. Kalmár
1063742 Kosihy n. I..
D78 R. Naszvády 1209464 V. Čalomija 3
MFS nepodmienečne od 29.4.2013 podľa
1/6−1b, poplatok 5 eur�.
D79 M. Lacina 1252577 Bušince 1 MFS
nepodmienečne od 29.4.2013 podľa 1/4a,
poplatok 5 eur.
D80 ŽK zo 1.5.2013 I. tr. dospelých: Z.
Nagypál 1225533 Lesenice, J. Bariak
1022986, J. Matejkin 1152035 D. Lom, P.
Balga 1172014, R. Sabo 1220935, I. Filip
1028546, R. Jánošík 1211082 Záhorce, M.
Kotian 1048111 K. Kosihy, L. Ubrankovič
1176035 Želovce, M. Haring 1234880, P.
Balík 1201046 S. Plachtince.
ŽK II. trieda: J. Gondáš 1062243 M.
Zlievce, L. Barka 1179169, T. Rácz
1138504 Bušince, K. Pásztor 1123042, A.
Pásztor 1090275 Kosihy n. I.
D81 DK zastavuje činnosť do vyšetrenia prí−
padu: 1. Karol Rácz 1151078 FK Bušince,
2. Tibor Rácz 1138504 FK Bušince.
D82 DK do vyšetrenia prípadu zastavuje
výkon funkcie: 1. Marta Račková nar.
7.10.1968 − ved. družstva FK Bušince, 2.
Tibor Rácz nar. 12.3.1960 − tréner FK
Bušince.
D83 DK predvoláva na svoje zasadnutie
dňa 15.5.2013 o 16.30 h.: R − M. Skabella,
AR1  − G. Skabella, AR2 − P. Kalmár, ml.,
za FK Bušince: Ved. družstva − Marta
Račková, hlav. usp. − Mgr. Ján Szeneši nar.
16.4.1949 ,  tréner Tibor Rácz, hráč − Tibor
Rácz 1138504, Karol Rácz 1151078, za FK
Kosihy n. I. − ved. družstva Július Villám,
kap.  družstva − Július Villám 1151710.
D84 DK nariaďuje R − P. Kalmár ml. zaslať
vyjadrenie k udalosti na MFS II. tr. Bušince
− Kosihy n. I. do 9.5.2013.
D85 DK oznamuje, že klub, ktorý nebude
mať vložený vklad, resp. nebude mať uhra−
dený poplatok za prerokovanie priestupku,
bude  prerokovaný až na nasledujúci týž−
deň s poplatkom 5 eur + 5 eur �.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať
do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji
ObFZ.  

KR (predseda, Peter Kuchársky)
Delegačný list č. 17: Dospelí I. trieda

17. kolo 12.5.2013 o 16:30 h.
Želovce − Lesenice (Bariak, Košelák, P.
Kalmár st.), Balog − V. Čalomija (Bakoš, Ď−

určov, Bartók), Hrušov − O. N. Ves (KR,
Ubrankovič, J. Balga), K. Kosihy − D. Lom
(Majer, Mihálik, Zolczer), M. Kameň −
Olováry (KR, P. Kalmár ml., Bódiš), S.
Plachtince − Záhorce (KR, Húšťava, Zaťko).

Dospelí II. trieda 16. kolo 12.5.2013 
o 13:30 h.

M. Zlievce − D. Strehová "B" (o 11:00 h.
Pásztor, Bariak), Sklabiná "B" − Sečianky
(11.5.2013 Pásztor, P. Kalmár ml.), Kosihy
n. I. − Bušince (o 13:30 h. Mihálik, Bakoš,
Zolczer).

Dorast  16. kolo 11.5.2013 o 16:30 h.
Želovce − Sklabiná (Bódiš), Vinica − M.
Kameň (Zolczer, Ďurčov).
Žiaci sk. "A" 15. kolo 12.5.2013 o 14:00 h.
Čebovce − Lesenice (o 13:30 h. Zaťko),
Balog − O. N. Ves (Ďurčov), Hrušov − Vinica
(o 14:30 h. J. Balga), K. Kosihy − S. Ďar−
moty (Majer).
Žiaci  sk. "B" 13. kolo 11.5.2013 o 16:30 h.
Sklabiná − D. Strehová (12.5.2013 o 14:30
h. P. Kalmár st.), Olováry − Bušince (Filkus),
Príbelce − Záhorce (12.5.2013 o 13:30 h.
Filkus), V. Krtíš − S. Plachtince (12.5.2013 o
13:30 h. Košelák).
1. Upozorňujeme všetkých rozhodcov, aby
zápisy z MFS zo dňa 5.5.2013 doručili na
sekretariát ObFZ V. Krtíš do utorku t. j. do
7.5.2015, a zo dňa 8.5.2013 do 10.5.2013
piatok do 12.00 h.!!!

Správy zo sekretariátu:
1. Upozorňujeme funkcionárov FK, že or−
ganizačné zmeny v kluboch (zlúčenie klu−
bu) zmeny názvov FK vykoná Matrika SFZ
v Bratislave, na základe žiadosti, ktorú je
potrebné zaslať najneskôr do 31. 5. 2013.
Prílohou žiadosti je aj potvrdenie o eviden−
cii zmeny v stanovách, resp. štatútu klubu
(TJ) Ministerstvom vnútra SR (fotokópia).
Vybavenie takejto žiadosti oznámi prísluš−
ným FK Matrika SFZ prostredníctvom úrad−
nej správy. 2. Upozorňujeme všetky futba−
lové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vysta−
venie plastových preukazov hráčov cez e−
lektronickú podateľňu, že vzhľadom na
technológiu výroby takéhoto typu preuka−
zov je neprípustné skenovať z už použitých
fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať
digitálnym fotoaparátom, prípadne mobil−
ným telefónom a fotografiu v elektronickej
podobe nahrať. Len fotografie v takejto kva−
lite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do
výroby. Príslušný program v ISSF vám u−
možní fotografiu správne upraviť "zarezať",
tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyš−
šie s jasnými črtami tváre.

predseda ObFZ, LADISLAV KRNÁČ

ObFZ V. Krtíš Spravodaj č. 43

n Predám zrekonštruovaný 
3 − izbový byt s veľkou loggiou
v centre mesta Veľký Krtíš.
Cena 25.000 eur resp. dohoda.
T. č. 0918 316 586       np − 604

(Tabuľky ostatných okresných futba−
lových súťaží prinesieme nabudúce)

ll Lesenice − Záhorce 2:4 (0:3)Lesenice − Záhorce 2:4 (0:3)
Domáci boli futbalovejší Domáci boli futbalovejší 

ll Olováry − S. Plachtince 6:0 (2:0)Olováry − S. Plachtince 6:0 (2:0)
Domáci zaslúžene vyhrali  Domáci zaslúžene vyhrali  

ll D. Lom −  M. Kameň 0:0 D. Lom −  M. Kameň 0:0 
Bezgólové derby Bezgólové derby 

ll Op.  N. Ves − K. Kosihy  1:1 (0:1)Op.  N. Ves − K. Kosihy  1:1 (0:1)
Nešťastná remíza pre domácich Nešťastná remíza pre domácich 

ll V. Čalomija − Hrušov 1:1 (1:0) V. Čalomija − Hrušov 1:1 (1:0) 
Podpriemerný zápas Podpriemerný zápas 

ll Želovce − B. nad Ipľom 1:4 (1:2)Želovce − B. nad Ipľom 1:4 (1:2)
Herná prevaha hostí Herná prevaha hostí 
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l LESENICE −  TJ DRUŽSTEVNÍK
D. LOM  1:2 (0:1) 

ŠTYRI PREHRY ZA SEBOU BOLIA 
Diváci: 100; rozhodovali: Bakoš,
Bartók, Ubrankovič; góly: D −
Lőcsa, H − Halama, Drozd; najlep−
ší hráč: D − Macko, H − Drozd; zo−
stavy: D −  Bartoš, Macko, Galčík,
Marinyec, M. Babka, Majer,
Petrovič, Nagypál, Pavlík, Žilka,
Belá, stried.: Lőcsa, Molnár,
Husár, H − Veľkov,  Matejkin,
Tomajka, Oláh, Chovan, R.
Kubolek, Zuzina, Halama, Petkov,
Odaloš, Drozd, stried.: M.
Kubolek, Bariak, Poliak.

Na tento zápas domáci nastupova−
li s odhodlaním konečne vyhrať v jar−
nej časti súťaže, no opäť sa im to ne−
podarilo. Futbalová šťastena sa od
nich odvrátila aj v tomto zápase a oni
sa strelecky trápili. Gólových šancí sí−
ce bolo dosť, ale strelený gól bol iba
jeden. Hostia hrali väčšinou na ne−
bezpečné brejky v pokutovom území,
ktoré im väčšinou vychádzali. Aj prvý
gól padol už v 5. ´ práve z takejto ak−
cie. Vyrovnanie prišlo až v 63.´ gólom
Lőcseho. Druhý gól však neprichá−
dzal, hoci šance naň boli. Trest pre
horlivých domácich prišiel v podobe
víťazného gólu hostí v nastavenej
91.´ zápasu. Prílišná túžba po víťaz−
stve domácim možno zväzuje nohy,
ale vedenie verí, že gólové šance,
ktoré si jeho mužstvo vytvára, v bu−
dúcich zápasoch aj využije na strele−
nie vytúžených gólov − JÁN PAVLÍK −  

l OFK ASTRUM V. ČALOMIJA  −
FK ZÁHORCE 4:1 (3:0)

DOMÁCI AJ PO VYROVNANÍ HRY
STAV UDRŽALI 

Diváci: 60; rozhodovali: Pásztor,
Húšťava, G. Zaťko; góly: D − T.
Kováč, G. Zolczer 3x, H − R. Jánošík;
najlepší hráč: D − Zolczer, H − E.
Karasy; zostavy: D − Hudec, Nagy,
Málik, Kollár, Balázs, Szuchetka,
Kováč, Buriš, Bolgár, Zolczer,
Lukács, stried.: Husár, Nozdrovický,
Mihalovič, H − Lalík, Balga, Karasy,
Jánošík, Sabo, Melicher, I. Filip,
Béreš, M. Filip, P. Filip,  Majoroš, 

Obidve mužstvá nastúpili na zápas
v oklieštených zostavách. Domáci vy−
užili I. polčas na strelenie troch  gólov.
V II. pol. mužstvá hru vyrovnali, no o
víťazstve domácich sa rozhodlo už v I.
polčase, po tom, ako trikrát skórovali.  

− FRANTIŠEK KIŠS −
l TJ DRUŽSTEVNÍK ŽELOVCE −
OFK S. PLACHTINCE  1:2 (0:1)
NENASTAL ZLOM V ZÍSKAVANÍ

BODOV 
Diváci: 55;  rozhodovali: Mihálik, Ď−
určov, Zolcer; góly: D − Lajtoš, H −
Vlačuha, Haring; najlepší hráč: D −
Faršang, H − M. Ľupták; zostavy: D −
Bartoš, Černík, Lavo, Rég, Halás,
Faršang, Lajtoš, Merica, L. Garaj,
Ubrankovič, Bavko, stried.: Z Garaj,
Tóth, Kalmár; H − Benko, M. Balík,
Andok, Vozár, Stankovič,  Cúth, P.
Balik, Juhoš, Haring, Ľupták,
Vlačuha, stried.: Hlivár, Cesnak, Ši−
mun, Kramarovič.

Prvú tretinu zápasu boli hostia lepší

− mali územnú prevahu nad domáci−
mi, čo aj korunovali gólom. Pred pol−
časom nastal zvrat v domácom muž−
stve, ktoré sa zlepšilo. Nastúpený
trend Želovčanov pokračoval aj po
prestávke, čo potvrdili aj vyrovnávajú−
cim gólom. Napriek šanciam na obi−
dvoch stranách, zvrat nastal po chybe
obrany domácich, keď hostia skóro−
vali do prázdnej brány. Hostia svojou
územnou hrou do konca zápasu ne−
dovolili domácim vyrovnať skóre. 

− Ing. JOZEF DRDOL − 
l TJ PARTIZÁN HRUŠOV − 

TJ DRUŽSTEVNÍK K. KOSIHY
2:2 (2:0)

Diváci: 20; rozhodovali: Košelák,
P. Kalmár st., Bariak; góly: D − Sás,
Kereš, H − Vrbovkay 2x; najlepší
hráč: D − Kereš, H − Rybár; 
zostavy: D − Jozef Kováč, Hojsa,
Augustín, M. Fašang, Fischer,
Stančík, M. Sás, Kereš, M. Kováč,
Ján Kováč, P. Fašang, stried.: J.
Sás, Santoris; H − Chrieň, Tóth,
Celleng, Z. Balla, Berecký, Sliacky,
Násaly, Vrbovkay, Rybár,
Sebenský, Povalač, stried.: Badó,
Kotian. Domáci už od úvodu začali
dobre. V 15.´  kopal rohový kop M.
Sás a otvoril skóre po tečovaní brá−
niacich hostí −   1:0. V 20.´ po zlom
zákroku brankára hostí  Kereš zvýšil
skóre domácich − 2:0. Hostia sa I. pol.
viac venovali hlavnému rozhodcovi
ako hre, a tak polčas prehrali 2:0. V II.
pol. v 59.´ prísne odpískaný faul vo
vzdialenosti 30−tich metrov od brány
domácich hostia využili a odrazenú
loptu Vrbovkay dokopol na 2:1. V 65.´
opäť udreli hostia a po peknom prie−
niku a nabehnutí si v 16−tke Vrbovkay
upravil na 2:2. V závere mali domáci
ešte dve vyložené gólové šance, kto−
ré však nedokázali využiť. 

− Mgr. RUDOLF SANTORIS −  

I.okresná trieda  − dohrávka 12. kola

11. kolo 1.5.2013: V. Zlievce/D.
Strehová B  − M. Zlievce 7:1, Sečianky
− Sklabiná B 1:0 (0:0), Bušince −
Kosihy n. I. 2:3  (1:1) −  Zápas bol v
72.́  bol prerušený a ukončený kvôli
veľkej nervozite na ihrisku. 

II.okresná trieda  

DOHRÁVKY PRVÉHO JARNÉHO KOLA - 1. 5 2013

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: V. Krtíš − Poltár

V. liga D: Príbelce − S. Ďarmoty

V. liga D: Tomášovce − Vinica

V. liga D: Nenince − Radzovce

I. trieda:  S.Plachtince − Záhorce

V. liga D: Sklabiná − Hajnáčka

V. liga D: Čebovce − Lubeník

I. trieda: Želovce − Lesenice

V. liga D: D. Strehová − Tornaľa

I. trieda: M. Kameň − Olováry

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 8. KOLO

Poradie futbalovej tipovačky 
V tomto kole je okrem šiesteho
tiketu započítaná aj dohrávka 

prvého jarného kola!
Svetozár Havrila, Obeckov, 41 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 41 b.
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 40 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 39 b.
Ákos Súth, Balog n. I., 39 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 37 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 35 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 35 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 34 b.
František Fónod, Čebovce, 33 b. 
Ján Nemčok, Záhorce, 33 b.
Stefo Zoltán Svorník, Želovce, 32 b.
Gabriel Petényi, Vinica, 31 b.
Gejza Mlinárik, Želovce, 31 b.
Ján Molnár, D. Strehová, 31 b.
Ján Urda, st., V. Krtíš, 31 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 31 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 31 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš, 30 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 30 b.
Jozef Kováč, Vinica, 30 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 30 b.
Pavel Filip, Záhorce, 29 b.
Ján Budáč, V. Krtíš, 29 b.
František Petényi, Vinica, 28 b.
Štefan Filip, Záhorce, 28 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 28 b.
Ján Kiss, Vinica, 28 b.
Erika Macková, Záhorce, 28 b.
Jozef Csík, V. Ves n. Ipľom, 27 b.
Pavel Bódiš, Záhorce, 27 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 27 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 26 b.
Ján Zólyomi, Vrbovka, 26 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 25 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 24 b.
Ján Macka, Záhorce, 23 b.
Ladislav Hodási, Želovce, 23 b.
Miro Černák, M. Kameň, 22 b.
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 22 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 22 b.
Roman Pelč, V. Krtíš, 21 b.
Erik Košík, Čebovce, 21 b.
Peter Plavucha, V. Krtíš, 20 b.
Leonard Gőrči, V. Krtíš, 19 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija, 19 b.
Dušan Ďurčov, Hrušov, 6 b. 
Ján Golian, V. Krtíš, 2 b.
Informácie na tel. č.: 047 /48 31 333
(pondelok − piatok, 8.00 − 16.00 hod)

" BRAVČOVÉ STEHNO, PLIECKO, 
GUĽÁŠOVÉ MÄSO

" REBRÁ
" KARÉ
" KURACIE PRSIA BEZ KOSTI
" KAČACIE STEHNO
" KAČACIE SADLO 
" DOMÁCA KLOBÁSA

Teraz 

3,75 euro/kg
3,49 euro/kg
3,99 euro/kg
4,80 euro/kg
5,90 euro/kg
2,30 euro/kg
3,50 euro/kg

Stará cena 

3,99 euro/kg
3,79 euro/kg
4,45 euro/kg
5,20 euro/kg
6,40 euro/kg
2,80 euro/kg
4,80 euro/kg

AKCIA NA KVALITNÉ BRAVČOVÉ MÄSO!

AKCIA PLATÍ DO ODVOLANIA!
Prijímame objednávky na kačky a husi. 

Prijímame stravné lístky.
Možnosť parkovania vo dvore. 

Maďarská mäsiareň SENÁTORI, Školská 9, 
Veľký Krtíš, tel. 0918 249 566



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

l Prijmem absolventa/−ku na ad−
ministratívne práce. Inf. m 0905
358 389.                       np − 578
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n MONTÁŽ l VODA l KÚRENIE.
Inf. m 0911 421 840.        np − 579
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l 56−ročný, 180 cm vysoký hľadá
milú priateľku nekonfliktnej pova−
hy, nefajčiarku. Prisťahovanie ča−
som možné. Inf. m 0918 542 572.

np − 580
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám do podnájmu garáž. Inf.
m 0905 686 747.               np − 581
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt v cen−
tre na Ul. SNP 13 − po úplnej re−
konštrukcii, zariadený. Cena: 219
euro s energiami. Inf. m 0907 315
161.                               np − 583
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný byt
na B. Nemcovej 47 (8. poschodie).
Cena dohodou. Inf. m 0917 591
931.                               np − 584
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám približne 60−ročnú dá−
mu v bytovej tiesni, ktorá by bola
ochotná nasťahovať sa na dedinu.
Nejde mi o intímny život, iba o
spoločnosť. Zn. Samota je zlá. Inf.
m 0907 212 710.              np − 585

n Darujem mladého psa špringl
španiela. Inf. m 0907 212 710.  

np − 586
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem garáž na Píseckej.
Cena dohodou. Inf. m 0918 886
681.                             np − 587
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám detské oblečenie pre
chlapčeka (0− 6 mesiacov). Po jed−
nom dieťati, veľmi zachovalé. Inf.
m 0918 886 681.             np − 588
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do podnájmu rodinný dom
neďaleko V. Krtíša. Dom je zre−
konštruovaný, má stodolu, záhra−
du, možnosť chovu hydiny.
Dlhodobo. Možnosť odkúpenia.
Inf. m 0915 086 051, 047/429 22 00.

np − 589
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na
Venevskej. Cena dohodou. Inf. m
0948 089 380.                 np − 591
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku pri baníckej
križovatke. Inf. & 0911 948 437.

np − 592
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám doučovateľa/−ku anglič−
tiny. Inf. 0918 166 013.     np − 594
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n V obci ŽELOVCE predám 2−iz−
bový pôvodný vidiecky domček
+ nová 2−garáž + oplotený poze−
mok. V TICHEJ LOKALITE obce
Želovce predám pôvodný 2−izbo−
vý vidiecky domček s hrubou
stavbou priestrannej dvojgaráže
36m, všetko v osobnom vlast−
níctve. (Na dvojgaráž sú v cene
aj okno + dvere zlatý dub).
Príjazd na pozemok je po asfal−
tovej miestnej komunikácii.
Pozemok má viac ako 1500 m2 a
je taktiež vysporiadaný v osob−
nom vlastníctve. Pozemok je
komplet oplotený 90 cm plotom
z betónových tvaroviek vyplne−
ných betónom a spevnených o−
ceľovou armatúrou, pričom kaž−
dých 3 m je spevnený stĺp do
výšky 2,3 m pre individuálne vy−
plnenie podľa požiadaviek a vku−
su nového majiteľa. Plot zo
vstupnej časti na pozemok je vy−
hotovený z obojstranne štiepa−
nými tvarovkami škoricovo −
hnedej farby vyplnenými betó−
nom a spevnenými oceľovou ar−
matúrou. Súčasťou vstupnej

časti je kovaná veľká brána s
predprípravou na elektromotor a
kovaná bránička s predprípra−
vou na video vrátnika. Veľká
brána je dostatočne veľká na
bezproblémový vjazd pre všetky
typy stavebných mechanizmov
pre vašu stavbu. Celý plot má
kvalitný 90cm hlboký a 30cm ši−

roký železo − betónový základ.
Dvojgaráž má kvalitné základy a
steny z 35cm hrubej tehly na vr−
chu zviazané veľmi pevným ven−
com. Garáž je stavaná a dimen−
zovaná na prípadnú nadstavbu
(hosťovský domček) a disponuje
samostatnou bohatou elektroin−
štaláciou, vďaka ktorej budete
mať všetko potrebné počas stav−
by domu uzamknuté, osvetlené
a pod alarmom. NEVÁHAJTE A
V PRÍPADE ZÁUJMU VOLAJTE
& 0915 151 235. Cena 29.500,−
EUR.                        np − 597 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom na
Škultétyho 64 vo V. Krtíši. Inf. &
0911 955 954, 0908 920 632.       

np − 595

n Predám záhradu s chatkou.
Cena dohodou. Inf. & 0911 305
650.                         np − 596
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zrekonštruovaný 2−iz−
bový byt v centre mesta. Cena
20 000 eur  + dohoda. Inf. &
0918 316 586.              np − 598
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jazdené letné pneu−
matiky s hliníkovými diskami,
rozmer 165/70 R−14, rozteč 95 a
náhradné diely na RENAULT 11.
Cena dohodou. Inf. & 0910 256
468.                          np − 601

n Predám starší rodinný dom v
Ľuboriečke. Vhodný na chatu.
Cena dohodou. Inf. & 047/48
872 69.                       np − 602

23 / 6. máj 2013

PO UZÁVIERKE

STRATY A NÁLEZY

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  

RÔZNE
n Najlacnejšie úvery bez 

preverenia príjmu a zaručenia.
Kontakt: m 0905 135 649. 

np − 559

n Od 29. 4. 2013 je znovu 
otvorená prevádzka 

KAMENÁRSTVO MILAN TÓTH −
ZOMITA

(na dolnom autobusovom nástu−
pišti). Inf. m 0915 213 791, 0905
188 628, 047/48 702 29.  np − 565

SOTEX  s r.o.SOTEX  s r.o.
obsadzuje pracovné miesto:   

LESNÝ PRACOVNÍK
miesto výkonu práce: 

Ipeľské Úľany
kontakt: 035/6923711  

mail: personálne@sotex.sk

n Brúsenie a lakovanie parkiet
od 9,90 euro/m2 a lepenie PVC
a korku. Inf. & 0908 407 103.

np − 598

MÁJOVÁ

KUPÓNKA

Stačí, keď kupón vystrihnete, nale−
píte ho na hraciu kartu z minulého
čísla a na záver ju pošlete alebo
prinesiete ku nám do redakcie.        

MÁJOVÁ

KUPÓNKA
č.2Tento mesiac hráte 

o hlavnú cenu 
− permanentku do wellness −

sáun a bazénov HOTELA
AQUATERMAL STREHOVÁ

V HODNOTE 85 EUR
a ďalšie hodnotné ceny

Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Krtíši Vás pozýva na  divadelnú hru
JÁÁÁNOŠÍÍÍK PO TRISTO ROKOCH alebo ŠTEDRÝ JÁNOŠÍKOVSKÝ

VEČER, dňa 12.6.2013 o 19:00 hod. do Kultúrneho domu vo V. Krtíši.
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO uvádza svoju najslávnejšiu hru 

s pôvodnými textami z roku 1970, no v modernej scénickej podobe.
Vstupné v predpredaji 11 Eur je v Mestskom kultúrnom stredisku 
vo V. Krtíši (počas pracovných dní, tel.č. 047/4831376, 4830347).

V deň predstavenia sa zvyšuje na 13 Eur.

n Predám kompresor s pišto−
ľou, tlak 7 atmosfér. Cena doho−
dou. 047/ 48 96 455, 0904 698
359                          np − 603

LEKÁRSKA
POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA  
Banícka 35, V. Krtíš, tel. 48 31 111.
Pre dospelých: Po. − Pi. 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
hod.
LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ 

V MESTE V. KRTÍŠ
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,
sobota, nedeľa, sviatok: 9.00 −
12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
6. 5. ČIERNY OROL 

(Nemocničná)
7. 5. PANACEA (pri stomatológii)
8. 5. BIELY LEV (Banícka)
9. 5. Dr. MAX (v nemocnici)
10. 5. AQUA VIVA (Ul. SNP)
11. a 12. 5. BELLADONNA      

(Ul. SNP)


