
13 /  24. jún 2013

*PREDA J  
* S ERV I S
*PRENÁJOM

REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO

B
A

N
IC

K
A

 3
3
, 

V
.K

R
T
ÍŠ

4,00

3,00

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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0948 527 565

MYXY ,  s . r . o .

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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Agentúrne riaditeľstvo 
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., 

a Wüstenrot poisťovňa, a. s., 
oznamuje klientom, že pobočky sú

OD 15. JÚNA 2013 
OTVORENÉ AJ V SOBOTU 

od 8.30 − 13.00 hod.
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Z ôsmich krajských kôl CINEAMA
postúpilo do celoštátnej súťaže 120
filmov od 118 autorov v celkovej dĺž−
ke 814 minút. Na základe rozhodnu−
tia výberovej poroty bolo do súťažnej
projekcie zaradených 87 filmov od
114 autorov v celkovej dĺžke 565 mi−
nút. Potešilo nás, že všetky štyri fil−
my z nášho okresu týmto predvýbe−
rom prešli a mohli byť  konfrontova−
né na celoštátnej úrovni. 

V piatok boli na programe filmy:
Ostrá krása od Soni Gallovej, By the
way od Mariana Vredíka a Different
od nášho najmladšieho autora
Dominka Gyorgya. V sobotu bola
premietnutá reportáž Róberta Tótha
Bol som v Reykjavíku.  Po projekci−
ách nasledovali rozbory, kde si auto−
ri mohli vypočuť postrehy a pripo−
mienky k svojim dielam a povedať si
svoj názor, či priblížiť podmienky
vzniku diela, alebo objasniť svoj au−
torský zámer. 

Ostrá krása, 7 minútový dokument
od Soni Gallovej, bol zaradený  do
kategórie B − autori od 16 do 19 ro−
kov. Snímok poetickým štýlom uka−
zuje divákovi ručnú výrobu noža od
jeho návrhu po finálne dielo. Obraz
je podfarbený hudbou bez sprievod−
ného slova. A práve hudba bola tŕ−

ňom v oku pre porotu, ktorej nesedel
výber žánru − keltské piesne. Na dru−
hej strane porota ocenila film  pre je−
ho obrazovú a strihovú kultúru.
Autorka prejavila znalosť filmovej re−
či a z filmu boli cítiť aj jej tvorivé
schopnosti.
By the way − voľný preklad: "mimo−

chodom", alebo aj "na ceste": naj−
novší animovaný film nášho vlaňaj−
šieho víťaza Hlavnej ceny Mariana
Vredíka vo svojich troch minútach
predstavuje hru dopravných značiek
a ich ikonických vyjadrení, ktoré vzá−
jomnou konfrontáciou vytvárajú sú−
vislý dej. Podľa poroty nebola zo
snímky zrejmá pointa, hoci odznela,
nebola výrazná. Snímka vo svojej
znakovosti zašla až tak ďaleko, že o−
pustila symboliku farieb (zvlášť vý−
raznú pri dopravných značkách) a je
čierno−biela. Autor sa tým vyhol pre−
línaniu farieb a ich významov. Hudba
k snímke bola komponovaná, čo
zvýšilo jej hodnotu. Vlani si autor po−
ložil latku veľmi vysoko − vyššie už
sotva mohla byť a tak tentoraz poro−
ta hodnotila jeho snímku ako menej
vydarenú.  Film bol zaradený do ka−
tegórie C − autori do 25 rokov.

Different − "rozdielnosť" je experi−
ment, ktorý zobrazuje "odlišnosti ur−

čitej skupiny ľudí, ktorí žijú medzi na−
mi."  Expresívne poňatie postáv v
temnej miestnosti nasvietený ostrým
svetlom. Postavy sú stroho odeté a
majú na hlavách masky. Nie je jed−
noduché pracovať s takýmito výrazo−
vými prostriedkami ani pre skúsené−
ho filmového amatéra. Ešte k tomu
pichnutie do osieho hniezda rozdiel−
nej sexuálnej orientácie vytvára die−
lo, ktoré je samo o sebe kontroverz−
né. Keď sa k tomu prihliadne na vek
Dominika Gyorgya − autora − je jas−
né, že dielo zaujalo. Film bol zarade−
ný do kategórie B − autori od 16 do
19 rokov. Napriek tomu, že film sa
vyznačuje minimalizmom, autor pri
ňom využil rôzne rekvizity − ako sto−
ličky, korálky...  Porota film hodnotila
ako sugestívny, výtvarne zaujímavý
a založený na symbolike.
Bol som v Reykjavíku, 15 minútová

reportáž od Róberta Tótha, predsta−
vuje toto hlavné mesto Islandu z po−
hľadu návštevníka. Autor sa pritom
neobmedzil len na strohé vymenova−

nie zaujímavostí, ale prejavil filmár−
sky kumšt a výtvarné videnie, ktoré
sa v spojitosti s krásou Islandu zlialo
do harmonického vizuálneho celku.
Ani zvuková stránka nezostala poza−
du − originálna islandská hudba, z
ktorej cítiť, že pomaly každý obyvateľ
je hudobník, spolu s kvalitným ko−
mentárom vytvorili symfóniu, ktorá
rozoznela srdce nejedného diváka.
Autor vytvoril hodnotné a obsahovo
bohaté dielo. Zaradený bol v kategó−
rii D − autori nad 25 rokov.

Pred vyhlásením výsledkov odo−
vzdala PhDr. Zuzana Školudová, od−
borná pracovníčka pre film a video,
Národné osvetové centrum, cenu z
minuloročnej celosvetovej amatér−
skej filmovej súťaže Unica 2012, kto−
rá sa konala v bulharskom meste
Ruse pre nášho reprezentanta
Mariana Vredíka, ktorý tu so svojím
filmom Kreslím kolo získal Bronzovú
medailu, čo je obrovský úspech nie−
len pre náš okres, ale aj pre celú kra−
jinu. Na záver potešila správou, že
Unica 2014 sa bude konať v
Piešťanoch. Vidieť celosvetovú špič−
ku u nás bude obrovskou príležitos−
ťou. 

Naši filmoví amatéri opäť zožali úspech
Dvadsiaty prvý ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fil−

movej tvorby CINEAMA 2013, ktorý sa konal od 7. do 9. júna v
Bratislave na pôde VŠMU priniesol bohaté "cenobranie" pre autorov
z nášho okresu. Celoštátnu súťaž organizovalo Národné osvetové
centrum v Bratislave v spolupráci s Malokarpatským osvetovým
strediskom v Modre. Podujatie sa uskutočnilo s finančným príspev−
kom Ministerstva kultúry SR. 

Tým sa však naše potešenie nekončilo, skôr naopak. Naši autori dokázali, že
nielen obstoja v silnej konkurencii, ba dokonca, že ich diela patria medzi špič−
ku slovenskej produkcie. Dominik Gyorgy so svojím filmom Different obsadil v
kategórii B − od 16 do 19 rokov prvé miesto.  Zároveň získal aj Cenu dekana,
ktorá mu poskytuje príležitosť zúčastniť sa workshopu organizovaného VŠMU
v zahraničí. Soňa Gallová a jej Ostrá krása sa vo svojej kategórii umiestnila
na druhom mieste. Marian Vredík síce neobhájil minuloročné víťazstvo, avšak
aj druhé miesto je výborným výsledkom v tvrdej konkurencii animovaných fil−
mov. Druhé miesto zaslúžene získal aj Robo Tóth so svojou reportážou Bol
som v Reykjavíku. Každý z našich autorov svojimi filmami zaujal nielen poro−
tu,  ale aj divákov.  Možno povedať, že dosiahnuté výsledky poukazujú na sil−
né zázemie amatérskeho filmu v našom okrese, ako aj silnú pozíciu v celo−
slovenskom meradle.                                                                (ivr)

Ceny si prevzali
Ivan Vredík...

...Ivana Lešková

...Róbert Tóth

a Dominik Győrgy
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VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA
l Názov a adresa zamestnávateľa:ZŠ s MŠ, 

Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová
l Príslušná kategória a podkategória pedagogických zamestnancov

alebo príslušná kategória odborných zamestnancov:

UČITEĽ/−KA  ANGLICKÉHO JAZYKA 
PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE

UČITEĽ/−KA MATEMATIKY 
PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE

lKvalifikačné predpoklady:v zmysle zákona č. 317/2009 v plnom znení
lZoznam požadovaných dokladov:žiadosť o prijatie do zamestnania 

s profesijným životopisom
l Iné požiadavky a informácie v súvislosti s obsadzovaným 

pracovným miestom: nástup do 1. 09. 2013
l Kontakt: strehovazs@gmail.com, 047/4897251, 0905636359

JÚNOVÁ

KUPÓNKA

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

JÚNOVÁ
KUPÓNKA

č.4

Aj tento mesiac hráte 
o hlavnú cenu 

− permanentku do wellness −
sáun a bazénov HOTELA

AQUATERMAL STREHOVÁ
V HODNOTE 85 EUR, 
ŠTÝLOVÉ SVIETIDLO 
Z PREDAJNE KAPA

 a kozmetiku ORIFLAME

Spoločnosť STEFE THS, s. r. o., 
Okružná 42/9, 050 01 Revúca 

PONÚKA NA ODPREDAJ NADBYTOČNÝ MAJETOK
− POZEMOK (DRUH POZEMKU − ZASTAVANÉ PLOCHY 

A NÁDVORIA) NA VENEVSKEJ ULICI VO VEĽKOM KRTÍŠI 
O VÝMERE 333 m2, vedený na LV č. 2445, par. číslo 2943/5

v k. ú. Veľký Krtíš.
Miesto a lehota na predkladanie ponúk: sídlo spoločnosti 

STEFE THS, s. r. o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca − poštou,
príp., osobne na adrese: Písecká 3, 990 01 V. Krtíš v lehote 

do 30. 6. 2013. Bližšie informácie na tel. 0918 733 785. 
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Propozície:
MINIFUTBAL − MUŽI
13. 7. od 9,00 hod.

Hrá sa na ihrisku 30x50 m, na há−
dzanárske brány. Pokutové územie
bude vzdialené v okruhu 6 m od
stredu brány, kde na kolmici bude
aj značka pokutového kopu. Počet
hráčov 4+1 brankár. Striedanie je
neobmedzené, ale len v území ur−
čenom naň. Hrací čas je 2x15 min.
Ostatné pravidlá sú rovnaké ako
na veľkom futbale, s výnimkou po−
stavenia hráča mimo hry, ktoré tu
neplatí.  Prvé zápasy mužstvá o−
dohrajú v skupinách. Každá obec
môže prihlásiť aj viac mužstiev. 
Pre postup zo skupiny je rozhodu−
júci: 1. počet bodov,  2. vzájomný
zápas,  3. rozdiel v skóre,  4. počet
strelených gólov.

V prípade rovnosti týchto kritérií
sa hrá rozhodujúci zápas. Vo vylu−
čovacích zápasoch postúpi víťaz. V
prípade nerozhodného výsledku
nasledujú PK po tri na každej stra−
ne. Potom až do rozhodnutia po
jednom. Prihlásiť sa je potrebné do
08. 07. 2013.

STREĽBA ZO VZDUCHOVKY −
MUŽI AJ ŽENY

13. 07. 2013 O 13,00 HOD.
V kvalifikácii súťažiaci vystrelí 10

rán. Do finále postúpi 5 najlepších.
Víťazom sa stane strelec s najväč−
ším súčtom bodov (kvalifikácia + fi−
nále). Súťažiaci si musia zabezpe−
čiť vzduchovku. Prihlásiť sa dá pri
prezentácii najneskôr  pol hodinu
pred súťažou.

Na jednotlivé súťaže sa môžete
prihlásiť osobne na obecnom úra−
de v Malých Zlievcach,  písomne
na adrese Obec Malé Zlievce 75,
991 22 Bušince, telefonicky na č. t.
48 921 82 alebo mailom na adre−
se: obecmalezlievce@gmail.com    
od 24.06. 2013 do  08. 07. 2013

V jednotlivých súťažiach môžu ú−
častníci štartovať bez rozdielu ve−
ku. 

MLÁDEŽNÍCKE SÚŤAŽE
SA USKUTOČNIA

 14. JÚLA 2013 (NEDEĽA).
MINIFUTBAL

14.7. od 9,00 hod. 
Štartujú družstvá 4+1. Hráči mô−

žu štartovať, ak sú narodení po 1.

1. 1998 a mladší. Ostatné pravidlá
sú rovnaké ako v súťaži pre do−
spelých. Prihlásiť sa je potrebné do
05.07.2012
Turnaj v minifutbale sa uskutoční

ako 15. ročník Memoriálu Mariana
Borika. 

BEŽECKÉ SÚŤAŽE
14.7. ŠTART OD 14,00 

AŽ DO 15,30 HOD.  
Chlapci −  beh, družstvo − 4 chlap−

ci do 10 rokov − narodení po 1. 1.
2003 a mladší − beh na 100 m  −
štart o 14,00 hod., 

Do 15 rokov − narodení po 1. 1.

1998 a mladší − beh na 300m −
štart o 14,30 hod.
Dievčatá − beh, družstvo − 4 diev−

čatá do 10 rokov − narodené po 1.
1. 2003 a mladšie
− beh na 100m − štart o 15,00 hod., 

Do 15 rokov − narodené po 1. 1.
1998 a mladšie
− beh na 300m − štart o 15,30 hod.
Prihlásiť sa treba do 08. 07. 2013

Na spolufinancovaní  9. ročníka
Medzi obecných športových hier sa

podieľa  Banskobystrický
samosprávny kraj.

Tak tomu bolo aj 18. 5. 2013, ke−
dy Miestny odbor Matice sloven−
skej v Čelovciach zorganizoval tu−
ristický pochod s finančnou podpo−
rou Matice slovenskej. Účastníci
pochodu sa stretli o deviatej pred
Zborovým domom. Pochod pokra−
čoval do doliny k studničkám a
bralám popri "Miháľkinovej štale".
Tak sa v dávnych časoch volali la−
zy, kde mala rodina svoj majetok.
Účastníkov pochodu privítal Ján
Miháľkin, st., ktorý porozprával,
ako sa dakedy žilo a hospodárilo a
čím sa doma ľudia zaoberali. Pri
spomienkach sa mu v očiach za−
leskla aj slza. 

Predseda MO MS Ing. Dušan
Sľúka pri príležitosti 150. výročia
vzniku Matice slovenskej urobil

prednášku o jej vzniku a význame,
ktorá zaujala aj mladých účastní−
kov. Po pohostení a spoločnej fo−
tografii sa išlo domov. O sedem−
nástej hodine chlapci vo dvore
Jednoty začali stavať pestro ozdo−
bený máj. Zároveň prichádzal kro−

jovaný sprievod s piesňou
Staviame my máje pod vedením e−
vanjelickej farárky Mgr. Anny
Kukulovej. Vpredu išli tí najmladší
a najmenší, naše deti, potom mla−
dé dievčatá, ktorým nechýbala
krásna ozdoba na hlavách − párta.
Zakončenie sprievodu tvoril domá−
ci spevokol s našim harmonikárom
Jánom Benkom.

Som nesmierne šťastná, že sa
nájdu medzi nami takí, ktorí si vá−

žia dedičstvo našich predkov. V
tomto prípade krásu krojov, ktoré
sa neustále obnovujú a príležitost−
ne obliekajú. Vo večernom progra−
me predseda MO MS Ing. Dušan
Sľúka všetkých privítal a vyjadril
spokojnosť a radosť, že turistické−
ho pochodu sa každý rok zúčast−
ňuje viac záujemcov. Potom už ce−
lá veselá krojovaná skupina zabá−
vala z pódia divákov. Z pripravenej
rozhorenej vatry bolo cítiť príjemné

teplo. Tak ako pri každej akcii, tak
aj tu naši organizátori vynaložili ve−
ľa úsilia a lásky, aby nás pohostili
chutným občerstvením, na ktoré sa
tak ľahko nezabúda. Patrí im za to
poďakovanie. 

Myslím si, že aj vďaka takýmto
priateľským stretnutím a posede−
ním je život krajší a zaujímavejší.
Dobre je mať porozumenie pre
všetko krásne.

− DARINA MARTINOVICOVÁ −

V Čelovciach aj vďaka matici zachovávajú pekné tradície  
Na kresťanský sviatok Turíce sa všetci tešíme zo sviežej zelene a o−
tvárajúceho leta. To platí aj pre našu malú horami obvitú dedinku
Čelovce, kde sa ešte stále zachováva pekná tradícia stavania májov
na Turíce. 

Obec Malé Zlievce Vás 13. − 14. júla pozýva na
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n www.makroreality.sk
Široká ponuka nehnuteľností vo
V. Krtíši. Inf. m 0907 488 234.

np − 108
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP − po rekon−
štrukcii. Vhodný aj na podnika−
nie. Cena: 22.500 euro. Inf. m
0908 986 734.           np − 691 a
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP − po rekon−
štrukcii. Vhodný aj na podnika−
nie. Cena: 31.500 euro. Inf. m
0908 986 734.            np − 691 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (5. poschodie, s bal−
kónom). Cena dohodou. Inf. m
0905 919 861.                np − 693
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na B.
Nemcovej 57, bez balkóna (6./8.
poschodie). Cena: 17.000 euro +
dohoda. Inf. m 0940 771 039.      

np − 697
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na B.
Nemcovej 1 (plastové okná, 5.
poschodie). Súrne. Cena doho−
dou. Inf. m 0907 484 840. 

np − 698
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebné pozemky v
peknej tichej časti mesta M.
Kameň − Prše (smer hasičská
stanica). Inf. m 0908 669 666. 

np − 711
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám 4−izbový družstevný
byt na Novohradskej (3. poscho−
die, čiastočne prerobený). Cena:
24.000 euro. Inf. m 0905 129 007.  

np − 738
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom v Pôtri. Inf. m 0908 559 835.

np − 744
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Kosihách nad Ipľom (rozloha 100
m2, záhrada 2.000 m2.) Cena do−
hodou. Inf. m + 36 30 893 93 56,
+ 36 205 86 09 70.          np − 760

n Predám chatu na Koprovnici.
Cena dohodou. Inf. m 0908 885
155.                           np − 763
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám podpivničenú garáž
30 m2 na Venevskej pri horičke.
Inf. m 0910 693 814.       np − 765
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám, resp., dám do prenáj−
mu garáž s montážnou jamou,
pivnicou a elektrikou vo V. Krtíši
na Poľnej. Cena dohodou. Inf. m
0944 918 982.               np − 769
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predáme tehlový rodinný dom
v Balogu nad Ipľom (voda, elek−
trika, plyn) + veľká záhrada a
studňa. Rozloha pozemku 2.000
m2. Cena: 9.900 euro + dohoda.
Inf. m 0905 201 028.     np − 775
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dva rodinné domy so
záhradou v Záhorciach. Inf. m
045/536 42 78.               np − 783
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt. Inf. m
0915 856 784.               np − 788
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme lukratívne ob−
chodné a kancelárske priestory
v centre mesta vo V. Krtíši s
vlastným parkoviskom. Inf. m
0903 258 143.              np − 790
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám voľný objekt na
Sklabinej, vhodný ako obchod−
né, skladové alebo výrobné
priestory. Inf. m 0903 258 143.  

np − 791
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 4−izbový  2−
generačný byt  na Novohradskej
18 ( čiastočne zariadený, 3.pos−
chodie, zrekonštruovaný). Cena:
250 euro + réžia. Inf. m 0915 832
130.                            np − 794
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nový dom v Pôtri. Inf.
m 0949 203 960.            np − 796
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pekný (slnečný) 3−iz−
bový byt na B. Nemcovej 31 vo
V. Krtíši. (s balkónom, neprero−
bený, 2. poschodie). Nízke ná−
jomné. Cena: 17.900 euro. Inf. m
0903 427 806.             np − 800
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt na
Píseckej. Inf. m 0905 732 394.  

np − 806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim rodinný dom alebo byt
vo V. Krtíši a okolí. Inf. m 0917
496 282.                     np − 817
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na Škul−
tétyho ul. (v pôvodnom stave).
Inf. m 0917 496 282.     np − 818

n Predám 2−izbový byt po úplnej
rekonštrukcii. Cena dohodou.
Súrne. Inf. m 0918 632 966.  

np − 822
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem zrekonštruovaný
2−izbový byt na B. Nemcovej
(murované jadro). Inf. m 0908
527 535.                      np − 823
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt na
Lučenskej 32, prerobený na bez−
bariérový. Cena dohodou. Inf. m
0908 218 063.               np − 825
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebný pozemok v
okrese V. Krtíš: Nová Ves, rozlo−
ha 33 árov. Cena dohodou. Inf.
m 0908 091 123.            np − 831

l Kúpim BRAMAC KLASIK, MO−
NERO − zvyšky zo stavby. Inf. m
0907 657 917 − volať po 17.00
hod.                          np − 829
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška
1,60 m. Inf. m 0908 962 716.  

np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám okná, dvere, zárubne,
DARLING atď. Inf. m 0907 808
707.                            np − 821

n Predám ZETOR 7011, TP, STK
a EČ. Zn. Dobrý stav. Cena:
5.200 euro. Inf. m 0911 213 146.  

np − 623

n Predám SEAT CORDOBA 1,4
benzín, r. v. 1998, modrá metalí−
za, centrál, nová klimatizácia,
hmlovky, 2x airbag, elektronické
spúšťanie okien, poťahy, zimné
pneumatiky, spoľahlivá. Cena
dohodou. Inf. m 0907 872 831.

np − 722
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám VOLVO S40 v dobrom
stave za 1.500 euro, r. v. 1998 +
4 elektróny + gumy. Inf. m 0905
155 551.                      np − 778

NEHNUTEĽNOSTI

Drobný inzerát si môžete prísť podať osobne do redakcie v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hodiny. Ak chcete, aby váš
inzerát 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

MODRÝ KAMEŇ − Dve stavby na
pozemku. Pozemok 479 m2

Cena: 21 000,−  eur

MALÉ STRACINY
Lacný dom, 2 izby
pozemok 3545 m2

Cena: 
13 000,−

eur�

ŽELOVCE − Dva domy
pozemok 2120 m2
Cena: 59 000,− �eur

Kancelárske a podnikateľské priestory na prenájom.

3−izbový čiastočne 
zrekonštruovaný byt, 70 m2. 

Cena: 19 0000,− eur

122−13

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

np − 502

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

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

nPrenajmem 3−izbový byt na Že−
lezničnej. Zariadený. Cena spolu
s energiami: 260 euro. Inf. m
0908 329 741.                 np − 690

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

AUTO − MOTO

n Dám do prenájmu 1−izbový byt
na SNP vo V. Krtíši. Cena: 200 eu−
ro/mesačne s energiami. Voľný od
1. júla 2013. Inf. m 0904 256
464, 0908 355 383.       np − 669

n Predám funkčný malotrakPredám funkčný malotrak−−
tor AGZAT s príslušenstvomtor AGZAT s príslušenstvom
− rotovátor, pluh k orbe, vy− rotovátor, pluh k orbe, vy−−
orávač zemiakov, riadkovačorávač zemiakov, riadkovač
na zemiaky a plečku. V dobna zemiaky a plečku. V dob−−
rom technickom stave, málorom technickom stave, málo
používaný. Cena dohodou.používaný. Cena dohodou.
Inf.Inf. m 0911 264 102.  np − 703
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n Predám ZETOR 6911 bez TP a
EČ. Plne funkčný. Inf. m 0903
128 599.                      np − 779
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám IVECO EURO CARGO
TECTOR 80 EL 15P, valník, r. v.
2002. Inf. m 0903 810 079.  

np − 789
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám SEAT TOLEDO, r. v.
1997, 1.6 Benzín, tmavomodrá
metalíza, elektróny + ťažné zaria−
denie. Motoristicky vo veľmi
dobrom stave, najazdených
220.000 km. Miestami ho už chy−
tá hrdza, preto by bolo vhodné
pre niekoho, kto má vzťah k au−
tám a vedel by si ho dať do po−
riadku. Cena: 1.100 euro. Inf. m
0907 321 933.               np − 801
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám JEEP KORANDO 2.9
TD, 4x4 vo veľmi dobrom stave.
Vhodné pre poľovníka. Cena do−
hodou. Inf. m 0904 354 594.  

np − 803

l Kúpim džíp 4x4 s platnými do−
kladmi. Inf. m 0904 667 867.

np − 816

n Vykupujem staré kašmírové
šatky. Inf. m 0917 421 614, 0908
199 706.                      np − 810

n Predám ošípanú váha 240 kg.
Inf. m 0908 805 165.    np − 640
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá − mangali−
ce. Inf. m 0907 667 161.  np − 768
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zajace BO, FB, NOS,
Vss. Inf. m 0917 234 778.  

np − 777
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kozičku a capkov.
Lacno. Inf. m 0915 178 947. 

np − 784
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám lištovú kosačku MF 70
v dobrom stave. Inf. m 0907 433
709.                          np − 797
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−ročnú vysokoteľnú
kravu. Inf. m 0907 251 410. 

np − 807
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem fenku labradora. Inf.
m 0915 987 712.            np − 832
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
047/48 964 65.               np − 834

l Hľadám prácu pilčíka bez vo−
dičského preukazu. Inf. m 0919
290 325, 0911 348 719.  np − 762
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako kuchárka.
Nástup ihneď. Inf. m 0908 457
995.                          np − 764
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Absolvent informatického od−
boru hľadá uplatnenie. Inf. m
0915 326 659.               np − 766
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Učiteľka AJ − NJ hľadá prácu.
Inf. m 0917 235 545.     np − 767
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Stavebná spoločnosť PROFI
MODUL so sídlom v BA prijme
na ŽL: tesárov, murárov, strojní−
ka na traktor − bager, vodičov so
skupinou C, E, stavby vedúceho
s osvedčením PS a rozpočtárku.
Inf. m 0903 728 843 − volať od
8.00 − 16.00 hod., 0911 280 465 −
volať od 12.00 − 16.00 hod.  

np − 772 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu na brigádu −
výpomoc v domácnosti, práce v
záhrade, vykladanie tovaru v ob−
chodoch a iné. Inf. m 0918 482
601.                          np − 782
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si akúkoľvek prácu
administratívneho charakteru. Aj
na polovičný úväzok. Inf. m 0902
343 495.  

np − 785
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Firma MRS, s. r. o., V. Krtíš pri−
jme do TPP predáčku krajčírskej
dielne, pracovníka strihárne a
konštruktéra strihov. Požadované
vzdelanie a prax v odbore. Inf. m
0905 234 882, 047/49 111 91.  

np − 798
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu ako opatro−
vateľka, osobná asistentka pre
ŤZP v 2−týždňovom intervale.
Vypomôžem v domácnosti. Len
vo V. Krtíši. Prax a osvedčenie
mám. Inf. m 0911 694 827. 

np − 808
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu v chránenej
dielni alebo administratívnu prá−
cu. Inf. m 0907 234 059.  np − 812
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadáme menežéra kapely.
Hráme prevažne ľudovky. Inf. m
0915 817 276.                np − 813
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár.
Ovládam všetky murárske a ma−
liarske práce (dlažby, obklady,
plávajúce podlahy). Inf. m 0907
229 634.                     np − 824
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám brigádu na letné
prázdniny. Inf. m 0915 834 150.  

np − 833
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu ako opatro−
vateľka starších ľudí, vypomô−
žem v domácnosti, príp., ubytu−
jem staršieho človeka u mňa do−
ma. Inf. m 0905 742 508.  

np − 836

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

l Kto daruje, príp., predá BUR−
DY a módny časopis PRAMO so
strihmi zo 60−tych až 80−tych ro−
kov? Inf. m 0911 264 102.

np − 1699
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                           np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nn MINIBAGER − ZEMNÉ AMINIBAGER − ZEMNÉ A
VÝKOPOVÉ PRÁCE. Inf. VÝKOPOVÉ PRÁCE. Inf. mm
0915 813 322, 0905 3540915 813 322, 0905 354
723.723. np − 283

n Výpredaj vodovodných batérií
Metalia, rad 55, zľavy 20%, záru−
ka 5 rokov. Inf. m 0907 873 706,
0902 846 560               np − 632
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n BEZKONKURENČNE
NAJLEPŠIE VŔTANÉ STUDNE.
Inf. m 0905 463 213.  np − 628

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Na pamiatku svojim potom−
kom obnovujem starodávny sto−
ročný kroj. Nájde sa niekto, kto
mi daruje určite súčasti kroja (o−
plecko, lajblík, sukňa a pod.),
keďže na mojom sú už niektoré
časti poškodené. Prosím tiež, ak
máte doma zbytočné sklenené
gorálky a flitre na kroje, ponúk−
nite mi. Inf. m 0911 264 102.

np − 658

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

np − 699

n Oprava TV, autorádií... Elektro
servis. Inf. m 0949 595 589.  

np − 770
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Murárske práce, zatepľovanie
domov, prerábanie bytových ja−
dier, plávajúce podlahy, dlažby,
obklady, oblôžkove zárubne. Inf.
m 0908 627 952.             np − 771
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0949 792
112.                           np − 805

BURZA PRÁCE
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CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

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 MINIBAGER −
zemné a výkopové
práce. Inf. m 0907
840 647.   np − 301

n NOVINKA − 
PÔŽIČKA PRE ŽIVNOSTNÍKOV, 

PODNIKATEĽOV a FIRMY.
Inf. m 0904 256 464,

0908 355 383.    np − 670 

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

np − 743 a

n Vykúpime lesné pozemky,
resp., drevo na pni. Inf. m 0905
463 926.                     np − 743 b

n Predám Š−FABIU, r. v. 2002,
čiernej farby, STK, EK platné
do r. 2014. Cena dohodou. Inf.
m 0917 240 849.         np − 787

n NOČNÝ KLUB 
V STAREJ TUREJ 

prijíma na pozíciu hostesky
a spoločníčky

sympatické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú 

klientelu, nadštandardný zárobok
a peniaze na ruku každý deň.

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

Staň sa finančne nezávislou. 
Tel. m 0905 244 226.
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n Hotovostný úver pre zamest−
naných, dôchodcov, SZČO a
mamičkám na materskej dovo−
lenke. Inf. m 0910 843 331. 

np − 793
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo aj s
dovozom. Inf. m 0917 421 614,
0908 199 706.             np − 810

n Predám maringotku, vhodnú
pre včelárov, na chatu, rozmer 7
x 2,40 m. Cena dohodou. Inf. m
0907 849 427.             np − 826

n Hotovostný úver pre zamest−
naných, dôchodcov, SZČO a
mamičky na materskej dovolen−
ke. Inf. m 0910 843 373. 

np − 835

n Na Venevskej ul. pri detskom
ihrisku Permoník sa 12. 6. našiel
zväzok kľúčov s príveskom.
Majiteľ kľúčov sa môže prihlásiť
v redakcii.                   np − 815

n Predám 3−izbový byt s lódžiou
na B. Nemcovej 25 vo V. Krtíši.
Inf. & 0902 276 483.      np − 838
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám elektrický sporák, zn.
BEKO a gaučovú súpravu.
Zachovalé. Inf. & 0905 162 804.  

np − 839

n Vykúpim zadĺžený byt vo V.
Krtíši (aj družstevný). Platba v
hotovosti. Inf. & 0907 484  840.   

np − 841
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obývaciu stenu, stolík
pod televízor + konferenčný sto−
lík a nábytok do detskej izby.
Cena dohodou. Inf. & 0915 254
059.                           np − 843

STRATY A NÁLEZY

PO UZÁVIERKE

Akcie HIOS 
PROGRAM JÚN 2013
l 23.−30.6.2013: VÝTVARNÝ
PLENÉR: Tvorivé stretnutie  ne−
profesionálnych výtvarníkov,
Hrušov l 29.6.2013: Výstava
výtvarných prác Hrušov a oko−
lie, Hrušov. Zmena programu
vyhradená

Ján Havrila, Sklabiná, 103 b.
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 102 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 101 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 98 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 98 b.
Gabriel Petényi, Vinica, 98 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 98 b.
František Fónod, Čebovce, 97 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 96 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 95 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 95 b.
Ján Molnár, D. Strehová, 95 b.
Stefo Zoltán Svorník, Želovce, 95 b.
Ján Budáč, V. Krtíš, 92 b.
Ján Nemčok, Záhorce, 90 b.
Ján Urda, st., V. Krtíš, 88 b.
Ákos Súth, Balog n. I., 88 b.
Jozef Kováč, Vinica, 86 b.
František Petényi, Vinica, 85 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš, 85 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 84 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 84 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 84 b.
Ján Zólyomi, Vrbovka, 83 b.
Miro Černák, M. Kameň, 82 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 82 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 81 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 80 b.
Štefan Filip, Záhorce, 80 b.
Erik Košík, Čebovce, 80 b.
Jozef Csík, V. Ves n. Ipľom, 80 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 79 b.
Pavel Bódiš, Záhorce, 77 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 76 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 74 b.
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 74 b.
Ján Kiss, Vinica, 74 b.
Pavel Filip, Záhorce, 73 b.
Ján Macka, Záhorce, 72 b.
Ladislav Hodási, Želovce, 71 b.
Erika Macková, Záhorce, 66 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 64 b.
Dušan Ďurčov, Hrušov, 55 b.
Samko Bulin, Nenince, 28 b.
Leonard Gőrči, V. Krtíš, 27 b.
Roman Pelč, V. Krtíš, 26 b.
Peter Plavucha, V. Krtíš, 26 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija, 19 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 4 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 2 b.

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

Poradie futbalovej tipovačkyn Predám palivové drevo (po−
pílené na klátiky) s dovozom.
Minimálny odber 2 prm. Cena:
1 prm/35,00 euro. Inf. m 0917
698 979.                    np − 792

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

np − 814

n Najlacnejšie úvery bez preve−
renia príjmu a zaručenia. Inf. m
0905 135 649.             np − 559

n Kamenárstvo MILAN TÓTH −
ZOMITA Modrý Kameň ponúka
kvalitné náhrobné kamene a
všetky kamenárske práce s
10% zľavou. Inf. m 0915 213
791, 0905 188 628, 047/48 702
29. V prípade potreby vycestu−
jeme za vami.            np − 827

Do poradia sme nepočítali 
zápas D. Strehová − Čebovce,

ktorý sa nedohral.

Rozhodne posledné kolo!

Zostava VK:  Čepo, Miškei, Fodor
(Hodási) , Weiss, Lauko (Ádam),
Petrus, Kušický, Gemer, Greguš,
Gibala, Švonavec (Lancini). Góly:
2x Greguš, Švonavec (11m), Gibala,
Kušický, Hodási, Petrus.

Veľkokrtíšania boli od úvodu ak−
tívnejší, čo súpera zaskočilo, no
neprinieslo to očakávaný gólový
efekt. Až v  21.´, po fau−
le na Greguša, otvoril
skóre z pokutového ko−
pu Švonavec. Hostia sa
do súvislejšej útočnej
akcie dostali až po pol−
hodine hry, avšak v 32.´
domáci dokonale za−
kombinovali a Gibala
zvýšil na 2:0. V 34.´ in−
kasoval hráč hostí po se−
be dve žlté karty a svo−
jím zbytočným vylúčením
oslabil svoj tím. Domáci
ponúknutú presilovku
ešte do prestávky využi−
li, keď v 39.´ zvyšoval na
3:0 Kušický a v samom
závere polčasu upravil
Greguš na polčasových
4:0. V 2. polčase sa hos−
tia zatiahli hlboko do o−

brany v snahe inkasovať čo naj−
menej. Táto taktika im vychádzala
len do 70.´, kedy Greguš pridal
svoj druhý gól. V 80.´ skóroval aj
striedajúci Hodási a na konečných
7:0 upravil po rohovom kope vy−
darenou hlavičkou Petrus.

− M. GREGUŠ −

ZO Jednoty dôchodcov
Slovenska v Želovciach
v spolupráci s Obecným 

úradom Želovce
Pri príležitosti 1150.výročia 

príchodu vierozvescov
Cyrila a Metoda na naše 

územie a 20. výročia vzniku
Slovenskej republiky

u s p o r i a d a

K U L T Ú R N Y   D E ŇK U L T Ú R N Y   D E Ň
30. JÚNA 2013 

V NEDEĽU O 13.30 hod.
na amfiteátri pred obecným 

úradom,  na ktorý Vás  srdečne
pozývame. Čaká vás bohatý

kultúrny program.
O občerstvenie je postarané.

IV. liga dorast - JUH  
26. kolo : FC Baník Veľký Krtíš 

- OŠK Hodruša-Hámre 7:0 (4:0) 

JEDNOZNAČNÉ VÍŤAZSTVO DOMÁCICH

Poďte na turistiku s Jaštericou 
V poradí 6. túra organizovaná OZ Jašterica − Spoločnosť pre trvalo udr−
žateľný rozvoj Čebovce sa uskutoční   30. 6. 2013. Záujemcovia môžu
prísť pred bývalý Motorest v Čebovciach o 10:00 hod. a o 10.15 hod. je
naplánovaný štart. Cieľom bude tentoraz Podskalka.  Túra trvá asi 6 ho−
dín, podľa kondície účastníkov. Dovidenia na túre!

Organizačný tím OZ Jašterica
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Góly: Pixiades 2x (FC Baník).
Zostava FC Baník: Kaczorek − Horn,
Ján Ondrejkov, Daniel Ondrejkov,
Šár, Greguš, Takáč, Horváth, Berec,
Sabó, Pixiades. Striedali: Daniel
Ondrejkov − Kukolík, Sabó − Láskavý.
Žlté karty: Ján Ondrejkov, Kukolík,
Sabó. Rozhodoval: Miklóš z Brezna,

pred 80 divákmi. 
Po chybnej rozohrávke domácej o−

brany Pixiades v 3.´ prehodil vybieha−
júceho brankára a strelil gól − 0:1. V
6.´ mal čistú gólovú šancu Sabó, ale
jeho strelu domáci brankár  vyrazil
nohou na rohový kop. Domáci zahrá−
vali v 8.´ priamy kop z 18 m, ale ich
strelu Kaczorek vyrazil na roh. V 17.´
mal čistú gólovú šancu Pixiades, keď
išiel sám na brankára, ale jeho strelu

brankár chytil. Kaczorek v 23.´ vyrazil
tvrdú strelu domácich. V 28.´ vystrelil
Takáč, ale jeho strela išla tesne ved−
ľa pravej tyče. Gólovú strelu domá−
cich Kaczorek v 30.´ perfektne vyrazil
na roh. 
Po peknej akcii hostí Takáča a Saba

v 45.´, Pixiades zakončil strelou na
0:2. Domáci v 52.´ po nevinnej akcii
znížili na 2:1. V 62.´ kopali
Jesenčania priamy kop, ale ich strelu

Kaczorek s istotou chytil. V 74.´ mali
domáci hráči čistú gólovú šancu, ale
z 8 m išla ich strela tesne vedľa ľavej
tyče. Hostia v 79.´ kopali nepriamy
kop Berecom a hlavička Pixiadesa i−
šla tesne nad bránu domácich. V 82.´
zahrávali domáci priamy kop, no ich
strela išla do múru hostí. V 86.´ po
priamom kope hosťujúceho hráča
Bereca, jeho strelu brankár vyrazil na
roh. Vedenie FC Baník ďakuje hrá−
čom za úspešné účinkovanie v IV. li−
ge v tejto sezóne.  − TIBOR KRNÁČ − 

IV. liga JUH -  Jesenské - V. Krtíš 1:2 (0:2)

Zaslúžená výhra hostí

Zostava Vinice: Geregai −
Brezovský, Régi, Zsigmond,
Boros, Súth, Antal,  Gál, Sz. Tóth,
Halko, A. Bugyi; na striedanie : R.
Dobos,  T. Tóth, M. Pobori, K.
Bugyi. 

Na posledný zápas v tejto sezóne i
v V. lige nastúpili Viničania v nových
dresoch, za ktoré ďakujú sponzorovi.

Na rozmočenom teréne sa zápas za−
čal rozhárane, ale hostia postupne
prevzali iniciatívu. V 20.´ priamy kop
Gála smeroval nad bránu a Bugyiho
hlavičku v 22.´ vytlačil brankár na roh.
Domáci po prvý raz vystrelili na bránu
v 24.´, ale lopta išla vedľa. Hostia sa
ujali vedenia v 27.´, keď Gálovu pri−
hrávku premenil Sz. Tóth. Domáci v

34.´strieľajú znovu iba vedľa brány. V
37.´ zachránil domáci brankár pred
Antalom odvrátením  lopty na roh, z
ktorého Boros dal druhý gól − 0:2.
Súthov pokus v 40.´skončil ma boč−
nej sieti. Domáci sa snažili skorigovať
ale ich príležitosť v 43.´odvrátili hostia
na roh. 

Do druhého polčasu nastúpil v brá−
ne hostí Dobos a v 55.´striedal
Zsigmonda Pobori. V 59.´ Antalovu
stredu odvrátil brankár na roh.

Domáci zahrávali v 60.´priamy kop, z
ktorého znížili na 1:2. Hostia sa po−
tom snažili znovu získať dvojgólové
vedenie, ale Súthov pokus v
75.´skončil strelou do rúk brankára.
Priamy kop domácich v 78.´ letel nad
bránu hostí. Tóth unikol domácej o−
brane v 85.´, ale brankár jeho strelu
vyrazil. Hostia sa snažili až do konca
a v 89.´ zakončil Antal svoj únik tretím
gólom hostí 1:3. 

−GABRIEL ZSIGMOND− 

V. liga D - Hajnáčka - Vinica 1:3 (0:2)

Hostia potvrdili postavenie v tabuľke

Diváci 100; zostava D − Holub,
Zachar, Rajťuk, Holovic, Násaly,
Ma. Varholák, Béreš, Kollár,
Grešina, Brna, N. Havrila, stried.:
Gyuros, Balga. 

V poslednom majstrovskom zápa−

se sezóny domáci nastúpili na zá−
pas v značne oslabenej zostave, le−
bo im chýbalo viacero hráčov. Úvod
zápasu však začali dobre a už v
11.´ sa dostali do vedenia gólom
Brnu. Hostia v 34.´  vyrovnali prud−
kou strelou z hranice pokutového ú−
zemia. O štyri min. opäť skórovali

hostia − 1:2, keď využili rýchly proti−
útok do otvorenej obrany domácich.  
V II. pol. síce domáci pridali, no ich

sily nestačili na futbalovejších hostí,
ktorí v 73.´ opäť skórovali − 1:3 po
samostatnej akcii. Hostia v 84.´ u−
pravili na konečných 1:4, keď už na
ihrisku bolo iba "jedno" mužstvo. 

Vedenie FK Slovenské Ďarmoty
ďakuje za podporu počas uplynulej
celej sezóny všetkým sponzorom, di−
vákom, hráčom za ich výkony, re−
dakcii Pokrok za spoluprácu a oso−
bitne starostke obce Denise Árvayo−
vej. Tešíme sa na rovnako dobrú
spoluprácu so všetkými v budúcom
ročníku 2013 − 14.  

− JOZEF BAČA − 

V. liga D - S. Ďarmoty - Radzovce 1:4 (1:2)

Krutá prehra domácich  

Plavčík Jozef Lacko:
"Reagoval som na upo−
zornenie tohto muža a
spolu s ním sme vytiah−
li bezvládne telo na mó−
lo a začali sme ho oži−
vovať. Doniesli sme aj
dýchací prístroj a pomá−
hala nám aj jedna pani,
ktorá, ako neskôr vy−

svitlo je lekárka. Chlapca
sme oživovali až do prí−
chodu RZP, ktorá prišla
asi o 10 minút."   

Záchranári pokračovali v
oživovaní a podľa našich in−
formácii, chlapcove srdce
po čase začalo biť. Previezli
ho v bezvedomí do veľkokr−
tíšskej nemocnice, kde ho

stabilizovali a vrtuľníkom previezli
do nemocnice v B. Bystrici. 

Žiaľ, ako sme sa v nedeľu do−
obeda dozvedeli, 14−ročný Daniel
v noci na nedeľu zomrel. Podľa je−
ho príbuzných bol Daniel zdravý
chlapec, športovec, ktorý hrával
futbal a vedel plávať. O to záhad−
nejšie pôsobí fakt, že si nikto ne−
všimol, keď sa topil, a ani on sám
nedával nijaké známky o tom, že
by mal pri kúpaní problémy. Nikto
preto nevie ani odhadnúť, ako dlho
bol vlastne pod vodou. Presnejšie
príčiny úmrtia objasní až pitva. Na
výsledky záverečnej lekárskej správy
čakajú aj policajti a podľa jej výsledkov
budú robiť ďalšie úkony k objasneniu
príčin tohto tragického nešťastia. O
ďalšom vývine prípadu vás budeme in−
formovať. −René−

Tragická rozlúčka so školou
S končiacim sa školským rokom sa chceli spoločne rozlúčiť žiaci 8.
B zo ZŠ na Komenského vo V. Krtíši. V sobotu 22. 6. sa spoločne
vybrali na biokúpalisko Krtko vo Veľkom Krtíši, kde bolo v tom ča−
se pomerne dosť ľudí. Aj preto si možno nikto nevšimol, že 14 roč−
ný Daniel z V. Krtíša určitú dobu chýba. Až náhodný plavec krátko
po 15.00 hod. upozornil plavčíka na strážnej veži, že takmer rovno
pod ňou je vo vode nehybné telo. 

Záber z kamery umiestnenej na kúpalisku. Záchranári robili všetko,
čo bolo v ich silách. Daniel však v noci zo soboty na nedeľu zomrel

Zdrvení príbuzní mladého chlapca nechceli uveriť, 
že utopeným je ich milovaný Danielko

Daniel (vpravo hore) na fotografii
so spolužiakmi z 8. B
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Zostava Príbelce:  Černoch, Bariak,
Trebuľa, P. Červoč, Prešinský, M.
Červoč, T. Parkáni, L. Parkáni, Pál,
M. Pástor, M. Holík; na striedanie I.
Ďurčok, M. Cesnak a J. Parkáni. 

Domáci sa s oklieštenou zosta−
vou (z rôznych príčin chýbalo 5
hráčov základnej zostavy) nevede−
li vysporiadať. Odzrkadlilo sa to aj

na prvom polčase, keď z rohu stre−
lil čebovský hráč asi z 20. metrov
krásnu strelu. Domáci zahodili tri
vyložené šance. Druhý polčas sa
niesol v znamení tlaku domácich,
vytvorili sme si šance, ale znovu
zasiahla vyššia moc v podobe pá−
nov v čiernych dresoch. Holíka
stiahol hráč Čeboviec pred súpero−

vu 16−ku a tu ho podkopol.
Rozhodcovia ale hru pustili a z od−
kopnutej lopty sme dostali 1:2. Do
konca zápasu sme mali síce ú−
zemnú prevahu, ale nepodarilo sa
nám vyrovnať. Aj hostia mali jeden
brejk, ale výsledok sa už nezmenil.
Musíme opäť "poďakovať"  pánom
v čiernom, ktorí spolu s delegátom
dokázali predvádzať také veci, že
ak sa má slovenský futbal uberať
takýmto smerom, tak to bude ako v
Lichtenštajnsku.      − ĎURČOK −  

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

Bude u nás ako v Lichtenštajnsku? 

Zostava: Nozdrovický, Sladovník,
Hampachel, A. Tóth, Ocko, Z. Kuzma a
Zivák. Do Hnúšte pricestovali
Neninčania len siedmi a zápas sa

skončil 4:0 preto, že sa nám zranil
hráč a museli sme v prvom polčase
zísť z ihriska po polhodine hry. Ďa−
kujeme hráčom, ktorí prišli na posledný
zápas a tí, ktorí neprišli, si môžu spytovať
svedomie.                − HAMPACHEL−  

V. liga D -  Hnúšťa - Nenince 4:0 (nedohrané)

Sedem statočných...

IV. liga sk. JUH

V. liga sk. D

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

3:1
7:3
1:1
0:0
1:2
0:3
3:2

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

1:3
2:0
1:4
−

2:1
4:3
1:2

I. trieda okres

BALOG N. I. − M. KAMEŇ 5:0 (3:0)
Diváci: 70; rozhodovali: Pásztor,
Ubrankovič, J. Balga; góly: D − Nedela
3x, J. Ďurás, Buček;  najlepší hráč: D −
J. Nedela, H − P. Novák; zostavy: D −
Mics, Nagy, Radoš, Buček, E.
Krupčiak, Mihalovič, Jozef Nedela, Ďu−
rás, Oroszlányi, P. Gyurász, Molnár,
stried. E. Krupčiak, E. Ďurás; H −
Pűšpőky, Melišík, Režnák, Bariak,
Bednár, Šesták, Laššan, Mózer,
Novák, Lukáš Bednár a Špaldoň. 
Pred zápasom prevzali dorastenci od

predsedu ObFZ L. Krnáča pohár za 1.
miesto v súťaži, za čo vedenie blaho−
želá. Ďalším pekným momentom bolo
pozdravenie Janka Mihaloviča, ktorý u−
končil svoju vyše 20 ročnú futbalovú
kariéru v Balogu n. Ipľom. Družstvo po−
tešila nová sada dresov, za čo ďakuje
svojim sponzorom. 

Zápas začal v svižnom tempe, ale
bez väčších šancí, hralo sa medzi 16−
tkami. Konečne v 30.´ sa po centri
Molnára presadil J. Nedela. O min. na
to už bolo 2:0, keď J. Ďurás, našiel v
5−ke Bučeka a ten sa nepomýlil.
Futbalovejší boli domáci, vypracovali si
množstvo šancí, no museli dávať pozor
na brejky hostí. V 45.´ ešte dal gól do
šatne J. Ďurás. V 60.´ prudkú strelu
Radoša brankár vyrazil presne pred
Nedelu a on nekompromisne zakončil

na 4:0.  Po peknej prihrávke v 85.´  od
Mihaloviča zoči − voči brankárovi neza−
váhal Nedela a zvýšil na konečných
5:0. Chcel by som poďakovať všetkým
okolo nášho futbalu za celoročnú spo−
luprácu a verným divákom za povzbu−
dzovanie.         − JOZEF STRICHO  −
OPAT. N. VES − OLOVÁRY 0:3 (0:2)

Líder potvrdil svoje postavenie 
Diváci: 120; rozhodovali: Majer, P.
Kalmár, st., P. Kalmár, ml., góly: H −
Gluch, Nemčok, Žingor; najlepší
hráč: D − N. Híveš, st., H −  Nemčok;
zostavy: D − Gőrőg, Balga, Balla,
Szatmári, Iždinský, Belák, N. Híveš,
st., N. Híveš, ml., Jánoška, Mihálik,
Klacso, stried.: Sliacky, Krekáč,
Zolley, Jakubec;   H − Bablena,
Skabella, Vízi, Radoš, Zolnay,
Botoš, Gluch, Bakoš, Nemčok, Ša−
ranko, Žingor, stried.: Kováč, Lupa.

Zápas sa začal slávnostným výko−
pom jubilanta Slave Ilja, ktorý pred pár

dňami oslávil 70− tku a je druhým tré−
nerom mužstva. 
Od začiatku hry sa hral svižný futbal,

šance boli na obidvoch stranách, no zo
začiatku ich nevyužili ani na jednej
strane. Potom hostia z ojedinelého ú−
toku získali vedenie. Domáci pridali a
vypracovali si šance, no s ich využitím
mali smolu. Pred polčasom dali hostia
aj 2. gól. II. pol. sa hral tiež svižne,
mužstvá mali šance, čo hostia využili
na tretí gól − 0:3. Bol to slušne a ko−
rektne hraný zápas, o čo sa postaral aj
hlavný rozhodca. 

Domáce vedenie ďakuje hráčom za
celý výkon v jarnej časti a praje im do
budúcnosti veľa dobrých športových
výkonov a zároveň gratulujeme hos−
ťom za postup do V. triedy. Chceme sa
poďakovať aj za skvelú spoluprácu s
redakciou Pokrok.  

− ŠTEFAN BŐJTŐŠ − 

I.okresná trieda

Zostava VK:  Weiss, Miškei, Fodor,
Gibala, Lauko, Petrus, Kušický,
Gemer, Hodási,  Švonavec, Lancini
(Čepo). Góly za VK: Lancini, Hodási,
Švonavec.   V Hliníku nad Hronom si
dorastenci baníka zabezpečili tretie
miesto v konečnej tabuľke IV. ligy sku−

piny JUH. Za výkony, ktoré hráči pod
vedením trénera Miroslava Glucha po−
čas celej sezóny predvádzali si zaslú−
žia pochvalu a gratuláciu k bronzovej
priečke. Zároveň im želáme, aby sa im
minimálne takto darilo aj v budúcej se−
zóne.                  −MARTIN GREGUŠ−

IV. liga dorast: PS Hliník n. H. − Veľký Krtíš  1:3 (0:0) 
JEDNOZNAČNÉ VÍŤAZSTVO DOMÁCICH

Zostava Sklabiná: Š. Koči, D.
Drienovský, Žingor, Fűlop, I. Černák.
Ľ.Koči, M. Drienovský, Zošák, F.
Matikovský, Ďurica, Maslaňák; na
striedanie: Macko, M. Černák, R.
Matikovský a P. Kováč.    
Zostava D. Strehová: D. Hriň, Žilka,
Klátik, Sokol, M. Hriň, Abelovský,
Kollár, Nagy, Tóth, Kminiak, Drozd;
na striedanie Adamík. Rozhodoval
Melicher z B. Bystrice, ŽK za domá−
cich: Ďurica, Žingor, M. Drienovský;
hostí Žilka a Sokol; 180 divákov.  

Domáci v poslednom zápase sezóny
2012/13 privítali na svojom trávniku v
okresnom derby Prameň D. Strehová.
Bol to zápas, v ktorom sa stretli suse−
dia v tabuľke − štvrtý s piatym. V ho−
rúcom počasí začali lepšie domáci,
keď sa už v 5. ´ ujali vedenia uteše−
nou strelou Zošáka. Hostia i napriek
rýchlemu inkasovanému gólu hrali

kombinačný útočný futbal v snahe vy−
rovnať stav zápasu. Ich aktivitu zmra−
zil v 26.´ Matikovský, ktorému obrana
hostí dala dosť priestoru a jeho u−
miestnená strela k tyči po druhýkrát
rozvlnila sieť za chrbtom bezmocného
D. Hriňa. V týchto fázach zápasu boli
domáci pri chuti a ďalšie gólové príleži−
tosti Matikovského a Zošáka ostali ne−
využité. V 40.´sa znovu potvrdilo zná−
me "nedáš − dostaneš", keď sa do po−
kutového územia domácich predral
rýchly Kminiak, ktorého domáci obran−
ca zastavil nedovolene a následne na−
riadený pokutový kop bezpečne pre−
menil Žilka a upravil na 2:1.  Do dru−
hého polčasu nastúpili hostia s veľkým
odhodlaním vyrovnať. Blízko k tomu
mali v 48.´, ale strela Ábelovskeho tes−
ne míňa bránku domácich. V 66.´ hos−
tia znovu pohrozili, keď po chybe do−
mácej obrany unikol Tóth, ktorého

prudký center Kminiak nevyužíva.
Domáci odpovedali v 76.´, keď rýchlo−
nohý Macko pripravil príležitosť pre Ľ.
Kočiho, ktorý prestreľuje hosťujúcu
bránku. V 84.´ hostia zahadzujú tutov−
ku, keď Sokol v 16− ke zbrlklo strieľa
vedľa. Hostia sa do posledných minút
snažili o vyrovnanie, ale pozorná obra−
na domácich znovu potvrdila svoje
kvality.   Chcel by som sa v mene ce−
lého realizačného tímu Sklabinej poďa−
kovať hráčom a  trénerovi K. Hornovi
za výkony, ktoré podávali hlavne v jar−
nej časti súťaže. Poďakovanie patrí na−
šim verným fanúšikom, ktorí v hojnom
počte prichádzali na zápasy. Veľké ďa−
kujem patrí  našim sponzorom, ktorým
záleží na chode futbalového klubu
Sklabiná. Ďakujem i redakcii Pokrok
za výbornú spoluprácu a tešíme sa na
ďalšiu v novom súťažnom ročníku.
Bodku za úspešným účinkovaním v
ročníku 2012/ 13 v pozápasovom zá−
vere dalo Poľovnícke združenie Nová
Ves výborným guľášom, ktorý pripra−
vili páni Diheneščík a Gerbáč.             

− JOZEF PAHOLÍK − 

V. liga D - Sklabiná - D. Strehová 2:1 (2:1)

V prestížnom zápase úspešnejší domáci 

Lacno predám staršiu spálňu.
Tel. 0918 492 087.       np− 867 
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O všetkých týchto činnostiach
prišli  porozprávať hasiči z Dobro−
voľného hasičského zboru v
Želovciach na našu − Základ−
nú školu, Komenského č.4 vo
Veľkom Krtíši. Žiaci prvých až
štvrtých ročníkov sa postavili
okolo nich do kruhu a veľmi
pozorne počúvali veliteľa zá−
sahu M. Obertína, ktorý im po−
rozprával všeličo zaujímavé.
Veľmi ochotne odpovedal na
zvedavé otázky detí, ktoré sa
ho spytovali na konkrétne zá−
sahy aj pravidlá. Hasiči prišli
na dvoch hasičských autách,
deti mohli vidieť všetky po−
môcky, ktoré hasiči používajú

pri svojej práci, dokonca sa zahrali
na požiar a vyskúšali si hasiť fiktív−
ny požiar. Taktiež posadali do áut,
a keď im hasiči pustili sirénu, bol to
pre ne veľmi silný zážitok, na ktorý
zrejme tak skoro nezabudnú. Keď
z auta pustili vodu, deti si s hasič−
skými prilbami na hlavách mohli
vyskúšať držať hadicu so striekajú−
cim prúdom vody.

Celý kolektív učiteľského zboru,
ako aj samotní žiaci, posielajú svo−
je úprimné poďakovanie všetkým
hasičom Dobrovoľného hasičského
zboru v Želovciach a osobitne veli−
teľovi hasičského zboru M.
Obertínovi. 

− Text a foto: 
Mgr. JANA JUCHOVÁ − 

Deti sa ocitli v úlohe hasičov  
Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a
rozširovanie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh hasičstva znač−
ne rozšírilo. V súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a
jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromad−
ných haváriách, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rá−
dioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôz−
nych záchranných prácach. Nezanedbateľná je aj osvetová činnosť
ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpeče−
nia budov. Hasiči častokrát  spolupracujú s policajnými, záchranár−
skymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej
situácie.

Siréna ich trochu vystrašila, no striekať z hadice bola zábava



n Predám 3−izbový byt s lódžiou
na B. Nemcovej 25 vo V. Krtíši.
Inf. m 0902 276 483.      np − 838
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám elektrický sporák, zn.
BEKO a gaučovú súpravu.
Zachovalé. Inf. m 0905 162 804.  

np − 839
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykúpim zadĺžený byt vo V.
Krtíši (aj družstevný). Platba v
hotovosti. Inf. m 0907 484  840.   

np − 841
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obývaciu stenu, stolík
pod televízor + konferenčný sto−
lík a nábytok do detskej izby.
Cena dohodou. Inf. m 0915 254
059.                            np − 843

n Predám domáce vajíčka. Inf.
m 0905 230 767.           np − 844
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam stavebné práce.
Inf. m 0902 589 619.    np − 845

n Predám zrekonštruovanú
chatku na Koprovnici. Inf. m
0903 198 477.               np − 847
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pšenicu. Inf. m 0907
435 170.                       np − 848
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské odstavča−
tá. Cena: 20 euro. Inf. m 0915
151 261 (Želovce).         np − 849
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám alebo prenajmem ob−
chodný priestor na Ul. SNP. Inf.
m 0905 732 394.         np − 856

n Opatrím starších ľudí alebo
deti, prípadne vypomôžem v do−
mácnosti. Len V. Krtíš. 
Inf. m 0949 397 593.      np − 850
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Opatrím deti predškolského alebo
školského veku. Vypomôžem v do−
mácnosti. Len V. Krtíš. Inf. 
m 0944 344 044.          np − 851

n Ponúkam poľnohospodárske
služby. Inf. m 0948 155 120. 

np − 852
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Odstúpim kompletne zariade−
nú reštauráciu. Inf. m 0907 824
973.                           np − 857
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nové radiátory, nový
kotol DAKON 24 a dojaciu výve−
vu s dojacím zariadením aj s prí−
slušenstvom. Inf. m 0905 308
209.                           np − 858
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0911 500 623.              np − 860
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Sympatická 68 − ročná vdova
veselej povahy by sa rada zo−
známila s pánom vo veku od 70
r. do 80 r. Inf. m 0903 376 993.  

np − 861
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PO UZÁVIERKE

DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D138 ŽK zo dňa 16.6.2013 I. tr. dospelí:
R. Roland 1172020, M. Peterman
1179161 Olováry, M. Halama 1113247,
R. Kubolek 1098960 D. Lom, N. Híveš
1177943 O. N. Ves, N. Galčík 1103971
Lesenice, Z. Balla 1032388 K. Kosihy, R.
Jánošík 1211082 Záhorce, P. Halás
1041218, J. Lavo 1129921 Želovce, P.
Balík 1201046, M. Vlačuha 1188627 S.
Plachtince, P. Gyurász 1178411, J.
Nedeľa 1210777, R. Kristian 1241128
Balog. 139 M. Lupták 1197711 S.
Plachtince 1 MFS pod. od 19.6.2013 do
18.9.2013 podľa 1/5a, poplatok 5 eur.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať
do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji
ObFZ.  

Správy zo sekretariátu:
1. Prihlášky do súťaží ObFZ pre nový sú−
ťažný ročník 2013/2014 sú zverejnené na
odkaze  ISSF – dokumenty – registračné
formuláre – registračný formulár Prihláška
do súťaže. Prihlášku podľa pokynov na
tomto odkaze je potrebné vyplniť za kaž−
dé družstvo (dospelí, mládež) samostatne
a podpísanú štatutárnym zástupcom klu−
bu (osoba uvedená v ISSF ako štatutárny
orgán klubu – overenie podpisu je povin−
né), zaslať poštou resp. osobne na ObFZ
v termíne do 8.7.2013. 
2.  Štartovné pre I. triedu dospelých je 130
eur, a pre II. triedu dospelých je 100 eur.

Informácie vyplývajúce z ISSF 
1. Mesačná zberná faktúra:
−  FK v stanovených prípadoch neuhrá−
dzajú jednotlivo pokuty a poplatky súvisia−
ce hlavne s činnosťou VV a komisií, pro−
stredníctvom poštových poukazov, pla−
tobnými elektronickými príkazmi atď.

−  VV a príslušné komisie (s výnimkou
MaK) sú povinné vo svojich správach zo
zasadnutí uvádzať v Spravodaji výšku po−
platkov, ktoré sú FK následne povinné u−
hradiť v mesačnej zbernej faktúre.
−  Úhrada pokút a poplatkov je v stanove−
ných prípadoch zabezpečovaná súhrnne
mesačne po skončení kalendárneho me−
siaca prostredníctvom mesačných zber−
ných faktúr vystavovaných pre jednotlivé
FK v ISSF. −  Mesačné zberné faktúry nie
sú zasielané na jednotlivé FK poštou, ale
sú vystavené pre potreby úhrad jednotli−
vými FK v elektronickej podobe v ISSF.
−  FK sú povinné uhradiť mesačnú zbernú
faktúru v termíne do 14 dní odo dňa jej vy−
stavenia na účet SFZ číslo
5029610884/0900, pričom úhrada musí
byť pripísaná na účet v posledný deň
splatnosti vo fakturovanej výške a so
správnym uvedením variabilného symbo−
lu úhrady. −  V prípade neuhradenia me−
sačnej zbernej faktúry v posledný deň
splatnosti, má príslušné družstvo FK naj−
vyššej vekovej kategórie štartujúce v sú−
ťaži ObFZ (v poradí dospelí, dorast) dňom
nasledujúceho zasadnutia DK nepodmie−
nečne zastavenú činnosť do dňa úhrady
mesačnej zbernej faktúry. Príslušné druž−
stvo FK MFS odohrá, ale po skončení sú−
ťaže mu príslušná riadiaca komisia za
každé takto odohraté MFS v nepodmie−
nečne zastavenej činnosti odpočíta 3 bo−
dy. Za neuhradenie mesačnej zbernej
faktúry v posledný deň splatnosti má FK
zároveň zastavené matričné činnosti do
dňa úhrady mesačnej zbernej faktúry.
−  V rámci mesačných zberných faktúr ne−
bude zabezpečovaná úhrada:
a) štartovných vkladov do súťaží – kap. C.

bod 1 písm. a RS.
2. Elektronická registrácia funguje nasle−
dovne: − Klubový ISSF manažér vyplní v
ISSF v elektronickej podateľni formulár
"Prihláška k registrácii hráča" kde je
NUTNÁ osobná emailová adresa regis−
trovaného.− Pokiaľ registrovaný nemá o−
sobnú emailovú adresu, musí zaslať pa−
pierové tlačivo "Prihláška k registrácii hrá−
ča"
− Pokiaľ registrovaný hráč nedovŕšil 18 ro−
kov, zadáva sa emailová adresa
ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU !
− následne po odoslaní žiadosti ide na u−
vedenú emailovú adresu notifikácia a v e−
maile je aj odkaz (linka), na ktorú treba
kliknúť a následne sa otvorí www prehlia−
dač, kde je celá žiadosť a registrovaná o−
soba ju má možnosť Schváliť alebo
Zamietnuť.
− Ak ju registrovaná osoba zamietne je to
koniec procesu, nič viac sa nedeje.
− Ak ju registrovaná osoba schváli, ide no−
tifikácia klubovému manažérovi (aj matri−
károvi) a ten následne dokončí registrač−
ný proces.
Pri elektronickej registrácii sa AUTOMA−

TICKY vytvorí osobné konto v ISSF a tým
je celý proces  registrácie a aktivácie čle−
na SFZ dokončený. Nie je už treba vytvá−
rať konto osobne na ktorom koľ vek zvä−
ze.
3. Plastový preukaz
a) Upozornenie, že od no−
vého súť. ročníka
2013/2014 musia mať kaž−
dý hráč PLASTOVÝ PRE−
UKAZ.  
b)  Upozornenie pre  všet−
ky FK z okresu Veľký Krtíš,
že od 1. 10. 2012 nie je
možné vykonať matričný ú−

kon (zapísať záznam o prestupe resp.
hosťovaní do papierového registračného
preukazu), od uvedeného termínu sa mat−
ričný úkon zaznamenáva len do ISSF.
Hráč, ktorý chce ohlásiť prestup resp. hos−
ťovanie musí mať PLASTOVÝ PREU−
KAZ!!! 
4. Kontrola RP
Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu

klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez
ISSF, nakoľko od jesennej časti súťažné−
ho ročníka 2013/2014 je na základe roz−
hodnutia VV ObFZ zavedená povinnosť
spracovať okrem papierovej formy zápisu
o stretnutí aj elektronický zápis v  súťa−
žiach dospelých. V prípade, že sa hráč
nebude dať nahrať do nominácie preto, že
nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF,
a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi,
FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie
bude skontumované.        − L. KRNÁČ

predseda ObFZ −

ObFZ V. Krtíš − Spravodaj č.49

II. TRIEDA

DORAST

n Vykonávam zváračske a zá−
močnícke práce všetkého dru−
hu. Mám dlhoročnú prax. Inf.
m 0907 128 272.        np − 846

n Sprostredkujem bezpečný
predaj − kúpu − prenájom Vašej
nehnuteľnosti. Inf. m 0908 787
713 (Sarvašová).           np − 853

l Hľadám poľnohospodársku
pôdu a domy na samote. Inf.
m 0908 787 713 (Sarvašová).  

np − 854

n Predám výkonný prietokový
ohrievač vody, 5 l, 2.000 W,
THERMOFLOW s káblom a
koncovkou na 230 V. Inf. m
0911 264 102.             np − 859


