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09:40 − Autosalón 10:15 − Ča−
rovné miesta Zeme:
Madagaskar 11:05 −

Slovensko v obrazoch 11:30 − Svet v obrazoch
11:55 − O 5 minút 12 13:00 − Občan za dverami
13:30 − Agatha Christie : Poirot: Smrť pani
McGintyovej 15:05 − Zlatá klasika − režisér
A.Lettrich: Prípad krásnej nerestnice 16:40 −
Nikto nie je dokonalý 17:50 − Hurá do záhrady
18:15 − Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 − Správy
RTVS  19:50 − Góly − body − sekundy  20:10 −
Počasie 20:20 − Sokol a holubica 1/6 22:05 − Sokol
a holubica 2/6 23:45 − Maigret: Maigret a spoloč−
níčka 01:30 − Agatha Christie Poirot

09:50 − Família: Família −
Makovienka 10:15 − Noc v

archíve: Drobnosti z obrazovky 11:15 −
Handrigula 12:25 − Vynálezy, ktoré zmenili svet:
Vynálezy, ktoré zmenili svet − 1930 − 1940 13:25 −
On air 13:45 − Orientácie 14:10 − Slovo 14:20 −
Medzinárodný ekumenický koncert 15:50 −
Anjeli strážni: Miroslava Žbirku 16:20 − Hokej −
Extraliga 19:10 − Večerníček: Kapitán a jeho ku−
chár 19:15 − Macko Uško: Príručka 19:25 −
Rozprávky Bolka a Lolka: Zakliaty zámok 19:35
− Ja a moja rodina: Stepanie Americká Indiánka
v Kanade 19:55 − Správy RTVS pre nepočujúcich
"N" 20:00 − Divadlo nás baví − Len tak prišli 20:10
− Len tak prišli 22:25 − Odpískané 23:10 − Dvor bez
slnka 00:10 − Správy RTVS "N" 01:05 − Slovo 

10:00 − FORMULA 1: Veľká
cena Indie 12:50 − Žandár
zo Saint Tropez 15:00 −

Vrchní, prchni! 16:55 − Križovatka smrti 19:00 −

TELEVÍZNE NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ NO−
VINY  20:15 − POČASIE 20:30 − Mechanik zabijak
22:20 − Smrtiaca zbraň 00:20 − Mechanik zabijak
01:50 − Hrozba z temnoty V. 11−12/22 03:10 −
Smrtiaca zbraň 04:55 − TELEVÍZNE NOVINY 

09:50 − Geissenovci − Ťažký
život milionárov III. 19/19
10:50 − Geissenovci − Ťažký

život milionárov IV. 1/16 11:50 − Vtierka Castle V.
10 12:50 − Ground Zero: Koniec sveta 14:50 −
Rýchli a zbesilí 4 17:15 − Nové bývanie 18:00 −
Cena je správna 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ
19:59 − ŠPORT 20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE
20:20 − ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 22:15
− ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 23:15 − Vec:
Počiatok 01:40 − Megahad útočí 03:25 − Vec:
Počiatok  

NEDEĽA 27. 10.TV PROGRAM

VYPREDÁVAME 
TOVAR 

ZA NÁKUPNÚ
CENU KVÔLI 

SŤAHOVANIU

ODVOLANIA

Ak potrebujete pomoc 
pri vybavovaní úveru tak volajte!

Ak už máte úver a potrebujete
refinancovať aj to vyriešime!

HYPOTEKÁRNE 
STREDISKO UŽ AJ U NÁS!

Tel. : 0908/463 765
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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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MYXY ,  s . r . o .
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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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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 a Veľkom Krtíši.

l WÜSTENROT PORADCA 
pre pobočky vo Veľkom Krtíši. Garantovaný mesačný

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

zasielajte na e−mail: mpavlovova@wustenrot.sk 

07
−1

2
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Zväz branných a technic−
kých činností SR usporiadal
v dňoch 27. − 28. 09.2013
Majstrovstvá SR v branných
viacbojoch v Gbelciach (okr.
Nové Zámky). Čebovským
branným viacbojárom sa do
týchto pretekov podarilo po−
staviť družstvo, ktoré si vy−
bojovalo sriebornú medailu.
Družstvo ZO ZBTČ JUNIOR
Čebovce v zložení: Tomaš
Hampachel, Alexander Nagy
a Gabriel Zolcer nazbieralo
vo všetkých disciplínach
(streľba na terč, hod graná−
tom, zdravotná príprava, to−
pografia, streľba na sklápa−
cie terče a beh terénom) cel−
kom 246 bodov, keď zaostalo
za svojimi premožiteľmi zo
Serede len o 1,5 bodu. Na
treťom mieste sa umiesnilo
družstvo z Parchovian (okr.
Trebišov). Aj keď v samot−
ných disciplínach mali Če−
bovčania najviac dosiahnu−
tých bodov o majstrovskom
titule rozhodol slabší dosi−
ahnutý čas v behu oproti
družstvu zo Serede. V súťaži
jednotlivcov si najmladší
člen družstva Gabriel Zolcer
vybojoval na M−SR striebor−
nú medailu a ešte aj
Alexander Nagy sa umiestnil

na peknom 7. mieste v celko−
vom poradí.

Na týchto Majstrovstvách
SR boli odovzdané aj ocene−
nia, ktoré si súťažiaci vybo−
jovali v jednotlivých kra−
joch, ktoré sa v týchto prete−
koch delia na Východ, Západ
a Stred, do ktorého patrí aj
ZO ZBTČ JUNIOR z Čeboviec.
Toto družstvo si v krajských
majstrovstvách prevzalo
majstrovský titul, keď sa se−
bou nechali strieborných vi−
acbojárov z B. Bystrice a
bronzových z Martina. V sú−
ťaži jednotlivcov si Majstra
kraja "STRED" vybojoval
Gabriel Zolcer, druhý skon−
čil Alexander Nagy (obaja
ZO ZBTČ JUNIOR Čebovce)
a na treťom mieste skončil
Banskobystričan Martin
Korbeľ. Tretí člen družstva z
Čeboviec Tomáš Hampachel
obsadil 6. poradie.

Za úspechy dosiahnuté v
tohtoročnej sezóne bola zá−
kladná organizácia ZO ZBTČ
JUNIOR Čebovce nominova−
ná na Medzinárodné maj−
strovstvá Českej republiky v
branných viacbojoch, ktoré
Svaz branně technických
sportů Českej republiky uspo−
riadal v dňoch 4.− 5. 10. 2013

v rekreačnom stredisku
Prudká u Doubrauníka.
Slovenskú výpravu okrem
družstva z Čeboviec tvorili
ešte družstvá zo Serede a z
Lenartova (okr. Bardejov).

V Českej republike sa súťaží
v odlišných disciplínach a ti−
ež zloženie družstiev musí
byť odlišné, ako sme tomu
zvyknutí na Slovensku, pre−
to vedenie ZO ZBTČ JUNI−
OR nenechalo nič na náhodu
a na preteky do ČR sa pri−
pravovalo družstvo v inom
zložení ako bolo na sloven−
ských majstrovstvách. 

Družstvo v zložení: Peter
Tomaškin, Marek Trebuľa a
Monika Trebuľová nastupo−
vali na streľbu ako 25. druž−
stvo z celkového počtu 27
družstiev. 

(Pokračovanie na str. 17)

Čebovskí viacbojári priniesli medaile aj z Čiech!
Čebovskí viacbojári ukončili sezónu ziskom striebornej medaile z M−SR aČebovskí viacbojári ukončili sezónu ziskom striebornej medaile z M−SR a

zlatej medaile z MM−ČR. Členovia ZO Zväzu branných a technickýchzlatej medaile z MM−ČR. Členovia ZO Zväzu branných a technických
činností (ZBTČ) JUNIOR Čebovce pod vedením jeho predsedu Pavlačinností (ZBTČ) JUNIOR Čebovce pod vedením jeho predsedu Pavla
Tomaškina majú za sebou ďalšiu úspešnú sezónu, keď si na najvyšTomaškina majú za sebou ďalšiu úspešnú sezónu, keď si na najvyš −−
ších súťažiach v branných viacbojoch na Slovensku ako aj v Českejších súťažiach v branných viacbojoch na Slovensku ako aj v Českej
republike vybojovali strieborné a zlaté medaile. republike vybojovali strieborné a zlaté medaile. 

Po tohtoročných júnových Medzinárodných majstrovstvách SR vPo tohtoročných júnových Medzinárodných majstrovstvách SR v
brannom viacboji žiakov ZŠ, ktoré ZO ZBTČ JUNIOR Čebovce usporibrannom viacboji žiakov ZŠ, ktoré ZO ZBTČ JUNIOR Čebovce uspori −−

adali v Hrušove sa členovia tejto organizácie zapojili do jesenných bojovadali v Hrušove sa členovia tejto organizácie zapojili do jesenných bojov
o medaile medzi družstvami zložených z členov základných organizácií. o medaile medzi družstvami zložených z členov základných organizácií. 

Gabriel Zolcer −
2. miesto M−SR, 1. miesto v kraji

Zľava: Gabriel Zolcer, Tomáš Hampachel, Pavel Tomaškin − tréner 
a Alexander Nagy − Družstvo ZO ZBTČ JUNIOR Čebovce

− víťazi v kraji a druhí na Slovensku

Prenos zranenej Moniky Trebuľovej − MM ČR 
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(Dokončenie zo str. 16)
Táto disciplína bola ich sil−

nou stránkou, nakoľko všet−
ci traja členovia družstva sú
zároveň členmi Športovo
streleckého klubu v
Príbelciach. Podľa očakáva−
nia sa zhostili role favorita a
po úspešne zvládnutej stre−
ľbe sa súťažnému družstvu z
Čeboviec vybiehalo na trať v
úplnej pohode. Bežecká trať
s plnením ostatných discip−
lín branného viacboja bola

náročná hlavne preto, že sa
súťažilo v mrazivom počasí
a po dobehnutí do cieľa si
všetci súťažiaci vydýchli, že
to majú za sebou. Nedá sa
povedať, že by Čebovčania
zvládli preteky bez zaváha−
nia a po dobehnutí do cieľa
nemali zo svojho výkonu ú−
plnú radosť, nakoľko im ne−
vyšiel hod granátom a mali
obavy ako to nakoniec skon−
čí, lebo ešte dve družstvá z
ich vekovej kategórie boli

na trati. Nakoniec po vyve−
sení výsledkov sa predsa
najviac radovali členovia zo
ZO ZBTČ JUNIOR Čebovce,
ktorí si domov odniesli po−
hár za prvé miesto a zlaté
medaile. 

Vedenie ZO touto cestou
ďakuje svojim členom za ak−
tívnu činnosť, úspešným špor−
tovcom srdečne blahoželá a teší
sa na ďalšiu spoluprácu.

PAVEL TOMAŠKIN, 
predseda ZO

Vo finále treti−
eho kola 7.
ročníka M−
DART CUP−u
sa opäť stretli
Martin Lajtoš

a Ivan Babinský, ktorý bol
napokon úspešnejší a na−
ďalej pokračuje vo "funk−
cii" lídra priebežného hod−
notenia. Na treťom mieste
sa umiestnil Milan Činču−
ra, ktorý v tomto kole za−
tvoril nad 100 (101). Avšak
na prémiu mu to nestačilo,
pretože Laky sa postaral o
zavretie 116−tky a nasadil
tak latku pre ďalších šípka−
rov.

Priebežné poradie po 3.
kole (5.10.2013): 1.
Babinský 350 b., 2. Lajtoš
310 b., 3. Haško 150 b., 4.
Činčura 130 b., 5. Trudič 70
b., 6. Rosík 60 b.
Vo štvrtom kole sa stretne−
me v sobotu, 19. októbra, v
"ZET−ku".

−MDCVK−

Finále po tretíkrát
s rovnakými aktérmi

Zľava: Peter Tomaškin, Pavel Tomaškin − predseda ZO, Monika Trebuľová a Marek
Trebuľa − Družstvo ZO ZBTČ JUNIOR Čebovce − víťazi MM ČR

V sobotu 14. 9. 2013 sa v Košiciach uskutočnili preteky v piš−
toľovom trojboji klubov vojakov v zálohe.  Pretekov sa zú−
častnil aj člen KVvZ Liaz Veľký Krtíš Branislav Gábor.

V Košiciach − Kavečanoch, kde sa strelnica nachádza, sa
mu zadarilo a v silnej konkurencii obsadil výborné  druhé miesto.

Výsledky − pištoľ: 1. Rastislav Šatek (na foto v strede),
KVvZ  Košice, 2. Branislav Gábor (vľavo), KVvZ LIAZ

Veľký Krtíš, 3. Jozef  Pavlovčík, KVvZ Michalovce.    
−BRANCALEONE−

Košický trojboj úspešný
aj pre nášho strelca 

Medzi ženami mala
najpresnejšiu mušku
Veronika Kollárová z
Dačovho Lomu.   
Veronika má k športo−

vej streľbe pozitívny
vzťah, keďže pochádza
z poľovníckej rodiny −
jej otec je poľovníkom.
Športovej streľbe sa ve−
novala aj na škole.
Určite by bola aj v sú−
časnosti výbornou po−
silou nejakého strelec−
kého klubu.

Na fotografii je
Veronika  v klobúku −
ktorý bol jednou z cien
za jej víťazstvo na spo−
míanaých Poľovníckych
dňoch na Hrade Modrý
Kameň.

− BRANCALEONE−

Nedávne Poľovnícke dni v Modrom Kameni maliNedávne Poľovnícke dni v Modrom Kameni mali
v rámci programu aj viacero sprievodných akciív rámci programu aj viacero sprievodných akcií
a medzi nimi aj    súťaž v streľbe zo vzduchovky.a medzi nimi aj    súťaž v streľbe zo vzduchovky.

Najpresnejšiu
mušku 
mala 
Veronika
Kollárová
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Strácate sa v spletitosti
života, máte v sebe veľmi
rýchlo sa meniace pocity,
ktoré je ťažké dostať pod
kontrolu. Vaša ostraži−
tosť sa stále sústreďuje
na okolie, od ktorého stá−
le čosi očakávate a pri−
tom ani sami neviete čo.
Karta zobrazuje muža –

pána – elegána, ktorý práve dostal správu
vo forme listu. Naznačuje, že čoskoro do−
stanete odpovede na veľa nezodpovedaných
otázok, po ktorých ste stále podvedome pát−
rali a ktorých nevedomosť vás ťažila. Je
nutné, aby ste nabrali veľa síl, lebo pred va−
mi je dlhé schodisko (cesta hore), ktoré je
potrebné zdolať na to, aby ste dosiahli svoj
cieľ, nech je akýkoľvek. 

Nebojte sa ísť za tým, po
čom túžite. Verte v seba, svo−
je schopnosti, ktoré ste za−
čali podceňovať. Všetko je o
viere a tú by ste si mali za−
chovať a pestovať ako kve−
tinku. Prídu dni, počas kto−
rých to bude pre vás nevy−
hnutné. Prídu skúšky, počas ktorých by ste
si mali veriť a ukázať všetko, čo vo vás je.
Nezabúdajte na morálku, ktorej pokles
vám po tieto dni hrozí. Ukážte svoju pravú
tvár a vyhnite sa akýmkoľvek pokleskom,
ktoré by vás mohli počas nasledujúceho ob−
dobia ťažiť a ničiť. Očakávajte neočakáva−
né a reagujte prirodzene bez akéhokoľvek
afektu, zachovajte si vlastnú tvár. 

Unikáte pred skutočnos−
ťou a snažíte sa určité fak−
ty zahrabať pod koberec a
tváriť sa, že neexistujú…
dokedy to mienite vydr−
žať? Postavte sa voči tomu
a konečne si to vnútorne
vyriešte. Odbremeňte sa
od toho a budete znovu cí−
tiť chuť a pôžitok z každé−

ho dňa. Pracovne sa pripravte na rôzne
kurzy, vzdelávanie a dopĺňanie vedomostí,
ktoré bude od vás vedenie požadovať, odpo−
rúčam nezaujať záporný postoj. Únavu,
ktorá bude na vás atakovať, zaženiete v ro−
dinnom kruhu alebo pri veciach, ktoré sa
vám postarajú o vyčistenie hlavy (pre−
chádzky, čítanie a pod.). Nemusíte sa báť
ani výziev, preto sa do nich
bez zaváhania pustite. 

Budete vystavení klam−
stvám a zavádzaniu, preto
je potrebné, aby vaša intu−
ícia a predvídavosť fungo−
vala na sto percent.
Prezieravosť vám pomôže
k tomu, aby ste urobili ur−
čité opatrenia, ktoré vás a−
kýmsi spôsobom uchránia pred niečím, čo
sa kuje za vaším chrbtom. Verte tomu, za
koho by ste dali ruku do ohňa, inak v o−
statných prípadoch naozaj pozor. Jeden
pokus príde zvonka a cieľom bude nahlo−
danie vašej istoty, ktorou sa prezentujete a
komu idete poriadne na nervy. Nedajte sa
zneistiť. Pre toto obdobie bude pre vás prí−
nosné, ak budete šliapať už po vychodených
cestičkách. 

Už známa karta Strom
vám dáva na vedomie
fakt, že vaša životná sila
vychádza od koreňov, tak
sa zamyslite, kde sú tie
vaše – je to srdce, rozum,
duša? Je najvyšší čas, aby
ste ju začali znovu napl−
no využívať a objavili jej

pozitíva – zabudli ste na ňu, vďaka čomu
ste chradli všeobecne ako ľudia, preto u−
robte túto, pre vás prínosnú zmenu. Spolu s
touto obnovou prichádza ruka v ruke uni−
verzálna plodnosť, úspech, zdar, kreativita
a zároveň aj obdiv od ľudí vo vašom okolí.
Je čas, aby ste sa stali znovu zelenými ako
zdravý, silný, rodiaci strom, ktorý vo svojej
korune ukrýva krásu, nádheru a zároveň je
útočiskom pre slabších, presne tak, ako ú−
točisko u vás hľadá veľa iných ľudí. 

Prišli dni, kedy sa u vás
znovu objaví hrejivá
iskrička všetkého, čo v se−
be ukrýva slovo šťastie.
Využite tento priestor na
to, aby ste napredovali v
smeroch, v ktorých ste po−
krivkávali alebo tam, kde
ste mali pocit, že sa vám
nedarí. Možností je neúrekom, preto to vyu−
žite, odzrkadlí sa to aj na vašich pracov−
ných úspechoch a zdaroch, podčiarknutých
zvýšenou a od hviezd podporenou komuni−
kačnou schopnosťou. Dôležitá je aj nezišt−
nosť v konaní a zároveň príliš nevykúkajú−
ce ego, ktoré by sa hneď postaralo o zavre−
tie hviezdneho kohútika, ktoré k vám to
šťastie pustilo. 

Do pracovného víru ste
skočili priam strmhlav. Je
vôbec niečo, čo robíte v
rovnováhe? Vždy sa snaží−
te ísť na plný plyn, preto
sa vám potom stane, že z
ničoho nič zostanete stáť
a vy sa čudujete prečo.
Netlačte príliš na pílu a
zvoľte určité pozvoľnejšie

tempo, ktoré postupne gradujte a tým sa vy−
hnete akémukoľvek vyhasnutiu, negatívne−
mu zvratu a zlomu. Keď si to osvojíte, ne−
bude existovať žiadny problém, ani prekáž−
ka. Máte najlepšie dispozície na to, aby sa
vám v práci, na ktorú ste sa zamerali, da−
rilo k spokojnosti. 

Opatrnosti nikdy nie je
dosť a pri vašom znamení
to po tieto dni platí úplne.
Zamračilo sa nad vašimi
hlavami, čo sa podpíše aj
na vašej nálade a zadu−
manejšom naladení. Do
ničoho prevratného sa ne−
púšťajte, pokiaľ by ste ma−
li ísť sami proti sebe a neš−
li by ste v korešpondencii a v súlade so svo−
jimi pocitmi. Znovu je tu čas, aby ste príliš
nevytŕčali z davu a tým zbytočne na seba
neupozorňovali. Preto si žite tento týždeň
bežným a stereotypným spôsobom, čím sa
vyhnete akýmkoľvek komplikáciám a „po−
týčkam“, ktoré pre vaše znamenie číhajú
priam za každým tmavým rohom. 

Pekný týždeň plný milých
chvíľ a situácií. Vôbec ne−
musíte byť ustráchanými,
práve naopak, je čas, aby
ste nejakú aktivitu vyvíjali
aj vy a všetku pasivitu ho−
dili za chrbát.
Vychutnávajte si všetko pl−
ným priehrštím a tešte sa z

každej maličkosti, ktorú vám život prinesie
a prihrá. Napriek tomu, že počasie je po−
chmúrne, vy sa môžete tešiť na pestrosť dní
a poriadne si to vychutnajte a aj do zásoby,
z ktorej budete určite čerpať. Nadopujte sa
dobrou náladou, optimizmom a radosťou,
ktoré vás vedú presne tým smerom, kam sa
snažíte dlhodobejšie dostať. Vaším každo−
denným sprievodcom by mal byť úsmev. 

Ruka hore a ide sa baviť,
zabávať, radovať a tešiť
sa v kruhu blízkych pria−
teľov, ktorých budete pra−
videlne každý deň vyhľa−
dávať. Prebudí sa vo vás
spoločenská šelma a zlá−
kajú vás večerné podniky
miest alebo párty, ktoré
budú usporiadavať ka−
maráti. To všetko je v poriadku a bude to
silnejšie ako vy, ale ubezpečte sa, že to pô−
jde s pochopením a akceptovaním vášho
partnera/ky, inak vám hrozí zbytočná hád−
ka a rozpor. Takže, bavte sa, ale pozor na
skĺznutia typu – nie za cenu vášho vzťahu,
opatrnosť sa kladie aj na požívanie alko−
holu a samozrejme, aj prehnané míňanie
ťažšie našetrených peňazí. 

Láska, partnerstvo, neha,
romantika – to je presne to,
čo pre vaše znamenie vyšlo
a čo by ste vo svojom živote
mali privítať, rozdúchať a
rozprúdiť. Vaša vnútorná
emocionálna „kockatosť“
(ťažké alebo obmedzené
prejavovanie citov a poci−
tov) sa poriadne podpísala

práve pod vzťahy a to nielen partnerské,
ale aj priateľské. Teraz sa vám otvorila
brána, kde vaše city budú z vás priam sršať
ako gejzír, preto tento zdroj využite.
Prejavujte všetko, čo cítite bez akýchkoľvek
škrupúľ a pocitu zahanbenia, padne to o−
bojstranne na úrodnú pôdu, smelo do toho. 

Máme tu emocionálne, vn−
útorné analyzovanie a ne−
spokojnosť. Nech sa deje čo−
koľvek, po tieto dni sa bu−
dete cítiť akosi nepochope−
ní a osamelí, budete prepa−
dať vlastnej sebaľútosti,
ktorú by ste mali stopnúť
hneď na začiatku, keď sa
objaví. Zaujímavé sú záleži−
tosti v prepojení na prácu, tu by sme odpo−
rúčala zaujať neutrálny postoj a nestrkať
nos do záležitostí, kde vy osobne nefiguru−
jete, inak si odnesiete za iného niečo úplne
zbytočne. Jediné, čo sa udeje, je to, že vás to
rozhodí a rozčúli priam „do vývrtky“ a to
naozaj nepotrebujete. Obhajujte v prvom
rade seba a nie iných, pokiaľ na sto percent
neviete, kde pravda v skutočnosti vlastne je. 

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ
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Do B. Štiavnice sa deti vždy
tešia, lebo je tu príjemná at−
mosféra, pekné vecné odme−
ny, ale aj veľká konkurencia,
pretože sa tu zídu plavecké
kluby z celého Slovenska a
Čiech. Deti boli po lete od−
dýchnuté a tak sme mohli u−
kázať, čo v nás je. Dobre za−
čali hlavne chlapci, aj keď to
hneď neboli víťazné umiest−
nenia, Kevin a Kristián sa
svojimi výkonmi držali do
prvej desiatky. Kristián však
nesklamal a vo svojej discip−
líne motýlik si aj vo veľkej
konkurencii vyplával dva−
krát 1. miesto.  Potvrdil tak
svoju dominanciu v tejto dis−
ciplíne. Ani Lacko si nepočí−
nal zle, svojimi výkonmi sa
držal okolo 20. miesta, čo je
v takej konkurencii a vzhľa−
dom na to, že dlhšie neprete−
kal krásne umiestnenie.
Dokázal si však všetky svoje
osobné rekordy výrazne
zlepšiť, čo ma veľmi potešilo.
Z dievčat sa najviac darilo
Erike, ktorá si v disciplíne

50 m a 100 m prsia vyplávala
krásne 7. miesto a v ostat−
ných disciplínach sa svojimi
výkonmi držala okolo 14. mi−
esta. Erike sa v prsiarskej
disciplíne výborne darí, svo−
je časy si stále zlepšuje, ešte
však musí veľa trénovať, aby
aj na takýchto pretekoch bo−
la medzi prvými. Hanke a
Viktórii sa darilo menej, ich
kategórie sú dosť silné a tak
sa svojimi výkonmi držali o−
kolo 20. miesta. Som však s
nimi spokojná, zaplávali
svoje osobné rekordy, niek−
toré si aj zlepšili, ale konku−
rencia je veľká a tak sa treba
stále zlepšovať a pracovať
na sebe. Toto boli prvé väč−
šie preteky po prázdninách
a ja som so svojimi zverenca−
mi nadmieru spokojná.
Kalendár súťaží však ešte
nekončí a nás čakajú ešte 2.
kolá v rámci Banskobystric−
kého pohára, tak trénuje čo
nám sily stačia. Držte nám
palce. 

− Mgr. JANA NOCIAROVÁ − 

Úspechy našich malých plavcov na Štiavnickom kahanci 2013
V dňoch 5.− 6.10.2013 sa konal už 33. ročník plaveckých pretekov v Banskej Štiavnici pod názvom  "Štiavnický kahanec". Ani
tento rok si náš klub nenechal ujsť tieto preteky s medzinárodnou účasťou a do Štiavnice sme vycestovali so šiestimi plav−
cami. Náš tím tvorili tri dievčatá: Viktória Pecníková, Hanka Stieranková a Erika Herédyová a traja chlapci: Kevin Doboš,
Ladislav Benyovics a Kristián Nociar. 

Kristián Nociar (vpravo) získal 1. miesto
v disciplíne 50 m motýlik

pondelok − piatok
16.00 −  20.00 h.,

sobota, nedeľa, sviatok:
9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
21. 10. ČIERNY OROL         

(Nemocničná)
22. 10. PANACEA (SNP)
24. 10. BIELY LEV (Banícka)
25. 10. Dr. MAX  

(v nemocnici)
26. 10. AQUA VIVA 

(SNP)
27. − 28. 10. BELLADONNA 

(SNP)

ZDRAVOTNÍCKYZDRAVOTNÍCKY
INFOSERVIS INFOSERVIS 

VO V. KRTÍŠIVO V. KRTÍŠI

Lekárska pohotovostná
služba (Banícka 35, Veľký
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 h.

LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ 
V MESTE V. KRTÍŠ

Hontiansko
− ipeľské osvetové

stredisko,V. Krtíš
pripravuje 
podujatia:

SPIEVANKY POD
POHANSKÝM VRCHOM 

− 26. 10; kultúrny dom
S.Plachtince

HOJ VIEŇOK ZELENÝ −
Tvorivá dielňa pre ved−
úcich speváckych sku−

pín, inštrumentalistov a
sólistov spevákov BBSK; 

26. 10. S. Plachtince
Zmena programu vyhradená

Stačí, keď kupóny vystrihnete, nalepíte ich na hraciu kartu a na záver ich
pošlete  alebo prinesiete ku nám do redakcie. Tým ste  splnili podmienku

zaradenia do žrebovania O PRVÚ CENU 
− PERMANENTKU NA KUPKO AQUATERMAL STREHOVÁPERMANENTKU NA KUPKO AQUATERMAL STREHOVÁ

A DVE VECNÉ CENY. A DVE VECNÉ CENY. 
VEĽA ŠŤASTIA!

OKTÓBROVÁ

KUPÓNKA

č.3

SPONZORMI
KUPÓNKY

SÚ:

Marcela Olšiaková

Recepcia: 047/ 430 88 11
info@strehova.sk

OKTÓBROVÁ KUPÓNKA

Príďte si oddýchnuť a zrelaxovať do 

HOTELA AQUATERMAL
STREHOVÁ 

Denne od 10:00 − 22:00 hod sú Vám k dispozícii: 
Vnútorné bazény: Vnútorný oddychový bazén s termálnou
vodou * Vnútorný vírivý bazén s termálnou vodou * Vnútorný

detský bazén s hríbikom a nosorožcom
Wellness centrum − saunový svet (suchá sauna, infra

sauna, parná bylinná sauna, parná soľná sauna) *
Ochladzovací bazén * Tepidárium * Ľadopád * Sprchový
svet − vedro, studená sprcha, zážitková sprcha, sprcha *
Oddychová zóna s pohodlnými lehátkami a výhľadom 

na vonkajšie bazény * Široká ponuka masáží *
Hydromasážna vaňa *

Čaká Vás príjemné prostredie a ochotný personál.  
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nwww.makroreality.sk
Široká ponuka nehnuteľností
vo V. Krtíši. Inf. m 0907 488 234.

np − 01
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−
l Predám prerobený
byt 110 m2 (spojené 2
dvojizbové byty) na Šte−
fánikovej č. 13 vo V.
Krtíši. Inf. m 0905 343
379, 0905 380 519. 

np − 1108
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim byt, príp. ro−
dinný dom − V. Krtíš a o−
kolie. Dlhy a exekúcie
vyplatím. Inf. m0907 484
840.                   np − 1139
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám neprerobený
3−izbový byt s lodžiou v
osobnom vlastníctve na
2. poschodí B. Nemcovej
č.31, VK. Cena dohodou.
Inf. m 0903 427 806. 

np − 55 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lDám do prenájmu 3−iz−
bový rodinný dom v
Modrom Kameni − za
zvýhodnenú cenu. Volať
vo večerných hodinách.
Inf. m 047 48 702 62.  

np − 73
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt
na Novohradskej − čias−
točne zrekonštruovaný.
Inf. m 0905 459 217.  

np − 130
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom
v Dolných Strhároch −
vhodný na bývanie ale−
bo rekreačné účely − po
kompletnej vnútornej
rekonštrukcii. Cena 24
000 euro. Inf. m0948 209

983.                       np − 133
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v
Sklabinej. Cena dohodou. Inf.
m0908 962 455.                 np − 147
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu o rozmere
364 m2 na Sviňačkách s pivni−
cou, chatkou, vodou a elektri−
kou. V záhrade sú pekné jablo−
ne, hrušky, višňa, ríbezle a iné.
Cena dohodou. Inf. m 0905 822
375.                                  np − 152
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem novú garáž na
Viničkách − vhodná aj ako skla−
dové priestory. Len seriózny zá−
ujemca.  Inf. m 0903 374 915. 

np − 154

n Predám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve vo V. Krtíši.
Cena dohodou. Inf. m 047/ 43 30
792.                                  np − 168
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt na ul. B.
Nemcovej 25 (VK). Inf. m 0902
276 483.                            np − 191
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt v
Neninciach alebo vymením za
veľký dvojizbový. Inf. m 0918
772 904.                             np − 191
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Hviezdoslavovej 1 vo V. Krtíši.
Cena 20 000 eur. Inf. m0915 803
270.                                   np − 175
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 1−izbový
byt od 1.11. 2013 na ulici
Novohradskej. Inf. m 0903 300
510.                                    np − 197
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2−izbový byt ma ulici
Venevskej. Platba 2 mesiace vo−
pred 260eur/mesiac. Inf. m 0907
388 526.                              np − 198
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1 − izb. byt vo V.
Krtíši. Byt je prerobený, kom−
plet zariadený + spotrebiče. len
seriózny záujem. Inf. m 0903
374 915.                             np − 153
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám garáž vo V. Krtíši na
Novohradskej ulici alebo pre−
najmem. Inf. m 0907 894 969. 

np − 199 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 3−izbový
byt vo Veľkom Krtíši na
Novohradskej ulici. Inf. m 0911
388 938.                           np − 201
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3−izbový byt v pôvod−
nom stave (vhodný na rekonšt−
rukciu) na Ul. Píseckej vo
Veľkom Krtíši. Cena 24 000 eu−
ro + dohoda možná. Inf. m 0907
823 865.                            np − 206
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu komplet
prerobený 1−izový byt na ul.
Venevskej, 2−poschodie. Inf. m
0905 466 036.                    np − 207
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam do prenájmu 2−iz−
bový byt vo V. Krtíši za okres−
ným súdom, balkón, pivnica,
nadštandardne zariadený.
Cena vrátane energie 350 eur.
Inf. m 0905 307 397.        np − 208 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na Ul.
Novohradskej vo V. Krtíši, čias−
točne zrekonštruovaný. Cena
20 000 eur.  Inf. m 0907 878 186. 

np − 218

n Predám 2−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP po rekonšt−
rukcii. Cena: 18 000 euro. Inf. m
0908 986 734.                   np − 222
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP, po rekonšt−
rukcii. Cena: 28 000 euro. Inf. m
0908 986 734.                   np − 223
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem obchodné pries−
tory vo V. Krtíši na Ul.
Nemocničnej, rozloha 49 m2.
Inf. m +421918 538 254. np − 226
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zrekonštruovaný 4−
izbový byt s garážou na Ul.
Poľnej vo V. Krtíši. Inf. m 0904
456 203.                              np − 229

nLacno predám staršiu spálňu.
Inf. m 0918 492 087.          np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 kusy rozkladacie
váľandy. Cena za dva kusy 140
eur. m 0944 393 794 .      np − 193
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám automatickú práčku
Tamat 511. Inf. m 047/48 873 25. 

np − 195
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 kreslá a 2 otočné
stoličky, málo používané. Cena
dohodou. Inf. m 0904 810 166. 

np − 234

nPredám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška 1,60
m. Inf. m0908 962 716.  np − 1244

l NEHNUTEĽNOSTI

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

122−13

n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (balkón + ló−
džia). Cena dohodou. Inf.
m 0905 799 385.        np − 02

Nik nepozná Vašu 
nehnuteľnosť tak ako my!
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2 − izbový byt v OV, pôv. stav, B.Němcovej 
Cena : 14 000,− eur (dohoda)

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

n Výpredaj obkladačiek a
dlaždíc za mizerné ceny do
zlikvidovania skladových zá−
sob. Inf. m0905 660 174. np − 09

l STAVEBNÝ MATERIÁL

INZERCIA

n Prenajmem 3 − izb. byt
na Lučenskej vo VK. Inf. m
0908 244 492         np − 123b

n Odstúpim zariadenú reš−
tauráciu Tenis vo VK − cena
5000 eur. Inf. m 0905 732
394.                        np − 210b

n Tatranské profily, OSB
dosky, stavebné rezivo. Aj
s dovozom. Tesárske prá−
ce. Lacno. Inf. m 0905 483
357.                         np − 959

l AUTO − MOTO
n Predám Škodu Feliciu
1.9 D, r.v. 2000, modrá,
201tis. km, šíber, ťažné, let−
né a zimné pneu... Inf.m
0917 754 682            np−112b
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n Predám Škodu Octavia, r.v.
2001; 1,6 LX, cena 2.800 euro.
Inf. m0948 651 666.        np − 116
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 ks zimné pneu
Matador MP 52, 175/65/R14.
Dezén 7 mm. Cena dohodou.
Inf. : 0911 324 461.          np − 140

n Dám do prenájmu FIAT
Punto 1.2, r.v. 2001, 3 dv., šedá
metalíza. Cena do 3 dní − 19 eur,
nad 7 dní 16 eur, nad 10 dní 14
eur. Inf. 0944 520 569.     np − 142
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám AVIU − dobrý stav,
hliníková korba. Cena 1 700 eu−
ro. Inf. m 0911 213 146.  np − 144
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám prívesný vozík za o−
sobné auto. Inf. m 0903 374 915. 

np − 155
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám škodu 105 L v dob−
rom stave STK+EK do 2015. ce−
na 200eur. Inf. m 0918 484 196. 

np − 169
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kosačku Stiga s po−
honom 150 cm3, dobrý stav,
používaná dve sezóny.
Pôvodná cena 285 euro − teraz
za cenu 180 euro. Inf. m 0903
517 081.                            np − 181

n Predám zimné pneumatiky
14´´ − 175/70. Cena dohodou. Inf.
m0915 830 955.                np − 177

n Predám auto Škoda favorit,
r.v. 1989 − lacno Inf. m 0907 563
925.                                 np − 200
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim Babetu, aj nepojazd−
nú s technickým preukazom.
Inf. m0908 261 395.        np − 204
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám osobný automobil
Fiat obsah 900 cm3. Cena doho−
dou. Inf. m0915 800 139. np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n OSOBNÁ AUTOPREPRAVA.
Inf. m 0902 589 619. 

np − 236

l Predám konzumné a kŕmne
zemiaky, cibuľu, hlávkovú re−
zanú kapustu s dovozom. Inf. m
0905 497 133.                  np − 224
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám krmnú pšenicu, väč−
šie množstvo 18eur/q . Inf. m
0907 168 727  0903 526 021. 

np − 159
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj jabĺk. Inf. m 047/ 48
873 25.                              np − 167
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám tekvice. Inf. m 0911
132 872.                           np − 174

nPredám ošípané 220kg. Inf. m
0918 922 600.                  np − 170
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám odstavčatá. Inf.
0908 805 165. np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kozičky a vietnam−
ského kanca. Inf. m 0910 950
770.                                 np − 176
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zajace. Inf. m 0917
075 588.                             np −211
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané, 180 kg. Inf.
m0908 523 218.                np − 212
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
nPredám odstavčatá, cena do−
hodou. Inf. m 0908 337 401, ale−
bo večer: 047/ 48 97 435. 

np − 215
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ovce − mäsový typ,
plameno ILE DE FRANCE. Inf.
m0911 358 071.               np − 216
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0908 056 535.                    np − 225
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pšenicu. Inf. m 0907
389 871. 

np − 231

nHľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí a
vypomôžem v domácnosti. Zn.
vo Veľkom Krtíši. Inf. m 0944
344 044.                           np − 151
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí vo V. Krtíši −
v domácom prostredí, v dvoj−
týždňových turnusoch. Inf. m
0911 694 827.                    np − 185
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPríjmeme pomocnú silu a ku−
chára do  kuchyne. Inf. m 0905
657 689.                            np − 209
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako pomocný
pracovný robotník pri pílení
dreva, pri prácach okolo domu,
prenášanie nábytku alebo roz−
voz letákov, pomocná strážna
služba najlepšie vo V. Krtíši a
blízkom okolí. Inf. m 0907 416
453.                                  np − 220
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako uprato−
vačka v škôlke, škole alebo ne−
jakom podniku. Najlepšie vo V.
Krtíši  a blízkom okolí. Inf. m
0907 416 453.                   np − 221
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Zapisovanie elektromerov a
plynomerov, POŽADUJEME:
komunikatívnosť, serióznosť,
časovú flexibilitu, chuť a ocho−
tu učiť sa novým veciam, práca
na PC výhodou ako aj vodičský
preukaz typu B − nie je podmi−
enkou. PONÚKAME: zázemie v
nadnárodnej spoločnosti, zdar−
ma zaškolenie, možnosť karié−
rového rastu, istota pravidelné−
ho príjmu a včasného vyplate−
nia. Inf. Oblastný manažér Zina
Godova m0918 928 636. np − 232
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám prácu ako predavač−
ka, opatrovateľka alebo uprato−
vačka. Inf. m 0918 257 684.

np − 235

n Predám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na výro−
bu tašiek. Inf. m 0910 989 481.  

np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nTEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                                    np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nBEZKONKURENČNE
NAJLEPŠIE VŔTANÉ 

STUDNE. Inf. m 0905 463 213.
np − 14

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Na pamiatku svojim potom−
kom obnovujem starodávny
storočný kroj. Nájde sa niekto,
kto mi daruje určite súčasti
kroja (oplecko, lajblík, sukňa a
pod.), keďže na mojom sú už ni−
ektoré časti poškodené. Prosím
tiež, ak máte doma zbytočné
sklenené koráliky a flitre na
kroje, ponúknite mi. Inf. m0911
264 102.                              np − 15

l BURZA PRÁCE

l PREDAJ DREVA A UHLIA

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

l CHOVATEĽSTVO

EŠTE NIKTO VÁM 
NEPONÚKOL PRÁCU? 
Volajte 0903 560 106 np −50

l Servis vykurovacej 
techniky. Plynové kotly, 
elektrické kotly a drevo

splyňujúce ATMOS, servisné
prehliadky, opravy. 
Inf. m 0905 667 114  

sekovk@zoznam.sk  np − 80

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 

17
−1

2

l RÔZNE

nPredaj palivového dreva aj
s dovozom. Inf. m 0905 463
926.                                np − 148

n Vykúpime lesné pozemky,
resp., drevo na pni. Inf. m 0905
463 926.                          np − 149

n Predám kongá Headliner
za 299 eur, klávesy RO−
LAND EXR − 5 za 150 eur.
Inf. m 0904 26 59 26.  

np − 123b 

l HOBBY − VOĽNÝ ČAS

n MINIBAGER −
zemné 

a výkopové práce.
m 0907 840 647.   

np − 982

n AUTODOPRAVA − 2,5 tony.
Inf. m0907 840 647.          np − 179

n Novinka − pôžička pre 
živnostníkov, podnikateľov
a firmy. Pracujem ako 
viazaný finančný agent
pre spoločnosť PROFI

CREDIT Slovakia, s. r. o.
Inf. m 0904 256 464, 

0908 355 383, 
www.peniazeprevas.sk  

np − 915

nPredám nové zimné pneuma−
tiky Alpin Michelin ( 165/70 R 14
T) na Škodu Fábia − 5 ks a 1 ks
letnú −  na plechových diskoch,
vyvážené. Cena za 1 ks 60 eur,
pri odbere všetkých možná zľa−
va.Ďalej predám autorádio s
CD prehrávačom zn. Kenwood
za 60,− eur.   Inf.: 0903/414 532, e−
mail: ttfans@centrum.sk 

np −117b

Mamila
− poraden−

stvo pri doj−
čení 

MUDr. Eva
Tóthová, 
laktačná

poradkyňa, Inf. Obchodná
69, 991 06 Záhorce, & 0905

498 395, tothilis@yahoo.com,  
www. mamila.sk  np − 1185 

n Predám skriňu na zbra−
ne. Cena dohodou. Inf.m
0911 162 325.            np − 80b
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Podpora zdravého životného
štýlu, šírenie wellness lifestyle
a poskytovanie tých najlepších
riešení pre fyzickú aktivitu a
cvičenie, to je misia spoločnosti
Technogym, ktorá je propago−
vaná na celom svete a ktorej po−
slaním je dostať sa do každého
kúta planéty, aby sa svet stal
zdravším a aktívnejším.
Pravidelné cvičenie a pohyb sa
stáva súčasťou životného štýlu,
no pri niektorých povolaniach
je fyzická zdatnosť priam nevy−
hnutnosťou. Pre ochrancov zá−
kona, poriadku, majetkov, no v
mnohých prípadoch i životov
ľudí, je potrebné byť v kondícii
neustále. Aj preto sa  riaditeľ
výrobného závodu spoločnosti
TECHNOGYM v Malom Krtíši
Ing. Manlio Dellai stretol s ria−
diteľom OR PZ vo Veľkom
Krtíši plk. JUDr. Pavlom
Bellom, PhD. a odovzdal do uží−
vania unikátne zariadenie na
precvičenie celého tela pre prís−
lučníkov Policajného zboru.
Stroj s názvom Ercolina RADI−

ANT je od tohto týždňa súčas−
ťou posilňovne, ktorú Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru
vo V. Krtíši zariadilo pre svojich
zamestnancov. Polícia má byť
synonymom bezpečnosti a po−
moci, a aj preto sa policajti neu−
stále udržujú v kondícii a dob−
rom fyzickom stave. "Pre"Pre
Technogym je len radosť a česť,Technogym je len radosť a česť,
ak môže takýmto spôsobom poak môže takýmto spôsobom po−−
môcť, aby sa príslušníci políciemôcť, aby sa príslušníci polície
mohli udržať v dobrej kondícii.mohli udržať v dobrej kondícii.
Podľa ich vlastného heslaPodľa ich vlastného hesla
"Pomáhať a chrániť" sú práve"Pomáhať a chrániť" sú práve
oni tými, koni tými, ktorým dôverujeme atorým dôverujeme a
na ktorých sa spoliehame v ana ktorých sa spoliehame v a−−
komkoľvek nebezpečenstve. Pretokomkoľvek nebezpečenstve. Preto
sme radi a veríme, že takáto posme radi a veríme, že takáto po−−
moc nezosmoc nezostane bez efektu a butane bez efektu a bu−−
de užitočná pre obyvateľov cede užitočná pre obyvateľov ce−−
lého okresu,"lého okresu," povedal riaditeľ
Technogymu  Manlio Dellai.

Konateľ spoločnosti Claudio
Piazza a celý tím Technogymu,
ktorý pracoval na tom, aby sa
podobné zapožičanie stroja
mohlo uskutočniť, verí, že toto
zariadenie prinesie nielen ra−
dosť z cvičenia, ale bude i ná−
strojom, ktorým sa opäť zvidite−
ľní  výnimočnosť  produktov,
ktoré sa v Technogyme vyrá−
bajú. "Možno málokto vie, že v"Možno málokto vie, že v
Malom Krtíši vyrábajú uniMalom Krtíši vyrábajú uni−−
kátne a jedinečné produktykátne a jedinečné produkty
na cvičenie, ktoré sa expena cvičenie, ktoré sa expe−−
dujú do tých najkrajších midujú do tých najkrajších mi−−
est na svete. Naši ľudia skuest na svete. Naši ľudia sku−−
točne majú byť na čo hrdí atočne majú byť na čo hrdí a
sme radi, že sa o tom terazsme radi, že sa o tom teraz
môžu presvedčiť aj policajti vmôžu presvedčiť aj policajti v
našom okrese,"našom okrese," povedal OPS
Manager Technogymu Ing.
Róbert Kramárik, PhD., ktorý
organizoval a zabezpečoval in−
štaláciu stroja priamo do posil−
ňovne.                                  −ZK−

e−

Pre príslušníkov Policajného zboru vo Veľkom Krtíši sa stal
utorok, 15.10. 2013 výnimočným. Výnimočným preto, že nebýva
zvykom, aby medzinárodná spoločnosť venovala do užívania
svoje produkty v nemalej hodnote.  Riaditeľ spoločnosti

TECHNOGYM Ing. Manlio Dellai a riaditeľ OR PZ
plk. JUDr. Pavel Bella, PhD. sa stretli, aby odovzdali

do užívania jedinečné multifunkčné
zariadenie na cvičenie značky

TECHNOGYM.

TECHNOGYM zapo�ièal stroj 
ve¾kokrtíšskym policajtom

l Obaja riaditelia pri stroji Ercolina Radiant značky
Technogym, ktorý bude odteraz slúžiť všetkým príslušníkom
policajného zboru

l Podpis zápožičnej zmluvy sa uskutočnil v Technogyme.
Zľava: Ing. Manlio Dellai, plk. JUDr. Pavel Bella,
Ing. Mária Vraniaková, npor. Mgr. Branislav Marko
a Ing. Róbert Kramárik, PhD.

l Stroj bol odovzdaný do 
užívania priamo na OR PZ
vo Veľkom Krtíši

ERCOLINA
RADIANT

NA JEDINEČNOM MULTIFUNKČNOM STROJI TECHNOGYM UŽ CVIČIA
AJ PRÍSLUŠNÍCI OR POLICAJNÉHO ZBORU VO VEĽKOM KRTÍŠI
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II. trieda okres
OFK Olováry "B" − Veľké Zlievce /

Dolná Strehová "B" 1:0
TJ Vinohrad Čebovce "B" − TJ

Družstevník Želovce 6:0
FK Bušince − TJ Družstevník

Sklabiná "B" 3:1  

Výrazom Sólo kapor označujú novinári super
článok, ktorý predáva noviny. Takýto  "sólo ka−
por", ktorý nemá v našich vodách páru, sa po−
šťastil v rodine Muránskych z Dolných
Plachtiniec a meral takmer neuveriteľný me−
ter... Miery 96 cm a 18,5 kg ho určite pasujú na,
pravdepodobne, najväčšieho kapra, aký bol ulo−
vený na Sklabinskom rybníku. Ako nám šťastný
rybár Ľubomír Muránsky povedal, na rybačku
chodí pravidelne už 17 rokov, zatiaľ šťastie na ta−
kýto záber nemal. Neštandardný bol aj spôsob
ulovenia, nepotreboval žiadne špeciálne krmivá,
postačila malá rybka, ktorú ulovil taktiež na tom
istom rybníku.  Šťastný deň rybára Ľ.
Muránskeho bol (aj napriek dvom trinástkam v
dátume)  13. 10. 2013, ráno o 6.30 hod., kedy sa
zrejme hladný kapor nechal nalákať na rybku
zavesenú na háčiku jeho udice. Ako správny ry−
bár, s megakaprom len zapózoval na pamiatku
pred objektívom a pred našimi očami ho vrátil
tam, kam patrí −  vode.  Ku krásnemu úlovku mu
gratulujeme.                                                      −ms−

Kaprí gigant sa nechal nalákať na rybku

Šťastný rybár Ľubomír Muránsky
so svojím úlovkom na Sklabinskom
rybníku

Domáci začali vo svižnom tempe a z prvého
útoku vyskúšal pozornosť brankára hostí
Rajťuk. Hostia odpovedali prakticky oka−
mžite, našťastie bol Holub na to pripravený.
Postupne domáci úplne prebrali iniciatívu a
hostia sa zariadili na brejkové akcie. Po jed−
nom z nich Holub bezpečne chytil tutovku
hostí. Do 10.´  sa hra pohybovala na polovici
hostí. Domáci mali častejšie loptu na svojich
kopačkách, k útoku s gólovou koncovkou
však nevedeli nájsť tú správnu cestu.
Domácim v 23.´ konečne vyšla akcia, na
konci ktorej bol Pixiades, no jeho strela išla
tesne vedľa. V 34.´ sa nebezpečne zablýskalo
nad bránkou domácich, keď priamy kop
hostí z hranice 16−tky vystrelili vysoko nad
bránu. V 40.´ sa domáci konečne dočkali, o−
tvorenia skóre zápasu, keď Lukács doťukol

loptu do prázdnej brány. Béreš zahodil v 43.´
tutovku a v 45.´ po faule na domáceho hráča,
ktorý ani nemal loptu, rozhodca z nepocho−
piteľných dôvodov ukázal iba žltú  kartu.  

Druhý polčas začali domáci samostatnou
akciou Bereca, ktorý obišiel všetko, čo mu
bolo v ceste, až ho zastavil bankár zákrokom
pod nohy. V 47.´  pálil Béreš z voleja − tesne
vedľa. Priamy kop v 51.´  ukážkovo zahratý
Berecom, obstrelil múr a zmenil skóre na
2:0. Lukácsova prudká strela v 56.´ bola
brankárom vyrazená na roh. V 60.´ nasledo−
vala akcia na jeden dotyk, ktorú zakončil

Lukáš a upravil na 3:0. Po treťom góle hostia
odišli fyzicky aj psychicky a hralo sa iba na
jednu bránu. Domáci zahodili veľa príleži−
tostí a nebyť ležérnosti domácich, skóre by
mohlo byť oveľa vyššie. Na konci zápasu eš−
te pribudli nádherné futbalové okamihy a
hostí zachránil od debaklu výborne chytajú−
ci brankár. Víťazstvo domácich je úplne za−
slúžené, domácim hráčom patrí za predve−
dený výkon pochvala a uznanie. V sobotu
26.10. odohrajú S. Ďarmoty posledný jesen−
ný zápas v Lubeníku o 14,00 hod. 

− JOZEF BAČA − 
Žiaci: S. Ďarmoty − Olováry 6:0  

Poctivý výkon domácich 
Góly: D − Lukács 2x Berec; zostava D − M.Góly: D − Lukács 2x Berec; zostava D − M.
Holub, R. Rajťuk, M. Béreš, D. Ondrejkov,Holub, R. Rajťuk, M. Béreš, D. Ondrejkov,
I. Lukács, Mi. Varholák, M. Berec, L.I. Lukács, Mi. Varholák, M. Berec, L.
Pixiades, Ma.  Varholák, Gabriel Zachar,Pixiades, Ma.  Varholák, Gabriel Zachar,
Ján Ondrejkov; stried.: Jozef Ďőrď, JúliusJán Ondrejkov; stried.: Jozef Ďőrď, Július
Molnár, Ján Kollár a Ján Holub; rozhodMolnár, Ján Kollár a Ján Holub; rozhod−−
covia: Michal Fábry, Štefan Maga acovia: Michal Fábry, Štefan Maga a
Stanislav Riša, diváci: 70.     Stanislav Riša, diváci: 70.     

V. liga D: S. Ďarmoty − Radzovce 3:0 (1:0)

Úvodné minúty zápasu boli poznačené strie−
davými útokmi z obidvoch strán. V 10.́  domá−
ci zahrali centrovanú loptu do pokutového ú−
zemia a Marek Horváth dosiahol vedúci gól −
1:0. O dve minúty potiahli tentoraz baníci ú−
tok pravou stranou ihriska a zakončovateľ
Szabó prehodil brankára hostí Sekulu − 0:2. O
chvíľu išiel domáci útočník Szabó znova sám
na brankára, príležitosť zahodil. Po nepria−
mom kope Holovica smerovala lopta vedľa
brány hostí. Aj ďalší brejk Szaba neskončil ús−

pechom, keďže súboj s obrancom útočník ne−
ustál. Prišla ďalšia zmätočná reakcia branká−
ra hostí − faul a nariadený 11 m kop Szabó pre−
menil − 3:0. Brankár hostí sa nedokázal ovlá−
dať, „vyrobil“ ďalší faul, za čo ho rozhodca od−
menil červenou kartou. Szabó opakovaný po−
kutový kop premenil a zvýšil na 4:0 (dosiahol
hetrik). Prvá propagačná strela hostí prišla z
kopačky Eleka. O chvíľu boli hostia úspešnej−
ší. Zabudnutý Lietava pred domácou bránou
znížil na 4:1. Po otvorení hry išiel na hosťujú−

ceho brankára zabudnutý Šiket − nedal do
prázdnej brány, ale nastrelil horné brvno.  

Po otvorení II. polčasu diváci očakávali, že
baníci získajú priestor a ovládnu hru (boli o
jedného viac). Opak bol pravdou. Prišla pek−
ná tvrdá strela Majerčíka, ktorý vyskúšal do−
máceho brankára. O chvíľu útočník hostí
Koreň využil rozostup domácich obrancov,
vnikol do pokutového územía, obhodil bran−
kára, ale aj opustenú bránu. Nasledovali tri
dobré príležitosti hostí po sebe. Nakoniec
Koreň bol úspešným exekútorom a znížil na
4:2. Nastal zlom v zápase. V 70.́  ešte hostia ne−
pretlačili loptu do brány, ale po nepriamom
kope Elek túto dotlačil do siete. V závere zá−
pasu vzbudila pozornosť Holovicova strela,
ktorá sa odrazila od ľavej žrde a od nej pria−
mo brankárovi hostí do rúk. To bola bodka za
posledným  majstrovským zápasom na domá−
cej pôde. Hráčov chválime za I. polčas, ale v
druhom odišli z ihriska, chýbali fyzické sily. V
nedeľu cestujú na posledný jesenný zápas do
Revúcej.

− Mgr. JOZEF DUDÁŠ − 

Zápas dvoch rozdielnych polčasov
Zostava FC Baník Veľký Krtíš: Róbert Kaczorek, Marek Horváth, Zsolt Németh,Zostava FC Baník Veľký Krtíš: Róbert Kaczorek, Marek Horváth, Zsolt Németh,
Benjamín Šiket, Juraj Šár (K), Jozef Holovic, Jaroslav Horn, Kevin Kadiš (Greguš),Benjamín Šiket, Juraj Šár (K), Jozef Holovic, Jaroslav Horn, Kevin Kadiš (Greguš),
Marek Fridrich, Jozef Szabó, Martin Horváth (Martin Gemer). rozhodcovia: TomášMarek Fridrich, Jozef Szabó, Martin Horváth (Martin Gemer). rozhodcovia: Tomáš
Dobrocký LC, 190 divákov. Góly: 10.´ Marek Horváth, 12.´ Szabó, 28.´ Szabó (11m), 32.´Dobrocký LC, 190 divákov. Góly: 10.´ Marek Horváth, 12.´ Szabó, 28.´ Szabó (11m), 32.´
Szabó (11m), resp. 40.´ Lietava, 66.´ Koreň, 77.´ Elek. ŽK: Marek Horváth, Šár, MartinSzabó (11m), resp. 40.´ Lietava, 66.´ Koreň, 77.´ Elek. ŽK: Marek Horváth, Šár, Martin
Horváth, Greguš (VK), Juriga, Elek, Sekula, Sopko (Kováčová). ČK: Sekula (Kováčová)Horváth, Greguš (VK), Juriga, Elek, Sekula, Sopko (Kováčová). ČK: Sekula (Kováčová)

IV. liga JUH:  V. Krtíš − Kováčová 4:3 (4:1)

Videli sme veľmi slušný zápas. Balocký ús−
pešný záasah patril Nedelovi a druhý gól
bol vlastný, keď po silnom kope hráča
Balog n. Ipľom na bránu, sa lopty dotkol
hráč hostí. Vedenie domáceho klubu ďaku−

je chlapcom za výkon a veríme, že takto bu−
dú v hre pokračovať aj naďalej, všetci im v
tom držíme palce. 

− BEÁTA KRUPČIAKOVA − 

Domáci  diváci mali pekný futbalový zá�itok  
Ipeľ Balog nad Ipľom: R. Mics, D. Kalmár, E. Krupčiak, K. Faršang, J. Nedeľa, G.Ipeľ Balog nad Ipľom: R. Mics, D. Kalmár, E. Krupčiak, K. Faršang, J. Nedeľa, G.
Gyurász, M. Oroszlány, P. Gyurász, Š. Nagy,  K. Belá, O. Mics; stried.: J. Ďuráš, E.Gyurász, M. Oroszlány, P. Gyurász, Š. Nagy,  K. Belá, O. Mics; stried.: J. Ďuráš, E.
Ďurás, P. Molnár a Sz. Petrezsél; rozhodovali: Július Námešný, Alexander Pataki,Ďurás, P. Molnár a Sz. Petrezsél; rozhodovali: Július Námešný, Alexander Pataki,
Miroslav Verkin, divákov: 110, Góly: J. Nedela. Miroslav Verkin, divákov: 110, Góly: J. Nedela. 

V. liga D: Balog n.I. − Mýtna 2:1 (1:1)

PÁLENICA 
v Stredných

Plachtinciach 
je v prevádzke 
od novembra.

Objednávky prijímame
na tel. čísle: 

0917 342 411.    np − 248
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Domáci v poslednom jesennom zápase na do−
mácej pôde privítali v ďalšom derby zápase
FK  Olováry. Špecifikum tohto zápasu bolo,
že za hostí nastúpili traja bývalí hráči
Sklabinej (Gluch, Zolnai a Žingor). Domácim
chýbali potrestaní hráči Berky, Ďurica a
Boľoš. Od úvodu sa obe mužstvá pustili do se−
ba bez rešpektu. Domáci v 9. ´zahadzujú svo−
ju veľkú príležitosť Mesárošom, ktorý sa
predral obranou hostí, ale jeho strela tesne
míňa Skopalovu bránu. Ďalšie minúty prini−
esli miernu prevahu domácich. V 37. ´sa neu−
jala ani pekná strela Matikovského. V prvom
polčase mali domáci viac z hry, ale ich pre−
kážkou bola dobre organizovaná obrana hos−
tí. V úvode druhého polčasu v 52.́  vyšiel rých−
ly útok, keď skúsený Mesároš vtipne uvoľnil

Matikovského, proti ktorého umiestnenej
strele bol Skopal bezmocný. Bežala 58.́  , keď
domáci hráč fauloval útočníka hostí a naria−
dený pokutový kop Skabella bezpečne pre−
mieňa a upravuje na 1:1. V 66.́  Zošák uvoľnil
Matikovského, ktorý postupoval sám na
brankára, ale svoje sólo nevyužil. V 71.́  sa
hostia ujali vedenia, keď Koči strelu Švoňav−
ca vyráža iba pred seba a pohotová dorážka
Žingora dostala hostí do vedenia. Domáci, i
keď sa snažili o vyrovnanie, stále narážali na
koncentrovanú obranu hostí. Hostia si za po−
zornú hru odniesli z horúcej pôdy cenné 3 bo−
dy. Domáci za predvedenú hru,  hlavne v pr−
vom polčase si bod zaslúžili. 

− JOZEF PAHOLÍK − 

Hostia z minima vyťažili maximum 
Zostava Sklabinej: Š. Koči, Žingor, Havrila, D. Drienovský, Kalmár, Maslaňák, Kováč,
Matikovský, Mesároš, Ľ. Koči, Takáč; striedali: Tuhársky, Drienovský a Zošák. 
Zostava Olovár: Skopal, Motoška, Krnáč, Šramka, Zolnayi, Csáni, Sklabella, Matuška,
Botoš, Žingor, Gluch; striedali: Nemčok, Švoňavec a Peterman; rozhodcovia: Maroš
Libiak, Marek Valentýni a Miroslav Melich. 

Zápas sa vydaril domácim, ktorým sa po−
darilo premeniť väčšinu gólových príleži−
tostí, čo sa naopak o našom mužstve nedá
povedať. Veríme, že posledný jesenný zápas
sa pred domácim publikom hráči predvedú
v plnej futbalovej paráde.          − ĎURČOK − 

Domáci: čo šanca − to gól  
Zostava Príbeliec : Roman Baláž, Adrian
Rybár, Tomáš Parkáni, Ivan Ďurčok,
Drahomír Tomaškin, Michal Macko,
Martin Holík, Michal Stankovič, Marek
Červoč, Tibor Čierny, Patrik Balík; ná−
hradníci: Martin Pomoti, Adam Láskavý a
Miloš Ďurčok; rozhodcovia:  Tomáš
Martinka, Radoslav Košaník a Marek Žu−
bor.  

V 10. ́  Korbeľ pred prázdnou bránou
našiel hlavou voľného Mareka
Klátika, ktorý vsietil zblízka úvodný
gól. V 11.́  mohol vyrovnať Kovács,
ale jeho slabú strelu zastavil na čiare
Sokol. V 26.́  Marek Hriň individuál−
nou akciou postavil do role štatistov
najprv obrancu Koncza a potom obi−
šiel aj vybiehajúceho brankára a vsi−
etil druhý gól domácich. V 31.́  po
Sokolovej uličke Kminiak zbehol za
chrbát obrany Čeboviec a v samo−
statnom nájazde bol faulovaný
Péterom, ktorý bol zároveň vylúčený

a nariadený pokutový kop premenil
Korbeľ. V 33.́ sa dostal na druhej stra−
ne za chrbát strehovskej obrany
Kovács, ale zakončil len do rúk bran−
kára Hriňa. V 38. ´ priamy kop
Mareka Hriňa z 25.́  skončil na pre−
kvapenie v čebovskej sieti. V42 .́  nád−
herné sólo cez celé ihrisko predvie−
dol Marek Hriň a z jeho prihrávky
vsietil Korbeľ na 5:0. V 51.́  Sokolovu
strelu vykopol z prázdnej brány
Bogdányi. V 55.́  po centri Kollára
Marek Hriň nedokázal prekonať na
zemi ležiaceho čebovského brankára
na bránkovej čiare. V 76 .́  po centri
Kolára Korbeľ prudkou strelou ku
tyči zvýšil na konečných 6:0. V 88. ́  sa
zranil domáci brankár Daniel Hriň a
do brány sa musel postaviť hráč z po−
ľa Martin Klátik.            − JÁN HRIŇ −  

Poltucet gólov potvrdil prevahu domácich
Zostava TJ Prameň Dolná Strehová: Daniel Hriň, Marek
Baťka, Filip Kollár, Miroslav Sokol, Marián Tóth, Marek
Hriň, Marek Klátik, Peter Novák, Matej Kminiak, Maroš
Korbeľ, Martin Klátik; náhradníci: Alexander Šesták, Adam
Šedro, Miroslav Matúška, Marián Nagy a Marián Ábelovský.
Zostava Čeboviec: Patrik Bojtoš, Patrik Balga, Zsolt
Bogdányi, Kornel Gyenes, Ivan Mudroň Róbert Nozdrovický,
Patrik Péter, Róbert Koncz, Adrián Blga, Erik Bojtoš, Attila
Kovács; náhradníci: Lórant Bojtoš, Ldislav Bakša  a Gabriel
Zaťko; rozhodca: Stanislav Horný, pred 150 divákmi. Góly :
10.́  M. Klátik, 26.́   M. Hriň, 31.́  Korbeľ (11 m), 38.́  M. Hriň,
42.́   Korbeľ,  76.́   Korbeľ.  Striedali: 56.́  M. Hriň − Nagy, 72.́
Kminiak − Šedro, 78.́  Korbeľ − Šesták; za hostí:  V 57.́  Bojtoš −
Bojtoš, 73.́  Balga Patrik − Bakša. ŽK: 14.́  Klátik, za hostí: 19.́
Mudroň, 65.́  Patrik Balga a ČK v 31.́  Péter.  

V. liga D: Sklabiná − Olováry 1:2 (0:0)

V. liga D: Buzitka −
Príbelce 3:1 (1:0)

V. liga D:  D. Strehová − Čebovce 6:0 (5:0)

Na posledný domáci zápas jesennej časti sa
do hľadiska vinického štadióna prišla po−
zrieť úctyhodná divácka kulisa. Domáci
hráči sa im odmenili výborným výkonom a
bohatou gólovou nádielkou. 

Už v 3.́  priamy kop Nemčoka skončil mi−
mo brány. O chvíľu neskôr vystrelil z otoč−
ky Csatlós, ale jeho strela skončila na brvne.
V 11.́  Csatlosovu strelu odvrátili hostia na
roh, podobne ako loptu po peknej kombiná−
cii o dve minúty. V 15.́  Borosova "bomba"
trafila jedného z hráčov hostí, ktorý sa po
páde nechal ošetrovať.  Csatlós v 18.́  pekne
uvolnil Sz. Tótha, ale ten prestrelil bránu.
Nemčokov roh v 23.́ hostia odvrátili späť do
hry, ale Sz. Tóth nekompromisnou strelou
trafil presne a Vinica sa ujala vedenia 1:0. V
25.́  po faule na Zachara kopal priamy kop
Boros a po Csatlósovej hlavičke skončila
lopta znovu na brvne. Po priamom kope
Nemčoka v 27.́  si hostia zrazili loptu do

vlastnej siete 2:0. Ďalší priamy kop
Nemčoka v 33.́  brankár vyrazil a do siete ju
vrátil pozorný Sz. Tóth 3:0. Potom sa na do−
strel domácej brány dostali aj hostia, ale ich
strela v 38.́  skončila nad bránou. Nemčok
kopal priamy kop aj v 44.́  a jeho center u−
smernil D. Régi do siete 4:0. 
Domáci začali aktívne aj druhý polčas a po

peknej akcii v 46.́  zvýšil Sz. Tóth už na 5:0.
Hostia odpovedali znovu strelou vedľa brá−
ny domácich. Nemčokov priamy kop v 48.́
hlavičkoval T. Régi, ale jeho hlavičku vyra−
zil brankár. Po ďalšej peknej kombinačnej
akcii v 50.́  zvýšil už na 6:0 znovu Sz. Tóth.  V
58.́  sa zranil Pobori, ktorého vystriedal A.
Bugyi a v 63.́  Sz. Tótha vystriedal Tibor
Tóth. Ani to nazastavilo domácich a po ro−
hovom kope Nemčoka v 64.́  T. Régi hlavou
zvýšil na 7:0. Po akcii hostí v 67.́  sa vyzna−
menal domáci brankár. Peknú kombináciu
Halka v 70.́  zakončil ôsmym gólom Antal. V
75.́  odvrátil nebezpečný útok hostí do bez−
pečia Antal. Domáci Geregai potom za ve−
ľkého potlesku divákov vystriedal a do brá−
ny prišiel Dobos. Na konečných 9:0 upravil
v poslednej minúte zápasu Csatlós. Za pred−
vedený výkon sa diváci hráčom odmenili
potleskom a odvďačili sa im aj za výkony
počas celej jesennej časti sezóny 2013/2014. 

−GABRIEL ZSIGMOND− 

Valent na MS piaty
Vinický lukostrelec Ladislav Valent sa z

Majstrovstiev sveta v lukostreľbe na
Sardínii vrátil s pekným úspechom, keď vo
svojej kategórii skončil na 5. mieste. Od
bronzového stupienka ho pritom delili iba 2
body.                                                    −G− Zs.−

Vinica deklasovala hostí
Zostava Vinice: Geregai −Tomáš Régi,
Dávid Régi, Pobori, Boros, Zachar, Antal,
Halko,  Csatlós, Nemčok, Szilárd Tóth; ná−
hradníci: Tibor Tóth, Arpád Bugyi, Doboš;
rozhodcovia:  Adamec − Remeň,  Tokár, di−
vákov 500.

IV. liga JUH: Vinica − Hnúšťa 9:0 (4:0)

IV. liga JUH
12. kolo − nedeľa 20.10. o 14.00hod.

Fiľakovo − Revúca 
V. Krtíš − Kováčová 
Š. Bane − Detva 
Vinica − Hnúšťa 
Zvolen − Žarnovica 
Málinec − Poltár 
Podbrezová B − Divín

1 : 1
4 : 3
5 : 1
9 : 0
1 : 2
4 : 0
5 : 3



Konečne víťazstvom 
potvrdená snaha 

Diváci: 40; rozhodovali: Dušan Ďurčov, Gabriel
Zaťko; góly: D − Melicher, L: Laššan 2x, H − J.
Villám, najlepší hráč: D − Ladislav Bednár, H −
J. Villám; zostavy: D − P. Fekete, Ladislav
Bednár, M. Režňák,  Lukáš Bednár, P.
Krahulec,  M. Ďurčov, M. Melicher, J.  Püšpőky,
Zs. Kovács, J. Gőmőry (K), L. Laššan, stried.: M.
Medveď, L. Laššan, M. Pűšpőky, D. Vaškor; H − J.
Moravčík, A. Mucha, P. Kováč (K), E. Cibuľa, E.
Cseri, A. Pásztor, A. Kissimonyi, P. Zlatovský, J.
Villám, E. Varkőzy, A. Alakša, stried.: L. Kalmár,
K. Pásztor, R. Smyknya, R. Kmeť. 

Po slabšom výkone v prvých 15 min., keď sa
hostia ujali vedenia, sa domáci skonsolidovali a
začali hrať nátlakovú hru, z ktorej sa podarilo
Melicherovi vsietiť vyrovnávajúci gól. V II. pol.
kondične aj herne domáci prevýšili súpera, z čo−
ho vyťažili ďalšie dva góly a doviedli zápas do ví−
ťazného konca.                     − IGOR MACHAVA − 

V horskom derby 
domáci zvíťazili 

Diváci: 150; rozhodovali: F. Balga, Košelák; gól:
D − Turan; najlepší hráč: D − R. Kubolek, H −
Benko, zostavy: D − Veľkov, Matejkin, Chovan,
Jelcha, R. Kubolek (K), Zuzina, Oláh, Petkov, M.
Mitter, Turan, Odaloš, stried.: Hlivár, Kašiar,
Mozola, Zvara, Baláž, H − Benko, Ivičič, Hebel,
Vozár (K), Mánya, Chalupka, Melišík, Cesnak,
Haring, Andok, Vlačuha, stried.: Bán,
Kramarovič. 

Po rohu hostia v 3.́   vystrelili hlavou, ale vedľa
brány. Krížnu strelu Turana v 8.́  Benko vyrazil.
Následne bola hra nezáživná. Mitter sa v 28.́  po−
kúsil o strelu − ale strelil vedľa. Vlačuha v 38.́   dal
tutovku vedľa. Strela Mittera v 44.́   išla nad. V
45.́  chytil Veľkov tutovku hostí. Krížna strela
Oláha v 46.́  išla mimo. Krásna strela Turana v
55.´ skončila v sieti súpera. Krížna strela
Kuboleka v 56.́  išla mimo brány. V 60.́   bol šla−
pák hostí odpískaný rozhodcom proti logike fut−
balových pravidiel. Ďakujeme hráčom aj futba−
lovým funkcionárom za jesennú časť, aj novému
sponozorovi za finančný dar ako aj redakcii za
spoluprácu.                −  MIROSLAV KUBOLEK − 

Po kvalitnom zápase si všetci
pochutili na guláši 

Diváci: 90; rozhodovali: J. Bakoš, E. Kremničan;
góly: D − Lőcsa, Berecký, Kováč; najlepší hráč: D
− M. Babka, H −  Málik, zostavy: D − O. Bartoš, L.
Berecký, L. Lőrincz, L. Majer (K), L. Marinec, P.
Macko, R. Babka, N. Lőče, M. Babka, P. Majdán,
T. Kováč, stried.: T. Husár, I. Košík, J. Pavlík, R.
Balga;  H − T. Penke, T. Málik, E. Varga, K.
Balázs (K), A. Buriš, R. Naszvadi, P. Skabela, B.
Szuchetka, O. Krupčiak, M. Kováč, R. Baláž, stri−
ed.: Cs. Pap., P. Varga, L. Lukács, A. Krupčiak. 
V derby zápase sa stretli tretí tím so štvrtým. I.

pol. sa hral pokojne. Priamy kop Buriša v 8.́
brankár kryl. V l4.́  domáci nútene striedali − zra−
neného Majdána nahradil Husár. Marinecovu
strelu v 15.́  brankár kryl. Po prihrávke Kováča
v 18.́  Lőče otvoril skóre − 1:0. V 30.́  mali ďalšiu
veľkú šancu domáci, no Kováč netrafil bránu.
Majerov priamy kop v 33.́   odhlavičkoval obran−

ca hostí. Vzápätí domáci kopali roh, no
Marincov center našiel Bereckého a jeho hlavič−
ka išla nad. Majerovu strelu v 37.́   tečoval Kováč
− 2:0. Po ďalšom rohovom kope v 40.́   Majer cent−
roval na Bereckého − 3:0. V II. pol. domáci kon−
trolovali výsledok. V 48.́  hostia kopali priamy
kop, no Buriš nastrelil iba múr. Majerova strela
v 50.́  išla nad a potom Lőrincz nastrelil tyč.
Hostia mali v 61.́  veľkú šancu  − R. Balážovu stre−
lu brankár vyrazil. Pekná akcia v 69.́ : Husár −
Kováč − Marinec, ktorý ale bránu netrafil. Hostia
zaútočili a Krupčiakova strela išla nad. V 90.́
mali domáci poslednú šancu, no brankár ju kryl
a dobre rozhodujúci rozhodca po tomto zákroku
ukončil zápas. Ďakujeme sponzorovi PZ Hunter
za suroviny na dobrý guľáš.                     

− JÁN PAVLÍK −  

Excelentný výkon Hrušova 
Diváci: 70; rozhodovali: P. Kalmár, J. Balga, L.
Ubrankovič;  góly: D − Hojsa, Nácesta, Kereš,
Baláž 2x, najlepší hráč: D − Baláž, H − Čengel, zo−
stavy: D − A. Tuhársky, P. Augustín K , J. Kováč,
J. Baláž, M. Fašang, M. Hojsa, J. Fischer, P.
Kereš, P. Nácesta, G. Konc, L. Fischer, stried.: M.
Kováč, T. Korpáš, M. Kováč, M. Korpáš, P.
Fašang, H: L. Čengel, O. Celleng, R. Fodor, Sz.
Gorasz, J. Szatmári, Mezei, V. Oroszlány, L.
Blaško, J. Kováč, M. Tatrai, I. Jónás, stried.: R.
Koncz.  

Domáci nastúpili s víziou vyhrať a upevniť si
postavenie pred koncom sezóny. Už v 5.́  Ján
Kováč doskakoval loptu pred brankára hostí a
dostal ju až do siete, ale rozhodca odpískal faul
na brankára. V 9.́  Hojsa  v 16−tke dorazil pred
brankárom čisto nohou loptu do bránky − 1:0.
Domáci neprestávali búšiť do súpera a v 16.́  roz−
hodca nariadil priamy kop od polovice ihriska,
ktorý Nácesta nechytateľnou strelou premenil
na gól − 2:0. V priebehu ďalších 3 min. nasledova−
li akcia za akciou: v 17.́  Baláž hlavičkoval na
bránku, v 18.́  Hojsa z 11 m prestrelil bránu, ale
v 20.́  Kereš po centri hlavou dostal loptu do brá−
ny − 3:0. To už hostia cítili, že je po zápase a do−
mácim to dalo krídla. Brankár hostí už len kúz−
lil, keď v 22.́  zlikvidoval výbornú strelu Baláža.
V 35.́  vytlačil vedľa brány Kerešovu strelu a v
36.́  chytil strelu od Hojsu, v 37.́ opäť chytil stre−
lu Kereša a v 43.́  M. Fašang po päťkovom výko−
pe prestrelil bránu hostí. V II. pol. bol obraz hry
podobný ako v I., iba domáci pridali ešte v 52.́  a
77.́  góly po individuálnych prienikoch Baláža.
Hostia sa zmohli len na jednu poriadnu strelu, tú
brankár bravúrne zlikvidoval. Poďakovanie pat−
rí domácim hráčom za disciplinovaný a kvalitný
výkon, ale aj rozhodcom za bezproblémový prie−
beh zápasu.           − Mgr. RUDOLF SANTORIS −

Diváci: 100; rozhodovali: R. Ďuriš, P. Kalmár, T.
Zolcer; góly: D − Barányi, Szabo P. Gőrőg; H − M.
Filip 2x, Novák,   najlepší hráč: D −  Zaťko, H − P.
Filip; zostavy: D − P. Sebenský, L. Schmidt (K),  D.
Zaťko, A. Bodzsár, T. Hampachel, Á. Očko, K.
Lendvai, Z. Gemer, G. Kati, M. Szabó, Á. Barányi,
stried.: D. Očovský, P. Gőrőg, N. Nozdrovický, K.
Gőrőg, T. Tóth, H − I. Hromada, P. Balga, E.
Karasy, P. Filip, M. Liska, R. Sabó, P. Novák, M.
Filip, R. Jánošík, T. Bernáth, J. Lalík, stried.: I.
Filip, I. Jánošík, Ľ. Bódiš, R. Kropilák. 
Od úvodu zápasu odidve mužstvá hrali aktívne.
Vedenia sa ujali hostia po rohovom kope a ve−
ľkej chybe brankára. Domácim sa podarilo vy−
rovnať Barányim, ktorý dokopol strelu
Lenvayho. Brankár hostí v 32.́   stiahol Gemera
a nariadenú penaltu Szabó nekompromisne pre−

menil. Hostia v 50.́  vyrovnali po ďalšej veľkej
chybe domácej obrany a v 56.́ sa ujali vedenia po
chybe domácich, keď Novák preloboval branká−
ra. Szabó mal možnosť vyrovnať, ale jeho pekný
kop brankár chytil. Domáci v 76.́  vyrovnali po
strele Gőrőga. Domáci hrali dobrý futbal, snaži−
li, sa ale po fatálnych chybách, ktoré predviedli,
sa vyhrať nedá. Hostia dobre bránili a hrozili z
množstva protiútokov, z ktorých sa im aj poda−
rilo skórovať.                          − IVAN ZAŤKO, ml. − 
Žiaci: Nenince − S. Plachtince 9:0 

Hostia lepšie využívali 
šance ako domáci  

Rozhodovali: Chrien, Mačuda, Húšťava; góly: D −
Vrbovkay, J. Kotian, H − Híveš, ml., Krekáč; naj−
lepší hráč: D − Gyenes, H − N. Híveš, st., zostavy: D
− Gyenes, Dovičin, Z. Balla (K), Tóth, Sebenský,
Horňák, Celeng, Nászaly, Vrbovkay, Jo. Kotian,
Hajnár, stried.: Bado, Kuzma, Ja. Kotian,
Povaľač; H − R. Zőlley, Balga, Sliacky, Iždinsky
(K), Béreš, N. Híveš, st., N. Híveš, ml., Jánoška,
Hudec, Krekáč, Zőlley, stried.: D. Jánoška,
Jakubec, Szabo. 
Bývalý hráč K. Kosíh N. Híveš, ml., sa svojimi fil−

movými kúskami pričinil o prvý gól hostí − 0:1.
Zápas mal bojovný charakter a rozhodcovia svo−
jimi verdiktmi veľmi nepomohli k hladkému pri−
ebehu zápasu, ktorý sa vyznačoval nervóznou
hrou.                                        − MILAN  KOTIAN − 
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M. Kameň − Kosihy n.Ipľom
3:1 (1:1)

D. Lom − S. Plachtince
1:0 (0:0)

Lesenice − V. Čalomija
3:0 (3:0)

Hrušov − Sečianky
5:0 (3:0)

Nenince − Záhorce 3:3 (2:1)

K. Kosihy − Opatovská 
N. Ves 2:3 (1:1)

I. trieda okres

V. liga D
12. kolo − nedeľa 20.10. o 14.00hod.

Sklabiná − Olováry 
Buzitka − Príbelce 
D. Strehová − Čebovce 
Jesenské − Tornaľa 
Balog n. Ipľom − Mýtna 
Tomášovce − Lubeník 
S. Ďarmoty      − Radzovce

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



n Predám okrasné holuby.
Inf.: & 0911 154 680.   np − 244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám poschodový rodinný
dom na Lučenskej ulici vo V.
Krtíši, veľká záhrada, cena doho−
dou. Inf.: v redakcii.    np − 245
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Hyundai Matrix 1,6
benzín, r. v. 2008 (29.000 km),
centrál, 2x airbagy, elektrické
sťahovanie okien, vyhrievané
spätné zrkadlá, ťažné, zimné
gumy na diskoch, letné na e−
lektrónoch. Cena 5.500 euro.
Inf.: & 0908 906 314.  

np − 246

n Predám málo používané
plynové gamatky zn. FEG 7,5
kW. Inf.: &0917 879 932.  np − 247
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf.: &
0948 155 120.                np − 249
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim jalovice a býky. Inf.:
& 0948 155 120.           np − 250
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l PO UZÁVIERKE

V ObFZ Veľký Krtíš dňa 16109.2013 o−
krem iných: − potvrdzuje v odvolacom
konaní:  a) rozhodnutie ŠTK zo dňa
29.9.2013 uverejnené v Spravodaji č. 14
− ŠTK/6, v zmysle SP čl. 128 vo veci kon−
tumácia MFS I. trieda dospelých med−
zi FK Lesenice a FK Nenince z inzultá−
ciu R hráčom hostí. FK Nenince uhra−
dí poplatok 50 eur v MZF.
b)  rozhodnutie DK zo dňa 29.9.2013 u−
verejnené v Spravodaji č. 14 − D36, v
zmysle DP čl. 27 písmeno b), vo veci za−
stavením činnosti na 1 MFS nepodmie−
nečne podľa 2/1d) za inzultáciu R hrá−
čom hostí. − navrhuje na Volebná kon−
ferenciu: pracovné predsedníctvo v
zložení: Ladislav Krnáč, Beáta
Krupčiaková, Marián Halaj, Peter
Kuchársky, Gabriel Bacsa, Ing. Jozef
Mišt, Ing. Jaroslav Filip, Ján Černák,
hosť za SsFZ, Mandátovú komisiu:
predseda – Jozef Mihálik, členovia –
Jozef Stricho a Ján Hriň, Návrhová ko−
misia: predseda – Ing. Peter Libiak, čle−
novia – Peter Mózer a Otto Celeng.
− ukladá: sekretárovi ObFZ zaslať dele−
gátom Volebnej konferencie: Volebný
poriadok, Rokovací poriadok, program
volebnej konferencie, návrh na úpravu
a doplnenie stanov ObFZ, rozpočet
ObFZ na rok 2014, návrh na zloženie
pracovného predsedníctva, návrh zlo−
ženie Mandátovej komisie, návrh zlo−
ženie Návrhovej komisie.  
ŠTK (predseda, Marián Halaj)
Nariaďujeme predohrať MFS: I. tr. do−
sp. 10. kolo M. Kameň – Kosihy n. I.
20.10.2013 o 14:00 h.
Kontumujeme MFS dorastu 11. kolo

Olováry – Želovce a priznávame 3 body
a skóre 3:0 v prospech FK Olováry po−
dľa SP čl. 100/b.(Hostia sa nedostavili
na MFS).

Kontumujeme MFS dorastu 11. kolo
Sečianky – M. Kameň a priznávame 3
body a skóre 3:0 v prospech FK
Sečianky podľa SP čl. 100/b. (Hostia sa
nedostavili na MFS).
DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D44 Peter Mitter 1171917 D. Lom 1
MFS nepod.  od 16.10.2013 podľa 1/13−
5a, poplatok 10 eur v MZF.
D45 Norbert Galčík 1103971 Lesenice 1
MFS nepod.  od 16.10.2013 podľa 1 /13−
5a, poplatok 10 eur v MZF.
D46 Richard Balla 1232213 K. Kosihy 1
MFS nepod.  od 16.10.2013 podľa 1 /13−
5a, poplatok 10 eur v MZF.
D47 Viliam Klacso 1099171 O. N. Ves 1
MFS nepod.  od 16.10.2013 podľa 1 /13−
5a, poplatok 10 eur v MZF.
D48 Arpád Nagy 1145768 V. Čalomija 1
MFS nepod.  od 16.10.2013 podľa 1 /13−

5a, poplatok 10 eur v MZF.
D49 Dalibor Bariak 1143859 M. Kameň
1 MFS nepod.  od 16.10.2013 podľa 1 /13−
5a, poplatok 10 eur v MZF.
D50 Adrián Mucha 1211271 Kosihy n. I.
1 MFS pod. od 16.10.2013 do 15.1.2014
podľa 1/1a, poplarok 10 eur v MZF.
D51 Imrich Kalmár 1252582 Bušince  1
MFS nepod. od 16.10.2013.
D52 Imrich Kalmár 1252582 Bušince  1
MFS nepod. od 23.10.213 podľa 1/5a, po−
platok 10 eur v MZF.
D53 Ladislav Koss 1109150 Olováry 1
MFS nepod. od 16.10.2013, podľa 1/13−
5a, poplatok 10 eur v MZF.
D54 Ladislav Ubrankovič 1176035 Že−
lovce 1 MFS nepod. od 16.10.2013, podľa
1/13−5a, poplatok 10 eur v MZF.
D55 Sebastián Híveš 1316024 Nenince 1
MFS pod. od 16.10.2013 do 15.1.2014, po−
dľa 1/1a, poplatok 5 eur v MZF.
D56 Kristián Kováč 1319632 Sklabiná 1
MFS pod. od 16.10.2013 podľa 1/4a, po−
platok 5 eur v MZF.
D57 DK nariaďuje uhradiť poplatok po−
dľa RS bod 24 písm. j) FK M. Kameň 15
eur (12.10.2013 Sečianky – M. Kameň
poplatok 5 eur v MZF.
D58 DK nariaďuje uhradiť poplatok po−
dľa RS bod 24 písm. j) FK Želovce 15
eur (13.10.2013 Olováry – Želovce) po−
platok 5 eur v MZF.
D59 DK trestá na základe zustenia
KpRS FK V. Čalomija pokutou 20 eur v
MZF, podľa RS bod 32 pism. f, poplatok
10 eur v MZF.
D60 DK prejednala žiadosť hráča FK
Olováry Nandor Nagy 1321493 a zvy−
šok trestu mení na 1 MFS podmieneč−
ne, poplatok 10 eur v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa od−
volať do 15 dní od zverejnenia v
Spravodaji ObFZ.  

Správy zo sekretariátu:
Zasadnutie VV ObFZ V. Krtíš sa bu−

de konať dňa  30.10.2013 o 16:30 h. na se−
kretariáte ObFZ. Na zasadnutie VV je
prizvaný štatutár TJ Vinohrad Čebov−
ce Ladislav Martin.

Riadni členovia ObFZ Veľký Krtíš
majú právo navrhnúť kandidáta na
nižšie uvedenú volenú funkciu: a)
predseda ObFZ, b) podpredseda ObFZ,
c) 3 členov VV ObFZ, d) predsedu
Revíznej komisie, e) predsedu
Disciplinárnej komisie, f) predsedu
Odvolacej komisie, g) 3 delegátov za
ObFZ na Volebnú konferenciu SsFZ, h)
3 delegátov za FK (hrajúce súťaž SsFZ)
na Volebnú konferenciu SsFZ. K návr−
hu kandidáta je potrebné priložiť: a) o−
značenie funkcie, na ktorú je kandidát
navrhnutý, b)titul, meno, priezvisko a

adresu trvalého pobytu kandidáta,
c) emailový kontakt na komunikáciu s
kandidátom, d) vyhlásenie kandidáta o
individuálnom členstve alebo o podaní
prihlášky za člena, e) výpis z registra
trestov, resp. čestné vyhlásenie o bezú−
honnosti (čl.26 ods.6 stanov), f) písom−
ný súhlas navrhnutého kandidáta s
kandidatúrou. Návrhy sa predkladajú
prostredníctvom sekretára ObFZ
Volebnej komisie, ktorá zahájila svoju
činnosť 18.9.2013. 3. ObFZ dáva na ve−
domie členom ObFZ, v zmysle čl. 62
ods.2 členovia Rady ObFZ, ktorým
dňom účinnosti týchto stanov
(5.4.2013) zaniká mandát, sa stávajú do
najbližšej volebnej konferencie dele−
gátmi Konferencie ObFZ s právom hla−
sovať. 4. VV ObFZ si vyhradzuje právo
na určenie aj iného miesta Volebnej
konferencie. ( V prípade ak pôvodné
miesto t.j. Nová slobodáreň,
Nemocničná ul. vo Veľkom Krtíš bude
v čase konania konferencie obsadená).
5. Materiál na Volebnú konferenciu t.j.
Program Volebnej konferencie,
Rokovací poriadok a Volebný poria−
dok je zverejnený na odkaze:
(www.obfzvk.sk – Úradné správy –
Bleskovky). 6. Písomný návrh kandidá−
ta na volenú funkciu konferenciou je
nevyhnutné zaslať (doručiť) do štvrtku
24. októbra 2013 do 24.00 hod.  sekretá−
rovi ObFZ. 7. Doručené návratky za de−
legátov na Volebnú konferenciu: V.
Krtíš – Jozef Šaranko, S. Ďarmoty –
Ladislav Beňovič, Hrušov – Jozef
Mihálik, D. Lom – Pavel Velkov, Čebov−
ce – Ladislav Martin, Sečianky – Otto
Celeng, S. Plachtince – Milan Mikuš, D.
Strehová – Ján Hriň, Kosihy n. I. –
Július Villám, Olováry – Ervín Vladár,
Záhorce – Ing. Jaroslav Filip, Želovce –
Štefan Zaťko, Lesenice – Ján Pavlík,
Balog n. I. – Mgr. Jozef Stricho, nedo−
ručená návratka: Nenince, M. Kameň,
Príbelce, K. Kosihy, Vinica, O. N. Ves,
Sklabiná, Bušince.

ObFZ V. Krtíš, Spravodaj è. 17 - 2013/2014 
KR (predseda Peter Kuchársky) −

Delegačný list č. 13
lDospelí I. trieda, 11. kolo, 27.10.2013 o
14.00 hod.: M. Kameň – Kosihy n. I. (KR,
Ďurčov, Zaťko), D. Lom – S. Plachtince
(KR, Košelák,Bariak), Lesenice – V. Ča−
lomija (KR, Ambrózi, Kremničan),
Hrušov – Sečianky ( Kalmár ml.,
Ubrankovič, Balga J.), K. Kosihy – O. N.
Ves (Chrien, Balga F., Húšťava),
Nenince − Záhorce (Ďuriš, Kalmár st.,
Zolczer).l Dospelí II. trieda, 5.kolo,
26.10.2013 o 14.00 hod: Želovce – Čebov−
ce “B” (KR, KR) lDorast I. trieda, 13.ko−
lo, 26.10.2013 o 14.00 hod: Lesenice – M.
Kameň (Zaťko), Sečianky – Balog n. I.
(Ďurčov), Vinica − Olováry (Zolczer). l
Žiaci, 13. kolo, 26.10.2013 o 14.00 hod: S.
Plachtince – Sklabiná (Balga J.), D.
Strehová – Nenince (Kalmár st.), O. N.
Ves – Záhorce 27.10. / 11:00 (Húšťava),
Olováry − Hrušov (Kalmár ml.), Čebovce
– S. Ďarmoty   27.10. / 11:00 (Kremničan),
Príbelce – Vinica 27.10. / 11:00 (Filkus), V.
Krtíš − Bušince 27.10. / 11:00
(Ubrankovič).

KpRS prešetrila prípad na podnet VV
ObFZ dňa 16.10.2013 z MFS I. tr. dospe−
lých Lesenice − Nenince a podáva nasle−
dovné stanovisko: Na základe zhliadnu−
tia videonahrávky  v  67.́  stretnutia do−
šlo k inzultácii rozhodcu hráčom hostí č.
8 Tiborom Gemerom. Rozhodca mal u−
končiť stretnutie v uvedenej minúte za
inzultáciu Rozhodcu na hracej ploche.
Nakoľko rozhodca v stretnutí nepostu−
poval v zmysle pravidiel futbalu −
Pravidlo 5 ROZHODCA,: „rozhodca mu−
sí predčasne ukončiť stretnutie pre ná−
silné vrazenie, mykanie alebo vyrazenie
píšťalky z úst „, rozhodca bol predvola−
ný na ŠTK, kde pri jeho šetrení uvede−
ného prípadu uviedol do zápisnice:
„Som si vedomý, že som spravil chybu.
Mal som ukončiť stretnutie. Ja som to
ale nepovažoval za inzultáciu. Hráč hos−
tí prišiel ku mne a vytrhol mi píšťalku z
úst za šnúrku“. 

− L. KRNÁČ, PREDSEDA OBFZ −
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l RÔZNE

n Vykonávam zváračské a zá−
močnícke práce všetkého dru−
hu. Mám dlhoročnú prax. Inf.
m 0907 128 272.               np − 16
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l TEPOVANIE. Inf. m
0949 792 112. np − 107 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Kúpim ornú pôdu. Cena do−
hodou.. Inf. m 0907 484 840. 

np − 165
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim funkčný invalidný vo−
zík pre dospelého. Inf. m 0908
527 766.                             np − 171
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lKúpim hovädzie mäso v
balíčkoch. Inf. m0910 989
479.                           np − 188
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám funkčný plynový ko−
tol − Lieber Turbo 22 kW, vývod
do steny, cena 200 euro. Inf. m
0903 517 081.                   np − 180
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám líščí kožuch. Inf. m
0918 257 684.                 np − 228

n Predám 12 kusov ozdôb −  i−
mitácia malachitu, vcelku ale−
bo jednotlivo. Cena dohodou.
Inf. m 0910 174 649.      np − 192
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kotol na UK
Rimatherm 40. Inf. m 047/ 48
873 25.                              np − 194
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mrazničku 180 l, 4
zásuvky za 100 eur  Inf. m 047/
43 343 32.                         np − 205
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám betónové stĺpy, sudy
na víno lis na hrozno. Inf. m
0917 075 588.                  np − 210

n Prenajmem 2−izbový rekonšt−
ruovaný byt na Ul. B. Nemcovej
vo V. Krtíši, kuchyňa je zariade−
ná (vrátane chladničky, stola,
stoličiek, riadu). Cena 300 eu−
ro/mes. komplet. Dvojmesačná
záloha podmienkou. Inf.: m
0915 190 360.                 np − 240

n Prenajmem 3−izbový zrekon−
štruovaný byt na Štúrovej ul.
vo V. Krtíši. Kuchyňa zariade−
ná (vrátane chladničky, stola,
stoličiek, riadu). Cena: 350
eur/mes. komplet. Dvojmesačná
záloha podmienkou. Inf.: m
0915 190 360.              np − 240.1  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám sedačku 3 + 2 kres−
lá − béžová v kombinácii s dre−
vom. Cena 120 eur. Inf.m 0908
426 897.                       np − 241
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obilie 9,26 q spolu
za 120 eur. Inf. m 0905 564 552.  

np − 237
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Úvery bez preverenia príj−
mu, nižšia splátka na existuj−
úcich úveroch, úrok od 3,99%.
Inf.: m 0905 135 649.  np − 238
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám farebný televízor
OVP, uhlopriečka 55cm. Cena
20 eur. Inf.: m 0907 399 350. 

np − 239

− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, 

SZČO ALEBO FIRMA
− PENIAZE MÁTE 

K DISPOZÍCII RÝCHO
A NA ČOKOĽVEK

Nájdete nás 
na Ul. nemocničnej  18, 

Veľký Krtíš
Inf.: 0903 773 827

Pracujem ako viazaný
finančný agent pre spoločnosť 

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

POŽIČIAME
VÁM

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:  Detva − Vinica

V. liga D: Radzovce − Sklabiná

V. liga D: Tornaľa − Balog n.I.

V. liga D: Príbelce − D. Strehová

I. trieda okres: Sečianky − K. Kosihy

IV. liga JUH: Revúca − V. Krtíš

V. liga D: Lubeník − S. Ďarmoty

V. liga D: Olováry − Buzitka

V. liga D: Čebovce − Jesenské

I. trieda okres: V. Čalomija − Hrušov

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 13. KOLO

Hráte spolu o 60 eur!

Účelom zbierky je podpora a skvalitnenie života klientov v
DDaDSSV. Krtíš. Miestom konania zbierky sú verejne prístupné
miesta na území okresu V. Krtíš. Na zbierku môžete prispieť vkla−
dom alebo prevodom na účet č. 70000398874/8180, VS 647551, ale−
bo priamym finančným príspevkom  v hotovosti do označenej u−
zavretej pokladničky. Osoby zodpovedné za konanie zbierky:
Mgr. Júlia Černajová, riaditeľka DDaDSS V. Krtíš a  Mgr. Erika
Hriechová sociálna pracovníčka. 

Inf.: tel:  047/4830825, domov− dochodcov@stonline.sk

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb V. Krtíš vyhlasuje
DOBROVOĽNÚ VEREJNÚ ZBIERKU za účelom získania
finančných prostriedkov na podporu a skvalitnenie života 

klientov v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb V.Krtíš

TIPOVAČKA  
PO 11.  KOLE:

Mária Bariaková, V. Krtíš,  91 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 89 b. 
Tibor Rybár, V. Krtíš, 85 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš,  82 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 82 b. 
Jozef Holovic, ml., 79 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 79 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš, 78 b.
Pavel Bódiš, Záhorce, 77 b. 
Ján Pavlík, Lesenice, 76 b. 
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 74 b.
Erika Macková, Záhorce, 74 b. 
Zsófia Orlai, Šahy, 74 b. 
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 74 b. 
Ján Kalmár, Sklabiná, 73 b.
František Fónod, Kosihovce, 73 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 72 b. 
Pavel Filip, Záhorce, 72 b. 
František Petényi, Vinica, 72 b.
Ján Urda, st., V. Krtíš, 71 b. 
Ján Golian, V. Krtíš, 71 b. 
Ján Havrila, Sklabiná, 71 b.
Ján Zólyomi, Vrbovka, 70 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 70b. 
Jozef Košík, Čebovce, 69 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 69 b.
Ján Molnár, D. Strehová, 68 b. 
Ladislav Kiss, Vinica, 68 b.
Jozef Kováč, Vinica, 68 b. 
Jozef Donč, K. Kosihy, 66 b.
Gabriel Petényi, Vinica, 65 b. 
Ján Macka, Záhorce, 65 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 65 b. 
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 63 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 62 b.
Jozef Csík, V. Ves n.I., 62 b. 
Ján Kiss, Vinica, 61 b. 
Radovan Furák, M. Straciny, 61 b. 
Július Matúška, V. Krtíš, 58 b.
Ján Budáč, V. Krtíš, 58 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 56 b. 
Stefo Zoltán Svorník, Želovce, 55 b.
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 45 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 45 b. 
Ákos Súth, Balog.n.I., 42 b. 
Ján Urda, nml., M. Kameň, 38 b. 
Leonard Görči, V. Krtíš, 37 b. 
Ladislav Hodási, Želovce, 32 b. 
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 29 b. 
Štefan Filip, Záhorce, 28 b. 
Tibor Petrezsél, 5 b.

l PO UZÁVIERKE

HOJ VIEŇOK ZELENÝ
S P I E V A N K Y

P O D  P O H A N S K Ý M  V R C H O MP O D  P O H A N S K Ý M  V R C H O M
BBSK – Hontiansko−ipeľské osvetové BBSK – Hontiansko−ipeľské osvetové 
stredisko V.Krtíš a obec S.Plachtincestredisko V.Krtíš a obec S.Plachtince
Vás pozývajú na program folklórnychVás pozývajú na program folklórnych

kolektívov26. októbra (sobota)kolektívov26. októbra (sobota)
2013 o 17:00 hodv kultúrnom dome 2013 o 17:00 hodv kultúrnom dome 

v Stredných Plachtinciachv Stredných Plachtinciach
Účinkujú: FSk Bažalička

z Plachtinciec − Príbeliec, 
FSk Badínčanka z Dolného Badína,

Ženská spevácka skupina 
z Hrušova, FS Carpona z Krupiny

Ľudoví rozprávači z Velkého Krtíša


