
14 /28. október 2013

09:40 − Autosalón 10:10 −
Čarovné miesta Zeme:
Maroko 11:05 − Slovensko v

obrazoch 11:25 − Svet v obrazoch 11:55 − O 5 min−
út 12 13:00 − Občan za dverami 13:35 − Agatha
Christie : Poirot: Päť podozrivých 15:10 − Zlatá
klasika: Zemianska česť 16:25 − Nikto nie je do−
konalý 17:45 − 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 3/6 22:05 − Sokol a holubica 4/6 23:45 −
Maigret: Maigret a sedem krížikov 01:15 −
Agatha Christie : Poirot: Päť podozrivých 02:50 −
Sokol a holubica 3/6 

09:50 − Kura 10:45 −
Vynálezy, ktoré zmenili
svet: Vynálezy, ktoré zmeni−

li svet − 1940 − 1950 11:30 − Len rieka nestarne
12:00 − Mátohy rárohaté 13:25 − On air 13:45 −
Orientácie 14:15 − Slovo 14:25 − Anjeli strážni:
Anjeli strážni Petra Jaroša 14:55 − Hviezdy na ľa−
de 15:50 − Košický zlatý poklad 2013 16:20 − Hokej
− Extraliga 19:10 − Večerníček: Rozprávky zo
škôlky 19:15 − Macko Uško: Dáždik − príbeh s ka−
čičkami 19:25 − Bolek a Lolek na divokom zápa−
de: Zlodej koní 19:35 − Doma chutí najlepšie:
Saaha an Maroc 19:55 − Správy RTVS pre nepo−
čujúcich "N" 20:00 − Nesmrteľní: Projekt Alfa
21:20 − Odpískané 22:00 − Cigáni idú do volieb
22:55 − Noc v archíve: Noc v archíve 23:55 − Pred
rokmi... 00:20 − Správy RTVS "N" 01:05 − Správy

RTVS pre nepočujúcich
"N" 01:10 − Slovo 

09:30 − Zathura: Vesmírne
dobrodružstvo 11:25 − Žandár v New Yorku 13:30

− FORMULA 1: Veľká cena Abú Dabí 16:40 − Za
mrežami 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY  20:00 −
ŠPORTOVÉ NOVINY  20:15 − POČASIE 20:30 −
FARMA − DUEL  22:15 − Kolíska do hrobu 00:15 −
Odplata 02:00 − Kolíska do hrobu 03:30 − FARMA
− DUEL 04:55 − TELEVÍZNE NOVINY 

JOJ 09:55 − Geissenovci −
Ťažký život milionárov IV.
3,4 11:50 − Život s Helen

14:30 − Nejako sa to komplikuje 17:15 − Nové bý−
vanie 17:55 − Cena je správna 19:00 − VEĽKÉ NO−
VINY TV JOJ  20:00 − ŠPORT Sledujte priame
prenosy z NHL. Zápasy NHL vo vysokej kvalite!
20:15 − NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 − ČESKO
SLOVENSKO MÁ TALENT 22:10 − ČESKO SLO−
VENSKO MÁ TALENT 23:15 − Kráľ Škorpión
01:20 − November 03:05 − Kráľ Škorpión 04:35 −
Cena je správna

NEDEĽA 3.11.TV PROGRAM

Pred pár týždňami sme uve−
rejnili reportáž o zájazde do
Ruska, ktorý zorganizovala
Katarína Ivanovová z Veľkého
Krtíša. Dnes sa vám autorka re−
portáže Mgr. Anna Čunderlíko−
vová predstaví trošku inak: 
" Vážim si všetko, čo je typic" Vážim si všetko, čo je typic−−
ky naše − slovenské, vrátaneky naše − slovenské, vrátane
dobrého jedla. Zozbieraladobrého jedla. Zozbierala
som recepty: tradičné, nenásom recepty: tradičné, nená−−
ročné, často možno zabudnuročné, často možno zabudnu−−

té, ktoré varili naše starété, ktoré varili naše staré
mamy a mamy. Práve starémamy a mamy. Práve staré
mamy a mamy nám bývajúmamy a mamy nám bývajú
vzorom. Mojim vzorom bolvzorom. Mojim vzorom bol
dedko. Príliš rýchlo ovdovel,dedko. Príliš rýchlo ovdovel,
varil lebo musel, neskôr  prevaril lebo musel, neskôr  pre−−
to lebo chcel. To on ma nauto lebo chcel. To on ma nau−−
čil láske k vareniu, od nehočil láske k vareniu, od neho
mám vynikajúce recepty zmám vynikajúce recepty z
kraja  pod Poľanou a tiež inkraja  pod Poľanou a tiež in−−
formácie, ako sa tam v miformácie, ako sa tam v mi−−
nulosti ľudia stravovali. Čonulosti ľudia stravovali. Čo

ma motivovalo? Vedomie, žema motivovalo? Vedomie, že
typická slovenská strava jetypická slovenská strava je
naším najlepším liekom,naším najlepším liekom,
preto som si povedala, že tepreto som si povedala, že te−−
lu treba dať to, čo je preňlu treba dať to, čo je preň
prirodzené a stravu si vybeprirodzené a stravu si vybe−−
rať podľa  ročných období.rať podľa  ročných období.
Nie som kuchárka z povolaNie som kuchárka z povola−−
nia, som zdravotnícky prania, som zdravotnícky pra−−
covník, ktorý si uvedomuje,covník, ktorý si uvedomuje,
že strava výrazne ovplyvňuježe strava výrazne ovplyvňuje
kvalitu života a zdravia.kvalitu života a zdravia.
Som žena a matka, ktorá poSom žena a matka, ktorá po−−
važuje rodinu za posvätnú. Avažuje rodinu za posvätnú. A
dobrá kuchyňa? Verím, že ajdobrá kuchyňa? Verím, že aj
v dnešnej uponáhľanej dobev dnešnej uponáhľanej dobe
môže byť srdcom rodiny − oámôže byť srdcom rodiny − oá−−
zou a príležitosťou na milé azou a príležitosťou na milé a
láskavé stretávanie jej čleláskavé stretávanie jej čle−−
nov.nov.

Príprava receptára si vyžaPríprava receptára si vyža−−
dovala čas, sústredenie a trdovala čas, sústredenie a tr−−
pezlivosť, preto ma potešípezlivosť, preto ma poteší
každý záujem. Navyše, 5 najkaždý záujem. Navyše, 5 naj−−
častejšie sťahovaných kníhčastejšie sťahovaných kníh
v roku 2013 má šancu aj nav roku 2013 má šancu aj na
knižné vydanie. Potešilo byknižné vydanie. Potešilo by
ma, keby sme  receptár uvíma, keby sme  receptár uví−−
tali  na knižnom trhu." tali  na knižnom trhu." 
Neviete, čo uvariť? 

Dajte si poradiť....  
receptár  pod týmto názvom

nájdete na adrese: 
http://www.1000knih.sk/ob−
chod/kucharky−a−recepty/nevi−
ete−co−uvarit−dajte−si−poradit

Ďalšie informácie  sú 
k dispozícii  aj na stránke 
http://www.1000knih.sk/ 

Kliknutím na internete môžete podporiť
vydanie kuchárskej knihy s tradičnými

slovenskými jedlami  

Kuchyňa môže byť srdcom rodiny 

O jej príbehu sme písali u−
prostred leta, kedy po tak−
mer troch rokoch obnovili
hlavné pojednávanie. Vtedy
rozsudok nevyniesli a po−
jednávanie odročili. V pon−
delok 14. 10. však už sudky−
ňa Okresného súdu vo V.
Krtíši rozhodla, že Ing. Igor
L., ktorý v čase nešťastia bol
technickým riaditeľom spo−
ločnosti CBA Lučenec, svo−
jim nedbanlivým konaním
spôsobil inému ťažkú ujmu
na zdraví, čím spáchal  pre−

čin ublíženie na zdraví po−
dľa príslušných paragrafov
trestného zákona. Za tento
prečin dostal obžalovaný
trest  18 mesiacov s podmie−
nečným odkladom na skú−
šobnú dobu 3 rokov. Aj keď
rozsudok zatiaľ nenadobu−
dol  právoplatnosť −  proku−
rátor, zástupca poškodenej
i obhajca obvineného si zo−
brali čas na prípadné poda−
nie odvolania ku krajskému
súdu, J. Nekvasilová je spo−
kojná. 
"S rozsudkom som do určitej
miery spokojná, aj keď po−
dľa mňa, je výška trestu po−
merne nízka. To, že tento
proces už má vinníka zna−
mená pre mňa aj to, že po−
tom ako rozsudok nadobud−
ne právoplatnosť, môžem
začať žiadať aj náhradu
škody. Myslím si, že takto by
postupoval každý. Veď zdra−
vie máme iba jedno."   −red−

Šesťročné čakanie na vinníka
Po šiestich rokoch sa mladá žena z V. Krtíša, Jaroslava
Nekvasilová dočkala vynesenia rozsudku vo veci nešťastia,
ktoré sa stalo 7. 7. 2007. Vtedy J. Nakvasilová viezla svoj to−
var výťahom v obchodnom dome, prevádzkovateľom ktoré−
ho bola spoločnosť CBA Lučénec, keď sa výťah náhle zase−
kol a následne spadol. J. Nekvasilová pritom utrpela aj zra−
nenia s trvalými následkami. 

Vybrali sme sa na
Popradské pleso. Už ces−
tou nás lákali nebotyčné
končiare hrdo sa týčiace
na blankytne modrej ob−
lohe zaliate októbrovým
slniečkom. 

Na Popradskom plese, to
bola paráda! Tatranské
štíty boli takmer na do−
sah, len natiahnuť ruku a
dotknúť sa. Pleso bolo
krásne zelené, Tatry sa v
ňom uzerali sťa parádni−
ce. Všade navôkol bola dych vyrážajúca krása. Nemalo to chy−
bu! Bola to rozprávka! Nádhera! Som vďačná za možnosť vidi−

eť milovanú tatranskú
krásu zase po rokoch
tak zblízka. Už som ani
nedúfala...

Ponúkam tú krásu na
pohladenie duše aj vám.
A želám, aby ste aj vy za−
žili taký krásny deň v
Tatrách, keď sa tam vy−
beriete.                             

− IVETA ŽLNKOVÁ − 
Foto: Ing. IGOR ŽLNKA,
MARCELA JANÁČOVÁ − 

Tatry sú krásne v každom ročnom období. Najmenšie veľho−
ry sveta − naše Vysoké Tatry boli v sobotu 19. októbra úplne
idylické. 

TATRY NAŠE MALEBNÉ

Jaroslava Nekvasilová 
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Na tohtoročnom Výtvarnom
salóne sa predstavilo 16 auto−
rov s viac ako 50 výtvarnými
prácami. Boli medzi nimi vý−
tvarníci, dosahujúci výsledky
na krajských a celoštátnych
súťažných výstavách − Mgr.
Dušan Gálik, Róbert Tóth,
Mgr. Martin Sitár a Ing. arch.
Július Kovács z Veľkého
Krtíša. Prezentovali sa tu bra−
vúrnymi olejomaľbami, kres−
bami  a akvarelom, ktoré ne−
nechali na pochybách žiadne−

ho z návštevníkov o ich skve−
lom výtvarnom videní a spra−
covaní jednotlivých diel.
Malebnými  kresbami a ma−
ľbami zátiší, prírody a por−
trétmi zaujali Emília Sluková
a Henrich Fábri z Modrého
Kameňa,  Ing. Magda Kovácsová a
Ing. Jozef Šlauka z Veľkého
Krtíša. Presvedčivými olejo−
maľbami s motívmi mora sa
predstavil Mgr. Jozef Sliacky
a farebnou kompozíciou
Aneta Beňková, obaja z

Veľkého Krtíša. Po prvý
krát na salóne vystavo−
vali Július Kniesner,
ktorého expresívne ma−
ľby boli vyjadrením jeho
pocitov z hudby a
Ondrej Rehánek so štyli−
zovanou portrétnou a fi−
gurálnou tvorbou.
Celkovú úroveň výstavy
povzniesli trojrozmerné
diela − plastiky z dreva
od bratov Petra a Pavla
Rebrošovcov z Veľkého

Krtíša. Oživením

výstavnej expozície bola tex−
tilná tvorba − maľba na hod−
váb Mgr. Jolany Lindy
Kováčovej a textilná bižutéria
Mgr. Bianky Kolovej. 

Možno povedať, že Výtvarný
salón bol príležitosťou pre  je−
ho autorov, aby sa podelili o
svoje tvorivé výsledky s tými,
ktorým sú krása a umenie
blízke. Obdiv a pochvala  ná−
vštevníkov výstavy boli určite
tou najkrajšou odmenou a
motiváciou do ich ďalšej tvor−
by. 

Usporiadatelia výstavy BB−
SK − Hontiansko−ipeľské osve−
tové stredisko a Mestské kul−
túrne stredisko vo Veľkom
Krtíši týmto ďakujú všetkým
vystavujúcim autorom za ich
tvorivé úsilie, ochotu zverej−
niť svoje výtvarné práce a
sprostredkovať tak príjemné
chvíle a umelecké zážitky ná−
vštevníkom výstavy. 

−  Mgr. IVANA LEŠKOVÁ, 
HIOS Veľký Krtíš −

bol  prehliadkou tvorby 
našich výtvarníkov

Výtvarný 
salón 2013
Tak ako zem na jeseň nám dáva svoje plody, tak aj výtvarníci z nášho regiónu ponúkli vý−

sledky svojej najnovšej tvorby na výstave Výtvarný salón 2013 vo veľkokrtíšskom  kultúr−
nom dome od 3. do 11. októbra t.r. Vernisáže výstavy sa zúčastnila väčšina z vystavujúcich
autorov a obdivovatelia výtvarného umenia. Slávnostné otvorenie výstavy spríjemnili žia−
ci Základnej umeleckej školy z Veľkého Krtíša − Katka Ríšová hrou na gitare a Regina
Matejová prednesom poézie, k prítomným prehovorila riaditeľka Hontiansko−ipeľského
osvetového strediska Veľký Krtíš mgr. Ivana Lešková. 

Plastika − bratia
Rebrošovci

J. Morrison − R. Tóth

Bratislava − D. Gálik

Pri mori − 
J. Kovács

Doba energie
− M. Sitár

Kytica − 
E. Slúková

Mesto Veľký Krtíš na základe ustanovení 
zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení

neskorších predpisov vyhlasuje
Súťaž na odpredaj majetku mesta formou

priameho predaja č. 1
Mestský byt č. 46 v bytovom dome súpisné

číslo 997 na Ulici novohradskej č. 14 vo
Veľkom Krtíši, 3. poschodie, jednoizbový. 
Podmienky priameho predaja sú zverejnené na úradnej 
tabuli mesta a internetovej stránke www.velky−krtis.sk 
Kontaktná osoba: Eva Vodislavská, Mestský úrad Veľký
Krtíš, J. A. Komenského č. 3, Veľký Krtíš, 1. poschodie,

číslo dverí 33, tel. číslo 047/48 121 26, 
pondelok − štvrtok 9,00 − 14,00 hod.

Uzávierka podaných žiadostí: 11. 11. 2013 o 13,00 hod. 
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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

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 (su−

chá sauna, infra  sauna, parná bylinná sauna, parná soľná sau−
na) *  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.  

pozývajú bývalých členov DFS Krtíšanček
aj všetkých priateľov na 

SLÁVNOSTNÝ GALAPROGRAM
pri príležitosti 35. výročia založenia súboru

16. 11. 2013 o 17.00 hod.v KD vo V. Krtíši
Vstupné 2 eurá − dospelí, 1 euro deti, 

študenti, dôchodcovia, 10 eur spoločenské 
posedenie po galaprograme.  Vstupenky 

je možné zakúpiť v kultúrnom dome vo V. Krtíši.
Suma 10 eur na spoločenské posedenie po galapro−

grame sa platí u p. L. Takáčovej na II. ZŠ
vo V. Krtíši. Inf. 0915 974 778

DFS KRTÍŠANČEK A SPOLOČNOSŤ 
A. H. ŠKULTÉTYHO

Podujatie podporilo
Ministerstvo kultúry SR
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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

53
 − 

12

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 

VYPREDÁVAME 
TOVAR ZA NÁKUPNÚ

CENU KVÔLI SŤAHOVANIU

Mamila
− poradenstvo
pri dojčení 
MUDr. Eva

Tóthová, 
LAKTAČNÁ

PORADKYŇA,
Inf. Obchodná 69, 991 06
Záhorce, & 0905 498 395,

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

V PONUKE AJ OVOCNÉ
STROMČEKY

Cenník za pálenie ovocia platný od 1. 10. 2013:
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Prichádza správny čas
na zmeny všetkého dru−
hu. Nebojte sa ani povest−
ného ticha pred búrkou,
ktoré si vôbec nevysve−
tľujte v negatívnom vý−
zname. Búrku, ktorá sa
rúti do vášho života vní−
majte z pozitívnej strán−
ky – prinesie čerstvý zá−

van, sviežosť a prečistenie vzduchu.
Obohaťte svoj slovník o striktné a jedno−
značné nielen áno, ale aj NIE. Nebojte sa
pozrieť smelo do budúcna, kde sa vám črtá
všetko v ružovejších farbách. Na pozore sa
majte pred nenávisťou, neprajnosťou a ne−
priateľmi, o ktorých viete. Menšie, ale neza−
nedbateľné, „pozor“ sa vám podkladá pri
tom, aby ste nepodkopali vo väčšej spoloč−
nosti sami seba, čím sa nechcene postaráte
o úplné zhodenie sa. 

Láska je vo vzduchu a ne−
obchádza ani vaše zname−
nie. Zamilovanosť a lásku
si treba stále pestovať a za−
lievať. Venujte sa počas
týchto dní o niečo viac svo−
jim srdcovým a tým aj e−
močným záležitostiam. Nič
neodkladajte na „potom“.
Tí z vášho znamenia, ktorí z
neho vytŕčajú s o niečo väčšou tendenciou
vlastníctva, by si mali uvedomiť, že ľudí a
ich city sa vlastniť nedá – neduste svojich
partnerov, inak v nich podnietite túžbu
zdupkať z tohto, pre nich dusivého vzťahu.
Pod kontrolou majte žiarlivosť. 

Dostanete sa do stavu,
keď si budete všetkým až
príliš istí, o čo viac a tvr−
dohlavejšie budete pre−
svedčení o svojej pravde
bez pripustenia iného ná−
zoru, o to viac budete
konfrontovaní s tým, že
vaša pravda bude úplne
vyvrátená. Okolnosti vás
dotláčajú k tomu, aby ste

pripúšťali aj názory, postoje a pohľady in−
ých, nielen tie svoje, ktoré z časti podporuje
vaše ego. Popracujete si na sebe o niečo vi−
ac, ale zvládnete to. Vo finančnej sfére sa
pokúste príliš neriskovať, neoplatilo by sa
vám to. V práci si dovoľte čo−to si nadrobiť. 

Vyleziete zo svojho vnútra
(ochrany) a to, čo okolo se−
ba uvidíte, sa vám vôbec
nebude páčiť, ku všetkému
budete mať výhrady,
„mudrovačky“ a pripomi−
enky, iba časť z nich bude
na mieste, preto sa trošku
kroťte. Veľa vecí je pre va−
še znamenie neodokrytých,
preto sa stanú z vás malí majstri improvi−
zovania. Je zaujímavé, ako dokážete bez
pričinenia iných sami seba dokonale pohl−
tiť a vtiahnuť do sebaľútosti a negatívneho
myslenia a práve s touto skutočnosťou si
zabojujete. V práci buďte nanajvýš opatrní
pri komunikácii s nadriadenými, vážte
každé slovo. V zdravotnej oblasti – smútok,
ťažoba, nepokojný spánok.

Predstavte si, že je hlboká
noc a vy ste sa ocitli nie−
kde na neznámom zám−
ku iba v sprievode svetla
sviečky a napriek tomu,
že je pre vás všetko nové,
budete sa tam cítiť ako
doma. Prichádza čas,
keď sa stanete veľmi pris−

pôsobivými, vnímavými a o niečo viac intu−
itívnymi. To, čo iní môžu vnímať ako nedo−
statok, pre vás sa stane výhodou a zlatou
baňou. Prebehne akási transformácia na
vyšší level. V súkromí určite nehazardujte a
nezahrávajte sa s citmi iných ľudí, aj keď
to bude myslené ako žart, inak toho člove−
ka úplne stratíte ako spojenca a priateľa. 

Kocky sú hodené a vy sa
vôbec nemusíte obávať
prehry. Buďte pokojní a
všetko vám pôjde ako po
masle, chce to len o niečo
viac trpezlivosti, ktorú si
tiež treba doslovne vype−
stovať alebo vytrénovať.
Vašu dominanciu prebije
dominancia iných, kon−
krétne jednej osoby, ktorá sa pohybuje vo
vašej blízkosti. Nemusíte sa toho obávať,
pokúste sa to prijať a uvidíte v tom zmenu,
ktorú  uvítate. Budete viac rozlietaní ako
inokedy, postará sa o to kolega, či kolegyňa,
svojou absenciou na pracovisku. V zdravot−
nej oblasti budú najviac zaťažené párové
orgány – do popredia vykuknú rozmnožo−
vacie orgány a oblasť hrudníka.

Pochybovanie v tomto štá−
diu nie je na mieste.
Dotknite sa svojho svedo−
mia a venujte niečo z času
práve tým, ktorých miluje−
te a ktorí patria do vašej
rodiny, ktorá má vždy tie
najhlbšie a najsilnejšie
korene. Niektorí levy sa

stále spamätávajú zo sklamania na citovej
úrovni a bolesť ešte nejaký ten čas potrvá,
ale nezanedbávajte kvôli sklamaniu tých,
ktorí po celý čas stáli pri vás. Vyfúknete si
hlavne vo finančnej oblasti, kde sa vám
vrátia peniaze, o ktorých ste si mysleli, že sú
nenávratne fuč. O niečo väčšiu pozornosť
by ste mali venovať telu, ktorému niečo chý−
ba, preciťujte, čo by to mohlo byť.

Stály kolobeh začiatkov a
koncov pre tento týždeň za−
chytí práve vaše znamenie.
Niečo ste museli nechať
nadobro odísť zo svojho ži−
vota, aby ste vytvorili pri−
estor pre nové veci, emócie
a hlavne skutky. Poučili
ste sa zo svojich chýb do−
statočne a aj bolestivo na
to, aby ste si ich viac nezopakovali, pričom
slovo pomsta by váš slovník nemal obsaho−
vať. Pustite všetko, čo vás zväzovalo, ťaha−
lo dolu, ničilo a zožieralo. Naučte sa byť so
sebou sami bez pocitu strachu z citovej sa−
moty. Príde prehodnocovanie práce a do−
konca  u niektorých aj jej dobrovoľné u−
končenie s vyhliadkami na niečo lepšie. 

Vyleštite svoje túlavé to−
pánky a pripravte si ich
rovno k dverám, aby boli
kedykoľvek pripravené
na cestu, potulky, a to
hlavne na tie nečakané,
ktoré vás tento týždeň ča−
kajú. Ani o prekvapenia
nebude núdza, preto sa

tešte z každej chvíľky, ktorú vám tento
týždeň prinesie. Sila týchto dní tkvie pre
vás v tom, že aj to, čo bude vyzerať na
spadnutie alebo mizerne, dokážete svojím
postojom, prístupom a myslením zmeniť,
nezabudnite na to. V práci nič nepredsti−
erajte a všetko, čo sa vám nebude páčiť,
dajte jednoducho do slov, tu nepomôže
ani taktné naznačovanie. 

Tým, že sa schováte pod
posteľ, nič nevyriešite.
To, že sa chcete stať ne−
viditeľnými, tiež nič ne−
vyriešite. Ale tým, že sa
rozhodnete postaviť všet−
kému, čo sa bije s vaším
presvedčením, áno.
Neschovávajte sa, práve
naopak, vylezte von a
šírte okolo seba fungovanie tohto sveta
presne tak, ako ste ho vo svojom duchov−
nom svete pochopili vy. Ešte trochu si sí−
ce zabojujete s vlastnou matériou, aj keď
len na úrovni analyzovania a bilancova−
nia, či kvôli zabezpečeniu, ako sa hovorí,
na horšie časy. Nechajte do popredia vy−
liezť (aspoň z časti) pocity, ktoré si strá−
žite ako poklad. 

Obzvlášť upozorňujeme
na všetko, čo sa týka pu−
stenia peňazí z rúk (po−
žičanie, odloženie, scho−
vanie, nestrážené nose−
nie a pod.), už by ste ich
viac nemuseli vidieť.
Zbytočne vám unikne
hore komínom väčšia
suma peňazí, ktoré by

ste mohli zužitkovať oveľa rozumnejšie,
preto si každú závažnejšiu transakciu
dobre premyslite. Podozrievavosť a kal−
kulovanie je tu veru na mieste. Platí to aj
v pracovnom smere, pokiaľ máte na sta−
rosti pokladňu alebo financie ako také
(banka a pod.). 

Vydýchnite si, už nemu−
síte kalkulovať do po−
sledného centu, všetko
pre tento týždeň, ako aj
najbližšie obdobie, vám
bude po finančnej strán−
ke vychádzať. Máte otvo−
rené možnosti, ako sa k
peniazom dostať, záleží
už len na vašej šikovnos−
ti. Prilepšiť si môžete aj vďaka druhej
práci, ktorá vám bude ponúknutá – tu je
však potrebné prehodnotiť časové hľadis−
ko. Kúpte si žreb, prípadne viac zaostrite
oči a v domácnosti a aj na verejnosti uvi−
díte „zapotrošené“ peniažky, ktoré sa
môžu stať vašimi (aj malý peniaz je peni−
az, nepredchádzajte svojimi veľkými oča−
mi realite, ale kto vie?). 

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ



V okresnom derby sa v 3. kole
viac darilo M. Čalomiji, ktorá
rozdrvila Želovce. Victoria si
pripísala prvé víťazstvo v 4. ko−
le, keď si poradila s mladým
mužstvom Lučenca F. S ich
staršími a skúsenejšími kolega−
mi  z mužstva Lučenec C, ale
prehrali hráči Balogu, ktorí bo−
li v minulej sezóne našim naj−
lepším mužstvom v tejto súťaži. 

Výsledky − 3. kolo: 
lŠKST V. Krtíš − STK Lučenec −

Kalinovo E  14:4; 
lTJ M. Čalomija − Victoria Že−
lovce  15: 3
l SK Fiľakovo − STK Lučenec−
Kalinov C 2:16
l STK Lučenec − Kalinov F −
Jednota Málinec  1:17
lBalog nad Ipľom − voľno. 

4. kolo 
l ŠKST V. Krtíš − SK Fiľakovo
12 : 6
l Victoria Želovce A − STK
Lučenec − Kalinovo F  11 : 7;

l STK Lučenec − Kalinovo C −
TJ Ipeľ Balog nad Ipľom  12: 6; 
l Jednota Málinec − STK
Lučenec − Kalinovo D  14 : 4; 
lM. Čalomija − voľno. 

Tabuľka:  
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Vo štvrťfinále potom vo ve−
ľkokrtíšskom derby zdolal
Mikiho Trudiča 4:0. Ján
Tuhársky následne vyradil
Iva Babinského 5:2. Ivo aj
tentoraz ostal krok od svojho
prvého finále v SP. Finále med−
zi dvoma Banskobystričanmi
Robom Urgelom a Janom
Tuhárskym prinieslo napína−
vé šípky. Robo aj tentoraz
zvládol za stavu 4:4 leg smrti
a obhájil tak víťazstvo z prvé−
ho kola.
BDA Grand  Slam  2013   pri−

nieslo v semifinále rovnaké
dvojice ako SP. Robo Target
Urgela si poradil s Jánom
Playboyom Králikom tento
krát hladko 6:1 a Ján I

Calculate Tuhársky vyradil
Iva Babinátora Babinského
6:4. Ivo tak znovu ostal krok
od svojho prvého finále v
BDA. Vo finále sa stretla sta−
rá dobrá dvojica BDA (všetky
finále Golden a Masters
League BDA v tomto roku !!!)
Janči po dvoch debakloch
našiel znova formu, viedol už
5:2 a jeden leg ho delil od ví−
ťazstva, no Robo to aj tento−
raz dotiahol do legu smrti, a
aj tentoraz nezaváhal.  Po
Peťovi Martinovi a Erikovi
Poliakovi sa stal už tretím ví−
ťazom BDA Grand Slam.
(Zasa tí   Banskobystričania!)

Ivanovi Babinskému sa po−
darilo v B. Bystrici hodiť his−
toricky vzácne "bingo", v BDA

už päťsté ! O deň neskôr vo V.
Krtíši v lokálnej súťaži MDL,
pridal ďalšie, magicky päť−
stoprvé. Najbližší veľký turnaj,
softová TOP SLOVAKIA, bude
v sobotu, 26. 10. v Brezne.

Vo finále nič nové
Do finálového súboja  4. kola

(19. 10.) softovej súťaže M−DART
CUP VII.  sa po štvrtýkrát pre−
bojovali Ivan Babinský a
Martin Lajtoš, ktorý na treťom
mieste zanechal Milana Činču−
ru. Finále tentoraz lepšie vyšlo
Martinovi, keď dokázal Ivana
poraziť aj v opakovačke. Tým sa
opäť čelo tabuľky vyrovnalo a
títo dvaja šípkari sa musia o lí−
derstvo deliť. Svoju pozíciu si
môžu zlepšiť v 5. kole, ktoré o−
dohráme v sobotu, 2. novembra
v ZET−ku.
Priebežné poradie po 4. kole: 1.
Babinský 430 b., 2. Lajtoš 430 b.,
3. Činčura 180 b., 4. Haško 150
b., 5. Trudič 90 b., 6. Fekete 80 b.

−target, MDCVK−

TIPOVAČKA  
PO 12.  KOLE:

Mária Bariaková, V. Krtíš,  99 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 98 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš,  90 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 90 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš, 87 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 87 b. 
Jozef Holovic, ml., 85 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 83 b.
Pavel Bódiš, Záhorce, 83 b. 
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 83 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 82 b. 
Ján Pavlík, Lesenice, 81 b. 
Erika Macková, Záhorce, 81 b. 
František Fónod, Kosihovce, 81 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 80 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 79 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 79 b. 
Ján Golian, V. Krtíš, 78 b. 
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 78b. 
František Petényi, Vinica, 77 b.
Ján Zólyomi, Vrbovka, 77 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 77 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 76 b.
Ján Urda, st., V. Krtíš, 75 b. 
Jozef Kováč, Vinica, 75 b. 
Jozef Košík, Čebovce, 74 b.
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 73 b.
Ján Molnár, D. Strehová, 73 b. 
Ladislav Kiss, Vinica, 73 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 73 b.
Pavel Filip, Záhorce, 72 b. 
Ján Macka, Záhorce, 72 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 72 b. 
Gabriel Petényi, Vinica, 68 b. 
Jozef Csík, V. Ves n.I., 68 b. 
Radovan Furák, M. Straciny, 67 b. 
Ján Budáč, V. Krtíš, 67 b.
Ján Kiss, Vinica, 66 b. 
Svetozár Havrila, Obeckov, 62 b.
Stefo Zoltán Svorník, Želovce, 60 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 59 b. 
Július Matúška, V. Krtíš, 58 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 50 b. 
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 49 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.

Dvojica v úniku
− rozhodne sa 
už nabudúce

Na domácich stoloch plný zisk
Hráči ŠKST V. Krtíš v dvoch domácich zápasoch IV. ligy v

stolnom tenise zabrali a získali plný bodový zisk. Výrazné
víťazstvo dosiahli v domácej premiére proti Lučencu E a
poradili si aj s nováčikom z Fiľakova.

Babinský krok od finále
Slovenského pohára (SP) − REGIÓNU STRED

12. 10. 2013 v B. Bystrici, sa zúčastnilo 13 hrá−
čov. "B" skupinu vyhral druhý nasadený Ivan
Babinský pred Jánom Králikom. 

Priaznivcov motošportu 
pozývame na posledné 
8. kolo POKROK CUP−u, 
ktoré bude 3. 11. 2013 

v Rally Parku vo V. Zlievcach

Priebežné celkové poradie POKROK CUP−u po 7. kolách

Počas siedmeho kola seriálu, ktoré sa 
uskutočnilo 12. 10. 2013, nebola núdza 

o takéto dramatické momenty 
(FOTO: Boris Bartók)
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n Predám neprerobený 3−izbo−
vý byt s lodžiou v osobnom
vlastníctve na 2. poschodí B.
Nemcovej č.31, VK. Cena doho−
dou. Inf. m 0903 427 806. 

np − 55 

nDám 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2−izbový byt v
Sklabinej. Cena doho−
dou. Inf. m 0908 962 455.  

np − 147
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu o
rozmere 364 m2 na
Sviňačkách s pivnicou,
chatkou, vodou a elekt−
rikou. V záhrade sú pek−
né jablone, hrušky, viš−
ňa, ríbezle a iné. Cena
dohodou. Inf. m0905 822
375.                     np − 152
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2−izbový byt v
osobnom 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. m0902 276 483.  

np − 191
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDám do prenájmu 1−iz−
bový byt od 1.11. 2013 na
ulici Novohradskej. Inf.
m 0903 300 510. np − 197
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt
ma ulici Venevskej.
Platba 2 mesiace vopred
260eur/mesiac. Inf. m
0907 388 526.       np − 198
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž vo V.
Krtíši na Novohradskej
ulici alebo prenajmem.
Inf. m 0907 894 969. 

np − 199 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 3−izobový
byt vo V. 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 Predám zrekonštruovaný 2−
izbový byt vo V. Krtíši. Inf. m
0908 369 980.                    np − 260

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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 2−izbový rekonšt−
ruovaný byt na Ul. B. Nemcovej
vo V. Krtíši, kuchyňa je zaria−
dená (vrátane chladničky, sto−
la, stoličiek, riadu). Cena 300
euro/mes. komplet. 
Dvojmesačná záloha podmien−
kou. Inf.: m 0915 190 360.

np − 240
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový zrekon−
štruovaný byt na Štúrovej ul.
vo V. Krtíši. Kuchyňa zariadená
(vrátane chladničky, stola, sto−
ličiek, riadu). Cena: 350
eur/mes. komplet. 
Dvojmesačná záloha podmien−
kou. Inf.: m 0915 190 360.  

np − 240.1  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku s murova−
nou chatkou v Selciach 1 pri
baníckej križovatke. Inf. m0907
184 279.                              np − 93
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom na
Lučenskej ulici vo V. Krtíši, ve−
ľká záhrada, cena dohodou.
Inf.: v redakcii.                np − 245
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chatu v Želovciach.
Inf. m 0908 369 980.       np − 261

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 sedačku 3 + 2 kreslá −
béžová v kombinácia s drevom.
Cena 120 eur. Inf.m 0908 426
897.                                 np − 241
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám farebný televízor
OVP, uhlopriečka 55cm. Cena
20 eur. Inf.: m 0907 399 350.  

np − 239
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zachovalú kuchyn−
skú linku a kombinovaný spo−
rák Gorenje, cena dohodou. Inf.
m0903 016 980.                 np − 257

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

n Predám Škodu Octavia, r.v.
2001; 1,6 LX, cena 2.800 euro.
Inf. m0948 651 666.          np − 116
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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

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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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

l AUTO − MOTO
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

n AUTODOPRAVA − 2,5 tony.
Inf. m0907 840 647.          np − 179
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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. m 0908 261 395.       np − 204
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám osobný automobil
Fiat obsah 900 cena dohodou.
Inf. m0915 800 139.        np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n OSOBNÁ AUTOPREPRAVA.
Inf. m0902 589 619.        np − 236
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Huyndai 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 elek−
trónoch. Cena 5.500 euro. Inf.:
m 0908 906 314.             np − 246
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4ks plechové disky
14" rozteč 100x4 na Toyotu, 4ks
puklice originál Mercedes 15".
Inf. m0907 880 978.         np − 259
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Renault Megane 1,9
TDI, r.v. 2001, cena 1500 eur.
Inf. m0905 930 454.         np − 251

n Predám konzumné a kŕmne
zemiaky, cibuľu, hlávkovú re−
zanú kapustu s dovozom. Inf. m
0905 497 133.                  np − 224
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám tekvice. Inf. m 0911
132 872.                           np − 174
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám maštaľný hnoj, lacno
bez dovozu. Inf. m047/48 251 42. 

np − 253
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pšenicu. Inf. m 0907
389 871.                            np − 231

n Predám obilie 9,26q za 120
eur. Inf. m 0905 564 522.  

np − 237
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj jabĺk a ovocných
stromčekov. Inf. m 047/48 873
25.                                  np − 256

n Predám odstavčatá.Predám odstavčatá.
Inf. 0908 805 165Inf. 0908 805 165.  np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám okrasné holuby.  Inf.:
m 0911 154 680.             np − 244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim jalovice a býky. Inf.: m
0948 155 120.                   np − 250

nHľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí a
vypomôžem v domácnosti. Zn.
vo Veľkom Krtíši. Inf. m 0944
344 044.                             np − 151
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPríjmeme pomocnú silu a ku−
chára do  kuchyne. Inf. m 0905
657 689.                           np − 209
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám prácu ako predavač−
ka, opatrovateľka alebo uprato−
vačka. Inf. m 0918 257 684.

np − 235
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku s murova−
nou chatkou v Selciach 1 pri
baníckej križovatke. Inf. m
0907 184 279.                      np − 94
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám prácu ako predavač−
ka alebo pomocná sila. Mám 26
rokov, som z V. Krtíša. Nástup
ihneď. Inf. m 0918 928 404. 

np − 254
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám si prácu ako kuchár−
ka − som vyučená. Nastúpiť
môžem ihneď. Inf. m 0908 457
995.                                 np − 252

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

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 Predám skriňu na zbra−
ne. Cena dohodou. Inf.m
0911 162 325.            np − 80b

n NOČNÝ KLUB V STAREJ
TUREJ prijíma na pozíciu
hostesky a spoločníčky sym−
patické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú kli−
entelu, nadštandardný záro−
bok a peniaze na ruku každý
deň. Ubytovanie zdarma.
Pracovná doba i brigádne.
Možná finančná výpomoc.
Staň sa finančne nezávislou.
Tel. m 0905 244 226. 

np − 612 a

PENZIÓN 
U BABIČKY 

príjme do trvalého
pracovného 

pomeru 
K U C H Á R A /

K U C H Á R K U  
a Č A Š N Í K A /
Č A Š N Í Č K U .
Inf. 0905 348 244
alebo osobne.
Zn. Prijmeme 
ihneď.   np − 84   

PÁLENICA 
v Stredných

Plachtinciach 
je v prevádzke 
od novembra.

Objednávky prijímame
na tel. čísle: 

0917 342 411.    np − 248
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Od úvodného hvizdu hlavného rozhodcu
udávali tempo hry hostia. Domácich hrá−
čov zatlačili na ich polovicu. Po úvodnom
tlaku v 9.´  po centri Pixiadesa otvoril
skóre Berec. 
Po góle hostia nepoľavili, naopak, ešte vi−
ac pridali. Domáci s námahou odvracali
nebezpečné situácie pred vlastnou brá−
nou. V 22.´ sa skóre menilo − keď lopta z
kopačky Lukácsa   zakotvila v sieti do−
máceho gólmana. Domáci vidiac, že ne−

stíhajú rýchlosti hostí, začali hrať záker−
nú a surovú hru, čo s futbalom nemá nič
spoločné. Hostia aj tak ešte do polčasu
stihli zahodiť 3 − 4 gólové príležitosti. No
skóre sa im už nepodarilo do polčasu
zmeniť, stav tak zostal 0:2. 

Druhý polčas domáci ešte viac pridali
na zákernosti a v provokovaní hostí. Tí
však "hodenú rukavicu" nezdvihli a do−
mácim poriadne domotali hlavy. V 63.´ u−
šiel domácej obrane rýchly Pixiades, na−

cetroval Berecovi, ktorý hlavičkoval iba
do brvna. Stav zápasu sa prečísloval na
0:3 v 76.´ keď skóroval Pixiades. Strela
Mariana Varholáka v 83.´ trafila iba tyč−
ku domácej brány. Skóre zápasu uzavrel
Berec svojím druhým gólom − 0:4.
Hráčom patrí za predvedený výkon uzna−
nie a pochvala, ale hlavne za to, že sa ne−
nechali vyprovokovať domácim hráčom. 

FK Slovenské Ďarmoty ďakuje hráčom
za všetky jesenné výkony a vyslovuje
spokojnosť s umiestnením mužstva po je−
sennej časti v tabuľke − bude "zimovať" na
druhom mieste. 

Vďaka patrí sponzorom, divákom, re−
dakcii Pokrok za spoluprácu a všetkým
sympatizantom FK Slovenské Ďarmoty. 
Žiaci: Čebovce − Slovenské Ďarmoty 4 : 3 

− JOZEF BAČA−

Jesenná suverénna víťazná bodka
Zostava S. Ďarmoty: M. Holub − Rajťuk, Béreš (58.´ Kollár), Daniel Ondrejkov,
Lukács, Miloš Varholák, Berec, Pixiades, Marián Varholák, Zachar, Ján
Ondrejkov; na striedanie: Ďőrď, Kollár; góly: Berec 2x, Lukács, Pixiades; rozhod−
ca: Tokár, divákov 50.  

V. liga D: Lubeník − S. Ďarmoty 0:4 (0:2)

Bolo to pravé okresné derby hrané v solíd−
nom rýchlom tempe. Domáci sa ujali vedenia
rýchlym gólom Rybára, hostia síce hrozili
brejkami, ale našťastie sa k väčším šanciam
nedostávali. Druhý polčas mal podobný prie−
beh ako prvý, hostia mali územnú prevahu,
boli konsolidovanejším mužstvom, ale domá−
ci do zápasu dali srdiečko. Škoda chyby, kto−
rú urobili domáci 6 minút pred koncom, keď
sa podarilo hosťom vyrovnať. Musíme však
byť spokojní so spravodlivou deľbou bodov. 

− I. ĎURČOK −  

Pekné derby v rýchlom tempe
Zostava Príbeliec:  R. Baláž, A. Rybár, T. Parkáni, I. Ďurčok, M. Holík, M.
Stankovič, M. Červoč, P. Balík, M. Cesnak, P. Trebuľa, A. Láskavý; na striedanie:
M. Pomoti, M. Ďurčok, F. Špaldoň, D. Tomaškin, A. Prešinský, T. Čierny, F. Celleng. 
Zostava D. Strehovej: D. Hriň, M. Báťka, F. Kollár, M. Sokol, M. Tóth, M. Hriň, M.
Klátik, P. Novák, M. Kminiak, M. Korbeľ, M. Klátik; na striedanie : A. Šesták, M.
Matúška, M. Nagy, M. Ábelovský; rozhodca: A. Koóš. 

V. liga D: Príbelce − D. Strehová 1:1 (1:0)

V 13. kole sa stretli susedia v tabuľke de−
viata Sklabiná s ôsmymi Radzovcami.
Zápas začal od úvodu zostra, keď útoky
sa striedali z jednej strany na druhú. Prví
sa osmelili strieľať hostia, keď Tuhársky
v 6.´ vyskúšal pozornosť domáceho
Cseneho. Následne domáci v 10.´ zamest−
nali Kočiho, ktorý kryl strelu Adama. V
22. ´ hostia po rohovom kope sa dostali
znovu ku gólovej príležitosti, ale pozorný
Koči odvrátil. V 26.´ hostia zahrávali ro−
hový kop, ale pokus Ďuricu sa končí v ná−

ručí pozorného Cseneho. V 28.´ domáci
predviedli ukážku v premieňaní, keď po
zbytočnej strate lopty obrancom hostí do−
máci Rezník posiela gólom domácich do
vedenia. Bežala 32.´, keď znovu aktívnejší
domáci hlavou Tótha zvyšujú na 2:0.
Hostia po rýchlych úderoch sa v ďalších
dopolčasových minútach nedokázali
zmôcť na vážnejšiu gólovú príležitosť. V
závere 1. polčasu bol vylúčený domáci
brankár, ktorý po súboji napadol hosťuj−
úceho hráča. Hostia, i keď mali v 2. pol−

čase výhodu o 1 hráča viac a územnú pre−
vahu, nedokázali si pripraviť príležitosť
na skórovanie a vážnejšie ohrozenie sú−
perovej bránky. Aj v ďalších minútach
hostia hrali bez nápadu a bez futbalové−
ho umenia. V závere sa chcem poďakovať
všetkým hráčom, ktorí sa v jesennej časti
zapojili do účinkovania A mužstva. I keď
postavenie v tabuľke nezodpovedá pred−
stavám verných fanúšikov a výboru,  hrá−
či sa v dnešnom zápase presvedčili, že
svojim výkonom majú čo doháňať v zim−
nej príprave, aby dosahovali lepšie vý−
sledky.                     − JOZEF PAHOLÍK − 

V zimnej príprave majú čo doháňať 
Zostava TJ Družstevník Sklabiná:  Š. Koči, T. Žingor, J. Kalmár, P. Kováč, F.
Matikovský, A. Mesároš, V. Takáč,  M. Drienovský, M. Ďurica, J. Berky, P. Tuhársky;
na striedanie : Ľ. Koči, I. Černák a K. Papp. Rozhodca: Jozef Hucák. 

V. liga D: Radzovce − Sklabiná 2:0 (2:0)

V. liga D
13. kolo − nedeľa 27.10. o 14:00

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

2 : 0
0 : 4
0 : 0
2 : 1
1 : 0
1 : 1
2 : 2

Hostia vycestovali do Tornale s prianím,
že tam získajú aspoň jeden bodík. Domáce
mužstvo však prekvapilo hostí ofenzívnou
hrou a už v 12.́   sa ujali vedenia. Do polča−
su sa hosťom podarilo ešte vyrovnať nád−
hernou strelou P. Gyurásza. 

V II. polčase akoby hráči z Balogu nad
Ipľom  odišli herne aj kondične. Na ihrisku
nebolo vidno ani jedného hráča z nich, že

by chcel vyhrať. Diváci nevideli dve presné
prihrávky hostí. Domáci využili nepresnos−
ti a v 60.́  dali druhý a zároveň aj víťazný
gól. Niektorí balockí hráči sa musia nad se−
bou zamyslieť, či chcú hrať futbal, alebo sa
do rána pred zápasom zabávať. 
Za spoluprácu ďakujeme redakcii Pokrok. 

−  JOZEF STRICHO  −
Dorast: Sečianky − Balog nad Ipľom 2:1

Zostalo pri prianí získať bod  
Rozhodovali: J. Tutura, M. Poliak, M. Bátory;  divákov: 100; Góly: H − P. Gyurász; zosta−
va Balogu nad Ipľom: R. Mics, D. Kalmár, K. Radoš, E. Krupčiak, K. Faršang, J. Nedela,
M. Buček. M. Oroszlányi, P. Gyurász (K), Š. Nagy, K. Belá, stried.: G. Gyurász, O. Mics, P.
Molnár. 

V. liga D:  Tornaľa − Balog n. Ipľom 2:1 (1:1)
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Napriek snahe sa nám so žiadnym z funkcionárov prítomných 
na zápase nepodarilo spojiť.

V zápase o šesť bodov Baníci zabojovali

Zostava V. Krtíša: R. Kaczorek, M. Horváth, Zs. Németh, B. Šiket, J. Holovic, J. Horn, M.
Fridrich, J. Szabó, M. Horváth, M. Greguš, M. Kukolík; na striedanie: K. Kadiš, M. Miškei; roz−
hodca: M. Golian.  

IV. liga JUH:  Revúca − V. Krtíš 1:1

V poslednom jesennom zápase sa stretli
celky z 3. a 4. miesta tabuľky. Od začiatku
to bol výborný futbal na oboch stranách.
Hostia sa v 5.´ ujali vedenia, keď Atilla
Nagy zostal voľný v 16 − ke a trafil pravý
kút domácej brány. Potom Olováry zvýšili
aktivitu a vytvorili si šance na vyrovna−
nie, ktoré prišlo v 35.´, keď aktívny Źingor
vyrovnal po peknej individuálnej akcii na
1:1. Keď sa už zdalo, že polčas končí remí−
zou, tak najlepší hráč hostí Iskra Pavel dal
gól do šatne na 1:2. V druhom polčase boli
domáci aktívnejší a snažili sa vyrovnať a
to sa aj podarilo, keď najlepší hráč domá−
cich, Žingor, vyrovnal na 2:2. V ďalšom
priebehu zápasu hlavne Žingor mohol
strhnúť víťazstvo na domácu stranu, keď v
75.´ postupoval sám na brankára hostí a
tento jeho strelu vyrazil a z následného
brejku sa skoro potvrdilo nedáš − dosta−
neš, keď hráč hostí prestrelil z 5 metrov
bránu domácich. V závere zápasu si už ani
jedno mužstvo nevytvorilo čistú gólovú
šancu a preto zápas skončil spravodlivou
deľbou bodov.                          

− VLADÁR ERVÍN − 

V zápase dobrej 
úrovne −  zaslúžená

remíza
Zostava Olovár: M. Skopal, R. Motoška, T.
Krnáč, A. Šramka, A. Zolnay, Cs. Csányi,
G. Skabella (K), J. Matuška, D. Dobra, V.
Žingor, M. Švonavec, stried.: J. Nemčok,
M. Paterman, S. Botoš, R. Merica, K.
Belkovič; rozhodoval P. Turna.

V. liga D: Olováry −
Buzitka 2:2 (1:2)

Po dlhých rokoch nastúpili Viničania
na veľkom detvianskom štadióne a
hneď prvý útok po v dobrej príležitosti
zahodili. Tým akoby urazili pani šťa−
stenu a nedarilo sa im dotiahnuť žiad−
nu akciou do úspešného konca.
Domáci potom začali ostreľovať bránu
hostí, ale väčšinou iba vedľa, alebo do
rúk brankára. Hostia predviedli peknú
alciu v 17.´ po spolupráci Nemčoka s
Antalom. V 20.´ tesne pred Nemčokom
poslal loptu do autu brankár. Geregai
sa vyznamenal v 26.´ i v 30.´. Csatlós
pekne uvoľnil Nemčoka v 33.´, ale akcia
sa znovu neujala. O minútu neskôr ko−
pali domáci rohový kop a po ňom skon−
čila lopta v sieti hosťujúcej brány 1:0.
Viničania sa snažili o vyrovnanie, keď
v 35.´vystrelil Halko a  v 38.´  mali mož−
nosť priameho kopu, ale lopta skončila
v rukách brankára. 

Druhý polčas začali hostia náporom,
ale strely končili buď v rukách domá−

ceho brankára, alebo mimo brány.
Viničania sa snažili oživiť útok strieda−
niami, keď v 60.´ Halka vystriedal
Bugyi a v 75.´ Szilárda Tótha Tibor
Tóth. Potom musel miestny hlásateľ
vyzvať divákov k slušnému povzbudzo−
vaniu, pretože riešili otázky národ−
nostného charakteru. Viničania sa sna−
žili až do konca zápasu o vyrovnanie,
ale Borošova strela z priameho kopu  v
84.´ sa neujala a vzápätí sa vyznamenal
Geregai, ktorý zabránil druhému gólu
domácich. Viničania nepodali výkon
ako v prechádzajúcom kole, ale po ho−
doch býva bruchabolenie. 
Vedenie mužstva ďakuje všetkým fan−

úšikom a tým, ktorí pomáhali mužstvu
počas jesene i redakcii Pokrok za spo−
luprácu. Veríme, že sa mužstvo počas
zimnej prestávky skonsoliduje a na jar
bude podávať kvalitné výkony. 

− GABRIEL ZSIGMOND−  

Viničania urazili šťastenu
Zostava Vinice: J. Geregai − T. Régi, D. Régi, Boros, Gál, Zachar, Antal, Halko, Csatlós,
Nemčok, Sz. Tóth; na striedanie: T. Tóth, A. Bugyi, Pobori, Doboš; rozhodca: Kúchen;  

IV. liga JUH: Detva − Vinica 1:0 (1:0) IV. liga JUH
13. kolo − nedeľa 27.10. o 14:00

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

2 : 1
−

4 : 1
1 : 2
1 : 0
1 : 1
1 : 1

Balog zdolal Veľkokrtíšanov
Po prvý raz sa vo vzájomnom derby stretli prvé tímy Balogu nad IpľomPo prvý raz sa vo vzájomnom derby stretli prvé tímy Balogu nad Ipľom

a  ŠKST V. Krtíš v 5. kole IV. ligy. Na domácich stoloch boli úspešnejšía  ŠKST V. Krtíš v 5. kole IV. ligy. Na domácich stoloch boli úspešnejší
hráči Balogu, ktorí nastúpili v plnej sile, kým hosťom chýbal Ján Kmeť.hráči Balogu, ktorí nastúpili v plnej sile, kým hosťom chýbal Ján Kmeť.
Nedarilo sa najmä Tomášovi Meszárošovi, ktorý nezískal ani bod.Nedarilo sa najmä Tomášovi Meszárošovi, ktorý nezískal ani bod.
Nedarilo sa ani ďalším našim zástupcom v tejto súťaži, keď najmä ŽelovNedarilo sa ani ďalším našim zástupcom v tejto súťaži, keď najmä Želov −−
čania utrpeli debakel. Dva body získali preto, že J. Adámek svoje 2 zápačania utrpeli debakel. Dva body získali preto, že J. Adámek svoje 2 zápa−−
sy vzdal.sy vzdal.

Výsledky − 5. kolo: 
* Ipeľ Balog nad Ipľom  −

ŠKST V. Krtíš 12:6; 
* TJ M. Čalomija − STK

Lučenec−Kalinovo C 6: 12
* STK Lučenec−Kalinovo D  −

Victoria Želovce 16:2
* FTC STK Fiľakovo − STK
Lučenec−Kalinovo E 12 : 6

Po skončení jesennej časti futbalovej súťaže
nájdete nasledujúce − 45. číslo − 

v predaji už v sobotu 2. 11. 2013. 
Redakcia POKROK  
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Susedské derby skončilo 
úspešne pre domácich 

Diváci: 200; rozhodovali: J. Mihálik, L.
Szabó, J. Húšťava; góly: D − Jánoška, N.
Híveš, ml., Béreš, H − Očko; najlepší hráč:
D − Jánoška, H − Szabó; zostavy: D −  R.
Zőllei, M. Balga, D. Sliacky, L. Iždinský
(K), t. Béreš, N. Híveš, st., N.  Híveš, ml., J.
Jánoška, P. Belák, V. Klacso, Zs. Hudec,
stried.: J. Zőllei, D. Jánoška, T. Szabó, M.
Krekáč, G. Balla; H − K. Gőrőg, L.
Schimdt (K), Z. Gemer, A. Bodzsár, T.
Hampachel, Á. Očko, K. Lendvai, D.
Zaťko,  M. Szabó, L. Varga,  Á. Barányi,
stried.: P. Gőrőg, N. Nozdrovický, P.
Sebenský, G. Kati, T. Tóth. 

Za peknej diváckej kulisy a na dobre
pripravenom ihrisku domáci začali zá−
pas vo veľkom štýle a hneď sa zostra pus−
tili do súpera. Vypracovali si niekoľko
šancí, z ktorých využili iba jednu na stre−
lenie gólu Jánoškom. Po prvom góle do−
máci trošku poľavili, Neninčania prebra−
li hru na svoje kopačky, ale ponúknuté
šance nevyužili.  Pred polčasom domáci
nevyužili ešte dve veľké šance. 

II. polčas začali hostia veľmi bojovne,
pritlačili domácich pred ich bránu, z čo−
ho vyrovnali na 1:1. Domáci sa prebudili
ku hre, prevzali iniciatívu a po peknej
akcii dosiahli druhý gól. Neninčania
prebrali hru na chvíľu, no domáci vydr−
žali ich tlak a po peknej strele Béreša da−
li domáci tretí gól. Zápas sa hral v bojov−
nej, ale slušnej atmosfére. Škoda, že sa
nezavinene zranil hosťujúci hráč, ktorý
sa zrazil s domácim brankárom, po čom
musel byť prevezený do nemocnice.
Rozhodcovia rozhodovali objektívne − za
čo im ďakujeme. Domáce vedenie TJ  ďa−
kuje hráčom za dnešný bojovný výkon,
ako aj za hru počas celej jesene, cení si
výdatné povzbudzovanie divákov a po−
moc sponzorov, ako aj spoluprácu s
Pokrokom.                  − ŠTEFAN BőJTőŠ −

Sečianky excelovali 
nad súperom 

Diváci: 137; rozhodovali: E. Mačuda, J.
Kolšelák, D. Ďučov; góly: D − Fodor 3x,
Morvai, Sabó, H − T. Kuzma, V. Nászali,
najlepší hráč: D − Fodor, H − Balla; zosta−
vy: D − Blaško, O. Cvengel (K) L. Morvai,
Cs. Gorasz, J. Szatmári, V. Oroszlányi, R.
Fodor, M. Tatrai, R. Koncz, D. Szabó, I.
Jónás, stried.: J. Kováč, L. Zőllei, T.
Záhorský; H − G. Gynes, D. Dovič, Z. Balla
(K), T. Tóth, R. Balla, D. Hornyák, E.
Celeng, A. Sebenský, V. Nászali, M.
Vrbovkai, M. Hajnár, stried.: J. Kotian, D.
Badó, T. Kuzma, J. Kotian, G. Povaľač, V.
Rusnák  

Začali sme hrať na veľmi dobre uprave−
nom ihrisku. Prvý polčas nám nevyšiel,
ako sme chceli a z veľkej chyby v obrane
sa vedenia ujali hostia − 0:1. Tento stav sa

nám podarilo vyrovnať krásnym centrom
z rohu, keď R. Koncz našiel Saba a ten ne−
kompromisne vyrovnal − 1:1. Potom priš−
la ďalšia chyba obrany domácich a hostia
opäť viedli 2:1. 
V II. polčase začali Sečianky tlačiť hostí

− čoho výsledkom bola už tretia minúta,
keď z rohu centroval Koncz a našiel
Fodora a ten hlavičkou nedal šancu
brankárovi. Sečianky tlačili na súpera
vytrvalo ďalej a o 5 min. otočili výsledok
na svoju stranu a dali tretí gól − 3:2.
Diváci tlačili mužstvo domácich dopredu
a Fodor zvýšil na 4:2. Za skvelého po−
vzbudzovania domácej diváckej kulisy
padol ďalší gól z kopačky Gorásza − 4:2.
Mužstvo domácich útočilo ďalej, čo prini−
eslo svoje ovocie v podobe gólu − 5:2. Ale
ani tento pekný stav domácim ešte stále
nestačil a pridali šiesty gól − 6:2. Sečianky
boli jednoznačne lepším mužstvom na ih−
risku. Ďakujeme divákom za povzbudzo−
vanie, rozhodcovskej trojici a mužstvu za
výborný výkon. Na záver ďakujeme
Pokroku za celoročnú dobrú spoluprácu. 

− TIBOR KONCZ  − 

Nepremenené šance stáli 
domácich tri body 

Diváci: 50; rozhodovali: J. Bakoš, L.
Ubrankovič, J. Balga; góly: D − Málik,
Nasvadi, H − Baláž, Fašang, najlepší hráč:
D − Málik, H − Baláž; zostavy: D − H −  T.
Penke, T. Szuchetka, T. Malík, E. Varga, K.
Balázs (K), A. Buriš, E. Nasvadi. P. Skabela,
B. Szuchetka, M. Mihalovič, A. Nagy, stried.:
O. Krupčiak, M. Kováč, M. Varga, A.
Krupčiak; H − A. Tuhársky, M. Korpáš, P.
Augustín (K), J. Kováč, J. Baláž, M. Fašang,
M. Hojsa, J. Fischer, P. Kereš, P. Nácesta, L.
Fischer, stried.: Martin Kováč, Milan Kováč,
M. Sás. 

Domáci privítali mužstvo, ktoré malo v o−
statných zápasoch dobrú bilanciu, naopak
domáci ich prehrali. Zápas začali lepšie do−
máci futbalisti, keď už v 1.́  po hrúbke bran−
kára hostí Mihalovič netrafil prázdnu brá−
nu. V 3.́  Málikova "delovka" opečiatkovala
brvno brány hostí, no v 7.́  už Málik otvoril
skóre na 1:0. Buriš nastrelil v 12.́  opäť iba
brvno. Od 15.́  sa hra vyrovnala, hral sa z o−
boch strán útočný futbal. Vyrovnať sa po−
darilo v 28.́   Balážom a týmto výsledkom
skončil I. polčas. 

II. polčas sa hral tiež v dobrom tempe.
Domáci Nasvadi, nastrelil opäť iba tyč brá−
ny, no v 62.́  sa vyznamenal brankár domá−
cich, keď odolal pri tutovke Baláža. Domáci
kopali v 65.́  rohový kop, z ktorého Nasvadi
získal vedenie pre domácich. V 78.́  stála v
ceste streleniu gólu opäť tyč brány hostí,
keď ju nastrelil Mihalovič. Hostia sa snažili
o vyrovnanie, čo sa im podarilo v nastave−
nom čase, keď M. Fašang stanovil konečný
výsledok stretnutia. Domácich môžu mrzieť
nepremenené šance zo začiatku zápasu a
nastrelené 4 tyčky, kvôli čomu sa tiež zápas
skončil remízou.                 − JÁN LAVRÍK  −  

Spravodlivá remíza 
Diváci: 90; rozhodovali: R. Nagy, T. Zolczer,
G. Zaťko; góly: D − Ľupták, H − P. Ivičič, naj−

lepší hráč: D − Chalupka, H − O. Bartoš; zo−
stavy: D −  K. Benko, M. Mánya, P. Ivičič, M.
Haring, V. Vozár (K), P. Chalupka, M.
Andok, M. Melišík, J. Cesnak, M. Lupták, J.
Uhrin, stried.: F. Bán, M. Kramarovič, P.
Cúth; H − O. Bartoš, N. Galčík, L. Berecký, L.
Majer (K), L. Marinec, N. Lőče, M. Babka, T.
Kováč, P. Majdán, T. Husár, I. Košík, stried.:
J. Pavlík, P. Macko, R. Balga.

V I. polčase sa hral bojovný a vyrovnaný
zápas. Útoky sa striedali na obidvoch stra−
nách, domáci nepremenili ani pokutový
kop a hostia sa po chybe domácej obrany u−
jali vedenia. Domácim sa napriek vypraco−
vaným šanciam nepodarilo do polčasu vy−
rovnať 
II. polčas sa niesol v duchu dobíjania brá−

ny Leseníc. Hostia hrozili brejkami, domá−
cim sa podarilo vyrovnať v 82.́  po rohovom
kope a zápas skončil spravodlivou remízou.   

− MILAN MIKUŠ −

Škoda straty bodov 
na domácej pôde  

Diváci: 50; rozhodovali: R. Ďuriš, J. Chrien,
E. Kremničan; góly: D − K. Pásztor, H − M.
Mitter, Zuzina, Odaloš; najlepší hráč: D − P.
Zolcer, H − M. Mitter; zostavy: D −  J.
Moravčík, A. Mucha, P. Kováč (K), Ľ. Cseri,
A. Pászor, A. Kissimonyi, P. Zolcer, P.
Zlatovský, J. Villám, R. Smiknya, R. Básti,
stried.: A. Alakša, L. Kalmár, K. Pásztor,  H
− P. Veľkov, P. Oláh, R. Kubolek (K), O.
Odaloš, Ľ. Zuzina, N. Jelcha, J. Turan, M.
Mitter, J. Matejkin, P. Petkov, P. Mitter,
stried.: P. Chovan, L. Mozola, B. Hlivár, V.
Zvara. 
Hostia vytvorili miernu prevahu nad do−

mácimi Kosihami už v úvode zápasu a už
v 6.´ otvorili skóre a dali gól. Domácim
hráčom nič nevyšlo, z ich nepresných
prihrávok hostia vytvárali nebezpečné
protiútoky. Domáci hráči sa dostali pred
súperovu bránu až v 70.´, keď K. Pásztor
hlavičkoval tesne vedľa a neskoršie ten
istý hráč dal čestný gól domácich. Hostia
zaslúžene získali tri body. 

− ŠTEFAN DOBOŠ − 

Opatovská N. Ves − Nenince
3:1 (1:0)

Sečianky − K. Kosihy
6:2 (1:2)

V. Čalomija − Hrušov
2 : 2 (1 : 1)

Kosihy n. I. − D. Lom
1:3 (0:2)

S. Plachtince − Lesenice
1:1 (0:1)

I. TRIEDA OKRES 

(Dokončenie I.triedy na str. 26)

Blahoželáme žiačkám 
a žiakom za historické víťazstvo 
v Opatovskej Novej Vsi.  Zápas:

Opatovská Nová Ves − Záhorce 2:4. 



n Predám odstavčatá. Inf. & 0949 112
084.                                              np − 281 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt na Viničkách vo
V. Krtíši (15 500 euro). Inf. & 0910 408
185.                                               np − 282 

26 /28. október 2013

l PO UZÁVIERKE

V tejto súťaži sa strieľa na terče v podo−
be srnca, líšky, diviaka a kamzíka. Súťaž
je dvojkolová a výsledné body sa sčítajú.
Vyhráva ten, kto získa najvyšší počet bo−
dov. Súťaží sa v jednotlivcoch i trojčlen−
ných družstvách, keď sa zrátajú výsled−
ky jednotlivých členov družstva. 

Spomedzi 27 súťažiacich poľovníkov sa

našim zástupcom príliš nedarilo, keď
najlepší Branislav Gábor z Príbeliec
skončil až na 17. mieste. Za ním sa umi−
estnili Otto Antalfí na 22. a Ing.
František Murín (obaja z Vinice) na 26.
mieste.  Medzi jednotlivcami sa najviac
darilo Ing. Róbertovi Láskovi z družstva
Krupina II, ktorý z 800 možných bodov

získal 799.  V súťaži družstiev mali naj−
vyšší súčet bodov poľovníci z Komárna,
medzi ktorými bola aj jediná žena v sú−
ťaži Mahuliena Skalnická. S celkovým
počtom 793 bodov skončila v individuál−
nej súťaži na 4. mieste. 

Výsledky: 1. Ing. Róbert Láska
(Krupina II) 799 b.; 2. Ing. Štefan Bugyi
(Levice) 797 b.; 3. Róbert Szabó
(Komárno) 793 b. 4. Mahuliena
Skalnická (Komárno) 792 b.; 5. Peter
Babic (R. Sobota) 792 b. 
Družstvá:   1. Komárno 2367 b.; 2. R.
Sobota 2341 b.; 3. Krupina II 2334 b.  

−red−

Vychýlená muška našich poľovníkov
Už po 17. raz usporiadala Obvodná poľovnícka komora V. Krtíš na strelnici v

Príbelciach verejné strelecké preteky v malokalibrovom štvorboji Príbelský
strapec. Na strelnici sa 29. 9. 2013 zišli poľovníci takmer z celého Slovenska. 

ZNALECKÉ 
POSUDKY 

súdny znalec  vypracuje 
kvalitne a rýchlo 

– byty, domy, podnikateľské
objekty, pozemky, 

pre úvery (všetky banky
v SR), BSM, dedičské

konanie, vklad do firmy, ap.  
Tel: 0905 650305  

www.bystrica−reality.sk

III. liga dorast − JUH  
13. kolo : ŠK Kremnička − 

FC Baník Veľký Krtíš 1:7 (1:0)
ÚLOHA FAVORITA

POTVRDENÁ AŽ V DRUHOM
POLČASE 

Zostava Baník VK: Čepo, Lauko, Fodor,
Weisz, Balla, Matikovský, Gemer,
Kušický, Petrus, Gibala, Lancini; Góly :  −
1:0 Spodniak (23.́ ), 1:1 Lancini (56.́ ) , 1:2
Lancini (62.´), 1:3 Balla (69. ´), 1:4
Lancini (75.´), 1:5 Gibala (78.´), 1:6
Lancini (79.́ ), 1:7 Petrus (85.́ ).   

Po minulotýždňovom voľne, kedy ma−
li podľa rozlosovania hrať dorastenci
Baníka proti JUPIE Podlavice, ktoré sa
ale zo súťaže odhlásilo, túto nedeľu v 13.
kole odohrali Krtíšania zápas na ihrisku
ŠK Kremnička. Aj keď na tento zápas vy−
cestovali v oklieštenej zostave len jede−
násti, aj tak stav 1:0 po 1. polčase bol ve−
ľkým prekvapením, keďže domáci figu−
rovali po 11 odohratých súťažných stret−
nutiach na predposlednom 12. mieste s 3
bodmi. Našťastie v 2. polčase sa naši
chlapci zobudili a siedmimi gólmi rozdr−
vili súpera a dokázali tak vyhrať jesennú
časť súťaže bez straty jediného bodu a po
odohratých 12 súťažných stretnutiach
prezimujú na 1. priečke so ziskom 36 bo−
dov a so skóre 38:5.                 − GREGUŠ −

II. trieda okres

* OFK Olováry "B" − V. Zlievce/D.
Strehová "B" 1 : 0 

*TJ Vinohrad Čebovce "B" −  TJ
Družstevník Želovce 6 : 0

* FK Bušince − TJ  Družstevník
Sklabiná "B" 3 : 1

VYKONÁVAM 
MURÁRSKE 

A MALIARSKE PRÁCE. 
Inf. & 0910 405 264. 

np − 283

Domáci privítali ašpiranta na postup z
Jesenského a po zlých výsledkoch v o−
statných zápasoch jesennej súťaže za−
čali hrať od prvej minúty dobrý futbal.
Svojmu silnému súperovi boli viac ako
vyrovnaným mužstvom. Do polčasu do−
máci kontrolovali hru a hostia ani ne−
mali veľkú šancu na ohrozenie bránky.
V druhom polčase mali domáci o niečo
väčšie šance, ale ich nevyužili na vsie−
tenie ďalších gólov. Boli však jedno−
značne lepším mužstvom a víťazstvo te−

ší o to viac, že vyhrali nad silným a kva−
litným mužstvom. Vedenie domáceho
klubu ďakuje všetkým hráčom za pred−
vedené výkony v jesennej časti a divá−
kom za príkladné povzbudzovanie v do−
mácich zápasoch a za dobrú spoluprá−
cu redakcii Pokrok.    − ERIK FÓNOD − 

Výhra nad silným mužstvom 
teší domácich dvojnásobne 

Zostava TJ Vinohrad Čebovce : P. Bojtoš, P. Balga, T. Cibuľa. L. Zaťko, Zs.
Bogdányi, K. Gyenes, I. Mudroň, R. Nozdrovický, P. Péter, R. Koncz, A. Balga; na
striedanie: E. Bojtoš, A. Kovács, L. Bojtoš, L. Bakša.  Rozhodca: J. Urda. Gól v 4. ´
Tomáš Cibuľa, asi 250 divákov. 

V. liga D:  Čebovce − Jesenské 1:0 (1:0)

I. TRIEDA OKRES:
Záhorce − M. Kameň 1:2 (1:0)

Smutná rozlúčka s jeseňou 
Diváci: 80; rozhodovali: L. Pásztor, P.
Klamár, P. Kalmár; góly: D − Bódiš, naj−
lepší hráč: D − Bódiš, H − Melicher; zosta−
vy: D −  I. Hromada, P. Balga, E. Karasy
(K), P. Filip, M. Liska, R. Sabó, P. Novák,
M. Filip, R. Jánošík, T. Bernáth, Ľ. Bódiš,
stried.: I. Jánošík, I. Filip, J. Lalík; H − P.
Fekete, Ladislav Bednár, Lukáš Bednár,
M. Ďurčov, M. Režňák, M. Melicher, D.
Bariak, J. Pűšpőky, P. Krahulec, L.
Laššan, J. Gőmőry, stried.: M. Medveď,
D. Barányi.  

Domáci od začiatku zápasu zle kombi−
novali, prihrávky im nevychádzali podľa
predstáv. Hru zbytočne komplikovali.
Hostia ich zaskočili hrou a bojovnosťou.
Domáci si musia uvedomiť, že na ihrisku
musí vládnuť pohyb a nie ospalosť.
Domáci dostali sporný gól, ktorý bol
uznaný. 

Chceli by sme poďakovať našim spon−
zorom, ktorí nám financovali hru počas
jesennej časti súťaže − hlavne Obecný ú−
rad v Záhorciach. Poďakovanie patrí aj
väčšine rozhodcov. Ďakujem redakcii
Pokrok za službu futbalistom a v nepo−
slednom rade chceme pochváliť aj divá−
kov za vytrvalé povzbudzovanie ale aj
samotných hráčov za ich výkony počas
jesennej časti súťaže.  

− JOZEF KARASY − 
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n Vykonávam zváračské a zá−
močnícke práce všetkého dru−
hu. Mám dlhoročnú prax. Inf.
m 0907 128 272.                np − 16
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim hovädzie
mäso v balíčkoch. Inf.
m 0910 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 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nÚvery bez preverenia príjmu,
nízka splátka na existujúcich
úveroch, úrok od 3,99%. Inf.: m
0905 135 649.                  np − 238
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám málo používané ply−
nové gamatky zn. FEG 7,5 kW.
Inf.: m 0917 879 932. 

np − 247
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Zbavte sa špiny a roztočov!
Žite v čistom −  požičovňa tepo−
vačov V. Krtíš. Inf. m 0915 722
377.                                np − 255
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám detskú jedálenskú
stoličku značky CHICCO. Pre
deti od narodenia do troch ro−
kov. Je multifunkčná, pevná
konštrukcia, ľahko udržiavate−
ľný materiál, odnímateľný pul−
tík, košík na hračky, polohova−
teľná. Pôvodná cena 120 eur,
teraz 70 eur, dohoda možná.
Inf. m 0907 251 562.     np − 258
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vysokorýchlostný internet.
Prvá optická sieť vo V. Krtíši.
Carbonet, Komenského 1 (bý−
valá ZUŠ). Inf. m 047/32 601 01
www.carbonet.sk          np −262

n Kamenárstvo ZOMITA −
Milan Tóth M. Kameň prijíma
objednávky na náhrobné ka−
mene do konca roka 2013 s 10%
zľavou. Inf. m0915 213 791, 0905
188 628, 047/48 702 29.  np − 263

n Predám umelý kožušinový
klobúk žltej farby, a krátky ko−
žuštek, výška asi 157 . Inf. m
047/48 240 41.                 np − 264
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Súrne predám 3−ibový byt s
balkónom na ul. Lučenskej.
Cena dohodou. Inf. m 0905 709
687.                                  np − 265
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu Octavia, r.v.
2001. Inf. m 0948 651 666. 

np − 266
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dom v obci
Kosihovce, ihneď obývateľný,
cena 14 900 eur, dom na samo−
te v Čelovciach, cena dohodou.
Inf. m 0915 052 540, 0911 214
266.                                 np − 267
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prívesný vozík za
malotraktor. Inf. m 0911 136
817.                                  np − 1.2
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−ročné suché pali−
vové drevo, vyše 20m3, cena
550 eur. Inf. m 0908 525 846. 

np −269
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim lešenárske rúry dlhé
6m, 4m, 2m, aj v malom množ−
stve. Inf. m 0908 422 291. 

np − 270
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám si prácu ako murár,
ovládam všetky maliarske a
murárske práce. Inf. m 0905
191 860.                           np− 273
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3 izbový byt  po
rekonštrukcii, zariadený na
Novohradskej ulici. Cena doho−
dou. Inf. m č. 0907 822 0005. 

np− 274
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám šteniatka nemecké−
ho ovčiaka, odčervené, zaočko−
vané.  Inf. m 0902 846 552.   

np − 275
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám rodinný dom (4 izbo−
vý ) v Obeckove, so záhradou.
Inf. m 0902 905 381.       np − 276
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám manželskú posteľ s
úložným priestorom  − možnosť
rozdelenia na 2 váľandy. Cena
100 euro. Inf. m 0908 962 792.    

np− 277
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám odstavčatá, vietnam−
ské krížené mangalicou. Cena
dohodou. Inf. m 0915 615 910. 

np − 278
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Ladu Niva 1.6, na sú−
čiastky, platné EČ. Inf. m 0915
615 910.                           np− 279
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lacno garáž "Za
Zväzarmom" vo Veľkom Krtíši.
m 0905 717 776              np − 280 

l RÔZNE

ŠTK (predseda, Marián Halaj)
Po vzájomnej dohode nari−

aďujeme odohrať MFS II. tr.
Želovce – Čebovce „B“ dňa
27.10. 2013 o 11:00 h. na ihris−
ku v Želovciach.
DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D61 Daniel Devičin 1222232 K.
Kosihy 1 MFS nepod. od
23.10.2013 podeľa 1/13−5a, po−
platok 10 eur v MZF.
D62 Adam Bodzsár 1244039
Nenince 1 MFS nepod. od
9.10.2013 podľa 1/13−5a, popla−
tok 10 eur vMZF.
Proti rozhodnutiu DK je mož−
né sa odvolať do 15 dní od zve−
rejnenia v Spravodaji ObFZ.  

Správy zo sekretariátu:
Zasadnutie VV ObFZ V.

Krtíš sa bude konať dňa
30.10.2013 o 16:30 h. na sekre−
tariáte ObFZ. Na zasadnutie
VV je prizvaný štatutár TJ

Vinohrad Čebovce Ladislav
Martin.

Materiál na Volebnú konfe−
renciu t.j. Program Volebnej
konferencie, Rokovací poria−
dok a Volebný poriadok je
zverejnený na odkaze:
(www.obfzvk.sk – Úradné
správy – Bleskovky).

KR (predseda Peter
Kuchársky)

Delegačný list č. 14
Dospelí  I. trieda − dohrávka,
3. 11. 2013 o 13.30 hod.:  S.
Plachtince – K. Kosihy (KR,
KR, KR).
Dorast I. trieda: 14. kolo, 2. 11.
2013 o 14:00 hod: M. Kameň –
Vinica  (Mačuda), Želovce –
Sečianky (Kalmár ml.), Balog −
Lesenice (Zolczer)

predseda ObFZ, 
LADISLAV KRNÁČ

ObFZ V. Krtíš, Spravodaj è. 18 - 2013/2014 

− 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 l PO UZÁVIERKE

n Predám kvalitnú  zacho−
valú univerzálnu autose−
dačku značky CAM, vhod−
ná pre deti s hmotnosťou
od  9 − 36 kg. Inf.m 0904 480
914.                        np − 122b

Ponúka na predaj alebo prenájom
Sociálno−prevádzková budova, Želovce

Úžitková plocha podlaží: 1 526,20 m2
Zastavaná plocha: 469, 70 m2

Objekt je môže využiť na administratívne a ubytovacie
účely, príp. na zriadenie menšej výrobnej prevádzky.

Cena: dohodou
Údržbársko − opravárenská hala (dielne), Želovce
Celková plocha má rozmer 49m x 16m. Oprávarenská hala

má rozmery 15,6 m x 29,60m a jej výška je 7m.
Hala je vybavená mostovým žeriavom s nosnosťou 3 500 kg.

Cena: dohodou

AGROSPOL Želovce s.r.o.
Krtíšska 296, 991 06 Želovce

Viac info na  047/4893133, 0915 571 005 (p. Račko)

Radi Vám urobíme 
svadbu, kar a iné oslavy −
kdekoľvek a kedykoľvek

vo Vašej obci, meste, 
doma v kultúrnom 
dome či na dvore. 
Inf. 0915 75 66 70, 

0907 120 380, 0904 644 931

CATERING


