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09:40 − Autosalón 10:10 −
Čarovné miesta Zeme:
Nový Zéland 11:05 −

Slovensko v obrazoch 11:25 − Svet v obrazoch
11:55 − O 5 minút 12 13:00 − Občan za dverami
13:30 − Agatha Christie : Poirot: Schôdzka so
smrťou 15:05 − Zlatá klasika: Drevená dedina
16:45 − Nikto nie je dokonalý 17:50 − Hurá do zá−
hrady 18:15 − Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 −
Správy RTVS  19:50 − Góly − body − sekundy  20:10
− Počasie 20:20 − Škrabanec tigrice 1/2 22:05 − Šk−
rabanec tigrice 2/2 23:45 − Maigret: Maigret a
muž s jednou rukavicou 01:20 − Agatha Christie :
Poirot: Schôdzka so smrťou 02:50 − Čarovné mi−
esta Zeme: Nový Zéland 

10:00 − Pontifikálna sv.
omša 11:50 − Tri priadky
12:45 − Família: Família − Z

domova − domov 13:25 − Vynálezy, ktoré zmenili
svet: Vynálezy, ktoré zmenili svet − 1900 − 1910
14:25 − On air 14:45 − Orientácie 15:10 − Slovo 15:15
− Fatimské posolstvo 15:35 − Folklórne slávnosti
pod Poľanou: Konôpkovci 16:15 − Hokej −
Extraliga 19:00 − Medzinárodný maratón mieru
19:55 − Správy pre nepočujúcich 20:00 −
Nesmrteľní: Ema B. 21:20 − Bratislavské hudobné
slávnosti 2013 21:30 − Dokumentárny klub:
Momentky 23:00 − Odpískané 23:40 − Pred rok−
mi... 00:10 − Noc v archíve: Noc v archíve 

07:30 − FORMULA 1: Veľká
cena Kórejskej republiky
10:25 − Daredevil 12:35 −

Fantomas 14:50 − Jack Hunter: Kliatba
Achnatonovej hrobky 17:00 − Flynn Carsen:
Návrat do baní kráľa Šalamúna 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ NO−
VINY  20:15 − POČASIE 20:30 − Parker  23:00 −
Elitní zabijaci 00:50 − Parker 

09:55 − XXL RODINA
WOLLNYOVCI 5 11:00 −
Rodinka úžasných 1,2/10

12:00 − Vtierka Castle V. 6 13:00 − Smrtonosný do−
pad 1,2/2 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: Bílá 22:10 −
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT: Bílá 23:00 −
Misia na Mars 01:15 − Úloha zabiť 03:10 − Misia na
Mars 04:50 − Cena je správna        

NEDEĽA 6. 10.TV PROGRAM

Aj tento rok k nám opäť zavítalo osem
družstiev: dva tímy z Bušiniec, dva z
Veľkého Krtíša, družstvo z Lučenca,
Závady, Malých Zlievec a učitelia zo ZŠ s
MŠ Bušince. Organizátori vytvorili plán
pre dve skupiny a na základe umiestne−
nia sa ďalej postupovalo do semifinále a

finále. Zápasy boli plné napätia,
dramatických zvratov, obeta−
vých výkonov ale aj zábavy. Po
odohraní všetkých zápasov sa
volejbalisti presunuli do kul−
túrneho domu Bušince, kde
sa podávala večera a zábava
pod diskotékovými svetlami
trvala do skorých ranných
hodín.
Celodenná akcia sa mohla u−

skutočniť aj vďaka sponzo−
rom, ktorí prispeli rôznymi ce−
nami a aj touto cestou im patrí
jedno veľké ĎAKUJEM. Osobitná
vďaka za pomoc patrí: Ing. Márii
Drugdovej, Michalovi Húdekovi,
Ing. Jaroslavovi Strhárovi,
Dominikovi Čikáňovi, všetkým rodin−
ným príslušníkom a priateľom, vďaka
ktorým by bol hladký priebeh tejto akcie
nemožný. Výsledky: 1. miesto:
Neprebudení, Veľký Krtíš (O. Kamenský,
P. Bobáľ, M. Beňov, S. Zolleiová, A.
Miháliková, V. Bernátová), 2. miesto: Mor
Ho!, Veľký Krtíš (T. Koronczi, V.
Koronczi, J. Babinská, M. Farbiaková, D.
Uhrík, A. Kladivík), 3. miesto: Kapseliari,
Závada (D. Dudáš, P. Uhrin, M. Uhrin, S.
Svinčiak, P. Lisková, A. Kovaľová), 4. mi−
esto: Lučenec, Lučenec (L. Barkáč, A.
Čepková, D. Kubinec, I. Urbančok, H.
Urbančoková, M. Machava, R. Soóš), 5.
miesto: Bušince 1, Bušince (O. Palaj, A.

Gregorichová, M. Palaj, L. Filipová, Š.
Boháč, D. Kalmár, M. Tichá, M. Kubiš), 6.
miesto: Bušince 2, Bušince (J. Lacjak, Z.
Rejdugová, M. Šajban, P. Kalmár, B.
Rigoóvá, P. Barko), 7. miesto: To je jedno,
Malé Zlievce (R. Filkusová, D. Filkusová,
M. Vozaf, M. Švoňavec, M. Breza, M.
Priškin), 8. miesto: ZŠ s MŠ Bušince (M.
Hegedušová, X. Zolyomiová, K.
Petényiová, K. Spryňová, D. Fekiačová,
L. Lavrík, J. Strhár, D. Strhárová, T.
Bačová)

− Text a foto: − SIMONA VOZAFOVÁ − 

Ako sa už stalo volejbalovou tradícou, v Bušinciach sa uskutočnil 31. 8. 2013 po štvrtýkrát
volejbalový turnaj zmiešaných družstiev. Organizátormi boli: Klub volejbalistov pri MO MS
Bušince, Obec Bušince a ZŠ s MŠ Bušince, ktorí sa postarali o výbornú a priateľskú
atmosféru tohto dňa. 

l Starosta obce Bušince Ing. Zoltán
Végh (vľavo) a gulášmajster Ján Vozaf

l Účastníci turnaja

PRIATELIA SA ZNOVA ZIŠLI PRI OBĽÚBENOM ŠPORTE

l Víťazný tím z Bušiniec
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Tempo bude týmto dňom
udávať váš osobný
šarm, ktorého máte na
rozdávanie. Nikto nedo−
káže odolať vašim pres−
viedčacím schopnostiam
a podľa toho sa vám bu−
de aj dariť. Všetko vám
pôjde prekvapivo hlad−
ko a postupne. 
Nepripravených vás ne−

zastihne ani na vaše „počudovanie“ pre−
kvapivá ponuka, odpoveď na ňu z vás
priam vyletí. Vyvarujte sa iba toho, aby
sa vaša „roztomilosť“ nestala vašou
vlastnou skazou, ktorú by ste mohli oto−
čiť proti sebe. Inak očakávajte len milé a
príjemné veci. Od „katastrof“ si vyfúkne−
te. Ženská časť by mala viac dbať na
svoje „ženské“ zdravie – prehliadka, kon−
trola nezaškodí. 

Niekedy je lepšie mlčať,
ako tváriť sa, že všetko vi−
ete a všetkému rozumiete
najlepšie. Nikto vám vaše
danosti a vedomosti nebe−
rie, ale niekedy ste svojou
„chytrosťou“ a „všezna−
losťou“, naozaj otravní,
hlavne v prípade priate−
ľských stretnutí, kde by
mala vládnuť pohoda a
oddychovanie – nie skĺzanie priam do fi−
lozofických úvah, kde sa, ako inak, zvi−
diteľníte a vytiahnete. Uvoľnite sa, počú−
vajte a pripustite si trošku viac aj prí−
zemnejší humor – „sranda“ musí byť. V
pracovnej sfére nastala doba skúšok,
skúšania, preverovania. V oblasti lásky
plňte svoje prísľuby.  

Trochu ste sa „rozšupli“
a teraz neviete ubrzdiť,
no mali by ste. Rýchlosť,
ktorú ste vo svojom živo−
te nabrali, je osviežujú−
ca, ale nestíhate si jeho
jednotlivé úseky užívať a
preciťovať. To, že poma−
ly ďalej zájdete, sa pre
vaše znamenie pre tieto
dni nestáva len poreka−

dlom a frázou, ale doslova ju berte ako i−
deu. Nuž pokiaľ ste sa niečomu do tých−
to dní vyhýbali a odkladali to na takz−
vané potom, tak to potom práve prišlo.
Riešte všetko, čo je potrebné, je na to
vhodný čas. Na jednom človeku lipnete
obzvlášť, zamyslite sa nad tým, či ho tro−
šku nedusíte. 

Nad býkmi sa veru blýs−
ka. Vytratila sa chuť
fungovať a tešiť sa, do
popredia prichádza sm−
útok a vnútorná tma.
Urobte s tým rázny koni−
ec, inak sa v tých poci−
toch utopíte. Vidina va−
šej ružovej budúcnosti
(nech sa jedná o čoko−
ľvek – láska, peniažky,
bývanie, podnikanie, materiálna vec) je
bližšie, ako by ste sami dúfali, naberá na
konkrétnych kontúrach a už dlhšie nie
je iba rozmazaným obrazom v diaľave.
Chyťte sa tohto zistenia, rozhýbte sa a
začnite niečo robiť, či chcete alebo nie,
musíte k tomu sami osobne prispieť. Tak,
ako to býva u vás zvykom, pocítite pre−
citlivenosť v súlade na mesačné fázy ten−
tokrát o niečo intenzívnejšie.  

Uf, po prajnom týždni
tu máme protikladnú
zmenu. Zmeňte prístup
sami k sebe. Prečo?
Nuž, stávate sa totiž sa−
mi sebe nepriateľmi (a−
koby v prenesenom vý−
zname lev hrýzol sám
seba). Nepodkopávajte
si sebavedomie a priori−

ty, ktoré sa v tejto dobe na nejaký pomy−
selný rebrík umiestňujú veľmi ťažko.
Pokiaľ sa vymenovaných výstrah vyvaru−
jete, týždeň vám odhalí nekonečné mož−
nosti vašich osobnostných úspechov, pri
ktorých bude však určujúce načasova−
nie. Nastala hra štýlu hop alebo trop. 

Ďalšie znamenie, kde sa
otvára príklad, ako sa
všetko z týždňa na týž−
deň môže zmeniť.
Eufóriu vystrieda samo−
ľútosť a všetky negatív−
ne pocity, ktoré so sebou
prináša, vrátane podce−
ňovania sa. Chce to len veriť si a potom
pôjde všetko tak, ako má ísť. Tým  môže−
te nadviazať na pozitívnosť a zdary, kto−
ré vám minulý týždeň otvoril. Viac v stre−
hu buďte na pracovisku, kde sa na vás
nejaké tie veci priam zosypú, nezanedbá−
vajte svoje povinnosti, šéf by vám to dal
poriadne pocítiť. 

Presne tak, ako lasto−
vičky (na vytiahnutej
karte), aj vy máte chuť
„odletieť“ do teplých
krajín. Láka vás teplo,
cestovanie a hlavne
oddych. Na to, aby ste
pookriali, nepotrebuje−
te cestovať ďaleko, ur−
čite nemáte precesto−
vané celé Slovensko.

Nikde nemáte svoj pokoj a pohodu, len−
že tú veru nikde ani nenájdete, pokiaľ
ju nebudete mať vo svojej duši. Rodičia
v tomto znamení sa taktiež budú musieť
zmieriť s odchodom svojich detí a ne−
chať ich vyletieť z hniezda. Všeobecne
platí, že levy sa pre tento mesiac stanú
citlivejšie, vzťahovačnejšie a rozmazna−
nejšie (vrátane „dospelákov“). 

Karta srdce vám dáva
na vedomie, že počas
všetkých dní v týždni
sa budete zaoberať
vzťahmi. Citové pre−
hĺbenie, zaľúbenie, vy−
znanie. Pre nezadané
panny sa otvára ideál−
ny čas na nájdenie to−
ho „pravého“, na mieru šitého partnera.
Dovoľte si na chvíľu vypnúť hlavu a
všetko vnímať len cez svoje pocity a srd−
ce (nemusíte sa báť, že ak vypnete hla−
vu, odrazí sa to v negatívnom smere v
pracovnej oblasti), naučte sa ich počú−
vať a pracovať s nimi, uvidíte ako pres−
ne sa dá vďaka pocitom orientovať.
Pomáhajte slabším. 

Karta veža upozorňuje
na to, že ste sa v tejto
vežičke zamkli, podotý−
kam dobrovoľne. Veža
znázorňuje smútok, s
ktorým vy viete parádne
zatočiť a práve tak by
tomu malo byť aj teraz.
Tak, ako už pri vašom
znamení je spomínané
viackrát, užívajte si fa−

rebnosť a pestrosť, ktorú vám svet pon−
úka. Ponorte sa viac do práce a dajte do
nej svoje maximum, vďaka tomu sa v
nej zasa posuniete o krok a teda záro−
veň zabijete dve muchy naraz alebo ako
sa hovorí, spojíte príjemné s užitočným.
V zdravotnej oblasti by ste si mali viac
dávať pozor na to, čo jete.

Nabehnete na systém
predchádzajúceho týžd−
ňa. Zostanete verní svoj−
mu spôsobu života a ne−
budete chcieť po tieto
dni prijímať žiadne
zmeny, ktoré však ani
vo veľkom nebudú po−
trebné. Veľmi príjem−
nou súčasťou vášho ži−
vota sú vaši najbližší priatelia, na kto−
rých nedáte nijako dopustiť a robíte
správne. Avšak nikoho nedržte v tomto
kruhu nasilu a pokiaľ niekto chce o−
dísť, pustite ho tak, ako sa to udeje prá−
ve po tieto dni. Tak, ako vás „opustí“,
tak sa k vám, ak to tak má byť, aj vrá−
ti. Neprivlastňujte si veci a už vôbec nie
ľudí, akúkoľvek tendenciu tohto druhu
hneď zažeňte. 

Je čas všetko zanedbané
dokončiť a dotiahnuť do
zdarného konca.
Sadnite si konečne nad
papiere a povinnosti,
pred ktorými ste doslov−
ne „zdrhali“. Je naozaj
nutná vaša osobná zain−
teresovanosť. Rokujte,
riešte, analyzujte, do−

končievajte, dopisujte a pod. – robte
všetko, čo je potrebné a zároveň všetko,
čo sa od vás, ako osoby, či už v súkromí
alebo v práci, vyžaduje. Uši majte na−
stražené a poriadne počúvajte každé,
dokonca aj to najmenšie šuchnutie, po−
môže vám to. Spojitosti a to v akom sme−
re vám to má pomôcť,
vypláva na povrch samé
a trochu neskôr. 

Okolím budete vnímaní
ako veľmi atraktívne by−
tosti. Budete okolo seba ší−
riť priam elektrické „ero−
tično“ a tak sa pripravte
na nejedno pozvanie na
kávu, či večeru. Stanete sa
obrovským lákadlom svojím šarmom, vystu−
povaním a konaním, čo by ste mohli využiť v
prípade, že by ste šli na nejaký pohovor do
novej práce alebo pre prípad, že spadáte
medzi nezadaných kozorožcov. Vaše osob−
nostné čaro bude dosahovať takmer 100
percent. Okrem týchto nadelených karto−
vých lichôtok však nastane situácia, kde
bude musieť byť preukázaná vaša sila
(ktorú máte), inak budete položení na lo−
patky (musíte sa ubrániť nepráviu). 

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ
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nwww.makroreality.sk
Široká ponuka nehnuteľností
vo V. Krtíši. Inf. m0907 488 234.

np − 01

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

l Hľadám priestory na
podnikanie v Želovci−
ach v strede obce. Inf.
m 0915 827 274. 

np − 1072
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt
vo V. Krtíši na Ul. SNP
po rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnika−
nie. Cena 22.500 euro.
Inf. m 0908 986 734.  

np − 1093
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt
vo V. Krtíši na SNP, po
rekonštrukcii. Cena:
31.500 euro, vhodný na
podnikanie. m 0908 986
734.                  np − 1094
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám rodinný dom
130/800 m2 v Balogu
nad Ipľom na Hlavnej
ulici č. 97. Cena 31.500
euro. Inf. m 00 36 305
156 278.           np − 1095
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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. m 0907
484 840.             np − 1139
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám dom v Pôtri.

Inf. m 0949 203 960.  np − 1196
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3−izbový byt (s lódži−
ou) na Viničkách č 25, VK.  Inf.
m0902 276 483.             np − 1197
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve s balkónom.
Cena 15.000 euro. Inf. m 0905
272 990.                            np − 27
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám 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 

lPredám chatu v horách pre 8
osôb + 2 prísteľky. Chata sa na−
chádza 10 km nad Tisovcom v
rekreačnej oblasti Bánovo −
Zbojská, je kompletne zariade−
ná s krbom, sprchou a splacho−
vacím WC. Lyžiarsky vlek sa
nachádza 100 m od chaty. Inf.
m0903 581 293.                np − 61
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
l Predám dom aj so zariade−
ním v strede dediny Dolné
Strháre, nutné vidieť, dohoda
istá  Inf. m0903 667 382. np − 66
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Dám do prenájmu 3−izbový
rodinný dom v Modrom
Kameni − za zvýhodnenú cenu.
Volať vo večerných hodinách.
Inf. m 047 48 702 62.       np − 73
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPrenajmem alebo predám 1−
izbový byt na Železničnej vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 647 227. 

np − 83
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3−izbový byt s balkó−
nom v Žihľave. Cena dohodou.
Inf. m0918 596 579.         np − 87
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám záhradku s murova−
nou chatkou v Selciach 1 pri
baníckej križovatke. Inf. m
0907 184 279.                    np − 94
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám garáž do prenájmu
za Zväzarmom, volať po 19.00
hod. Inf. m 0915 303 372.  

np − 129
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na
Novohradskej − čiastočne zre−
konštruovaný. Inf. m 0905 459
217.                                 np − 130
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Dolných Strhároch − vhodný
na bývanie alebo rekreačné ú−
čely − po kompletnej vnútornej
rekonštrukcii. Cena 24 000 eu−
ro. Inf. m 0948 209 983. 

np − 133
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pozemok na
Sklabinskom rybníku − pri vo−
de. Cena 7 000 euro. Inf. m0915
972 164.                         np − 134
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Záhorciach, Krtíšska 1, klen−
bová pivnica vo dvore s 2 izba−
mi nad + záhrada. Inf. m 0907
251 249.                          np − 135

n Predám veľký 2 − izbový sl−
nečný byt v Pôtri s 2 balkónmi,
po čiastočnej rekonštrukcii.
Inf. m 0918 163 147.     np − 138

n Lacno predám staršiu spál−
ňu. Inf. m 0918 492 087.  np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lacno rozkladaciu
rohovú, čalúnenú sedaciu sú−
pravu s úložným priestorom +
kreslo. Cena dohodou.  Inf. m
0904 532 898.                    np − 85
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám použité vchodové
dvere, latkové presklené, pra−
vé − 90−tky. Lacno. Inf. m047 48
229 60, 0904 405 600.     np − 110

n Predám lesnícke  pletivo −
nové 50 m za 106,22 eur, výška
1,60 m. Inf. m 0908 962 716.  

np − 1244

l Predám na Škodu 120,125
predné a zadné sklo. Inf. m
0902 276 483.                   np − 76
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám Fiat Brava 1.6, 16 V,
r. v. 1996. Cena dohodou. Inf. m
0918 596 579.                    np − 88
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Volvo 740 GL, cena
dohodou. Inf. m 047/ 48 964 01.  

np − 95
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám gumy 13" na diskoch
165 R 13 po 10 eur za kus. Inf.
m 0908 608 539.             np − 105
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám 4 ks plechové disky
14" rozteč 100x4 na TOYOTU,
zimné pneumatiky 175x65x14 4
ks. Inf. m0907 880 978. np − 113

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

Veľký Krtíš − 
Tri stavebné

pozemky
výmera 4 185 m2.

Cena: 20,−eur/m2 

Nik nepozná Vašu 
nehnuteľnosť tak ako my!
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l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

n Predám stavebný poze−
mok a starší rodinný dom
s veľkou záhradou v D.
Plachtinciach. Cena doho−
dou. Inf. m 0907 178 238      

np − 1098

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

n Výpredaj obkladačiek a
dlaždíc za mizerné ceny do
zlikvidovania skladových zá−
sob. Inf. m 0905 660 174.  

np − 09

l STAVEBNÝ MATERIÁL

l AUTO − MOTO
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n Predám Škodu Octavia, r.v.
2001; 1,6 LX, cena 2.800 euro.
Inf. m 0948 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

nPredám kočík zn. QUINNY −
dvoj kombinácia  + vajíčko, ce−
na dohodou. Inf. m 0908 903
959.                             np − 1124

n Predám najlacnejšie palivo−
vé drevo. Inf. m 0915 867 594.  

np − 699
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám uhlie a odpadové
drevo na kúrenie. Inf. m 0902
276 483.                           np − 75
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám palivové drevo (po−
pílené na klátiky) s dovozom.
Minimálny odber 2 pm. Cena
za 1 m3 od 37 eur. Inf. m 0917
698 979.                          np − 102
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám palivové drevo s do−
vozom agát, cer, dub, hrab. Inf.
m 0917 698 979.           np − 1121

n Predám sudy na víno 150 a
180 litrové (cena 0,30 euro za
liter). Inf. m 047 48 211 92. 

np − 26
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám konzumné a kŕmne
zemiaky s dovozom. Inf. m
0905 497 133.                    

np − 67
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 kusy 50 l bandas−
ky, súdky na kapustu. Zn. po−
lovičná cena. Inf. m047/ 48 964
01.                                     np − 94
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám maštaľný hnoj, lac−
no bez dovozu. Inf. m 047 48
251 42.                            np − 108

n Kúpim tohtoročné orechy −
nelúpané,  Inf. m 0911 264 102.  

np − 114 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám okolo 300 kg hrozna
− zn. Frankovka. Inf. m 047 48
229 23 −volať po 19.00 hod. 

np − 120
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kŕmnu repu −  žltú.
Cena  15 eur / q. Inf. m0905 508
104.                                  np − 139
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lKúpim hrozno − samorodák.
Inf.m 0911 136 817.       np − 141

n Darujem čierne mačiatka.
Inf. m 0908 496 360.    np − 1140
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá a ovce.
Inf. m0903 128 599.     np − 1160
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Našla sa fenka hnedo−bielej
farby stafordšírsky teriér (v
Čebovciach). Inf. m 0905 115
544.                              np − 1190
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lDarujem malé mačiatko zla−
tej farby − kocúr a mačiatko či−
erno fľakatej farby. Inf. m0907
642 992.                            np − 78
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám šteniatka yorkshier−
skeho teriéra a čivavy. Šteni−
atka sú drobné, zaočkované.
Cena dohodou. Inf. m 0915 825
396.                                np − 117
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka schit−zu
(sučku, psíka) − trikolor po 60
euro, ďalej predám čivavy −
psíkov po 70 euro. Zn. veteri−
nárne ošetrené.  Darujem suč−
ku schit−zu (6−ročnú, veľmi mi−
lú). Inf. m 0915 225 626.  

np − 121
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 2−izbový byt. Inf.
m 0902 934 192.            np − 122
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0948 155 120.                  np − 123
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim jalovice a býky. Inf.
m 0948 155 120.           np − 124
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá −
Potôčik. Inf m 047/ 48 79 148. 

np − 136

n Prijmeme kuchára/−ku len s
praxou na TPP. Inf. m0918 613
809.                               np − 1189

n 26 − ročná žena z V. Krtíša si
hľadá prácu ako predavačka
alebo pomocná sila. Inf. m0918
928 404.                             np − 91
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám manuálnu prácu vo
výrobe alebo na stavbe. Inf. m
0918 257 973, 0907 518 420.

np − 106

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

np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nTEPOVANIE. Inf. m0915 104
289.                                   np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nMINIBAGER − ZEMNÉ AMINIBAGER − ZEMNÉ A
VÝKOPOVÉ PRÁCE. Inf.VÝKOPOVÉ PRÁCE. Inf.
mm 0915 813 322, 0905 3540915 813 322, 0905 354
723.723. np − 13
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
niektoré časti poškodené.
Prosím tiež, ak máte doma
zbytočné sklenené koráliky a
flitre na kroje, ponúknite mi.
Inf. m 0911 264 102.      np − 15
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam zváračské a zá−
močnícke práce všetkého dru−
hu. Mám dlhoročnú prax. Inf.
m0907 128 272.                np − 16
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lwww.studio−f−design.eu    

np − 1127
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lTEPOVANIE. Inf. m0949 792
112.                              np − 107 

l BURZA PRÁCE

l PREDAJ DREVA A UHLIA

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

l CHOVATEĽSTVO
HOBBY, VOĽNÝ ČAS, KOČÍKY,

POSTIEĽKY, BICYKLE

nBRÚSENIE A LAKOVANIE
PARKIET OD 9,90/m2

A LEPENIE PVC A KORKU.
Inf. m 0908 407 103  np − 1168

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

l Výkup jabĺk. Cena za 1 kg
0,07 eur. Dolné Plachtince, bý−
valý areál družstva. Inf. m0907
817 825, 0907 178 238. 

np − 1108

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

l PÔŽIČKY

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 
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Počasie tento rok  podujatiu
prialo, keďže deň predtým vy−
trvalo pršalo,  no v nedeľné po−
poludnie sa krásne vyčasilo a
tak si početné publikum moh−
lo nerušene vypočuť  štyri  dy−
chové hudby z nášho kraja  a
to:  DH Sebechlebskí hudci zo
Sebechlieb, domácu DH
Hradčianka z Modrého
Kameňa, DH Hradovanka z
Tisovca a DH Gemerčanka z

Revúcej. Na úvod všetkých ú−
činkujúcich aj divákov priví−
tal na Lipovom námestí v
Modrom Kameni primátor
mesta  Ing. Aladár Bariak.
Vystúpenia jednotlivých dy−
chových hudieb hodnotila od−
borná porota, ktorej predsedal
Pavel Šianský, dirigent a hu−
dobný skladateľ z Banskej
Bystrice,  členmi odbornej po−

roty bol  Mgr. Milan Strenádka
− učiteľ hudby a hudobník z
Veľkého Krtíša a jeho syn Mgr.
art. Mário Strenádka − profesi−
onálny hudobník, absolvent
VŠMU. 

Jednotlivé kapely postupne
zahrali a  potešili  obecenstvo
zmesou valčíkov, poliek, inter−
pretovali známe slovenské šlá−
gre, ľudové piesne upravené

pre dychovky. Odznelo aj zná−
me tango Rodný môj kraj od
Gejzu Dusíka, no aj skladba od
Michaela Jacksona Heal the
World. 

Dychová hudba Hradčianka
získala cenu primátora mesta
Modrý Kameň a cenu za naj−
lepší inštrumentálny výkon
dostali dvaja jej členovia a to
Martin Černák a Jozef Nociar.
Cenu za najlepší vokálny pre−
jav získal Ján Benda z DH
Gemečanka  a zároveň táto dy−
chová hudba   získala  aj cenu
za najlepšiu dramaturgiu a ja−
viskový prejav.  DH Sebechlebskí
hudci a DH Hradovanka  boli
ocenené diplomom  za propa−
gáciu dychovej hudby v regió−
ne. Po vyhodnotení nasledoval

rozborový seminár,  určený
pre kapelníkov a umeleckých
vedúcich súborov.

Na záver dychové hudby za−
hrali divákom spoločne na tzv.
Monster koncerte a takto sa
rozlúčili už s dvanástym roční−
kom tohto vydareného festiva−
lu v najmenšom meste Slovenska.
O vynikajúcej atmosfére na
festivale sa vyjadril aj predse−
da poroty  Pavel Šianský: 

"Dvanásty ročník festivalu ma"Dvanásty ročník festivalu ma−−
lých dychových hudieb BBSKlých dychových hudieb BBSK
Hradská muzika, bol zo strany uHradská muzika, bol zo strany u−−
sporiadateľov pripravený tradičsporiadateľov pripravený tradič−−
ne na veľmi dobrej úrovni.ne na veľmi dobrej úrovni.
Najväčší vzostup zaznamenalaNajväčší vzostup zaznamenala
domáca DH Hradčianka, ktorejdomáca DH Hradčianka, ktorej
patrí aj veľké poďakovanie zapatrí aj veľké poďakovanie za
spoluorganizovanie festivalu." spoluorganizovanie festivalu." 

Text: −  ANDREJ BABIAR − 
HIOS Veľký Krtíš −  

Foto: Mgr. art. − IVAN VREDÍK −  

Hradčianka bodovala na Hradskej
muzike 2013 hneď dvakrát

V nedeľu 15.septembra 2013 sa v Modrom Kameni tradične už po dvanástykrát stretli malé
dychové hudby Banskobystrického samosprávneho kraja na podujatí Hradská muzika 2013.
Organizátormi tohto podujatia  boli BBSK Hontiansko−ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom
Krtíši, Dychová hudba Hradčianka a Mesto Modrý Kameň. Podujatie sa  konalo s finančným
prispením ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

ll Odborná porota  − zľava Mgr.art. Mario
Strenádka, Pavel Šiansky, Mgr. Milan Strenádka

ll DH Gemerčanka
z Revúcej

ll Záverečný
Monsterkoncert

ll DH Hradovanka 
z Tisovca

ll DH Sebechlebskí
hudci

ll DH
Hradčianka 
z M. Kameňa

ll Odovzdávanie 
ocenení
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llNajskôr nás zaujímalo, ako hodnotí juNajskôr nás zaujímalo, ako hodnotí ju−−
bilejný ročník Ipeľského pohára. bilejný ročník Ipeľského pohára. 
Ing. M. Janoušová: "Ipeľského pohára
sa zúčastňujem každý rok. Tento jubi−
lejný ročník je po organizačnej stránke
pripravený na maximálnej úrovni. Som
veľmi spokojná s organizáciou aj s ú−
časťou pretekárov." 

ll Ako je hodnotený Ipeľ ako ryboAko je hodnotený Ipeľ ako rybo−−
lovná rieka?lovná rieka?
Ing. M. Janoušová: "Ipeľ, ako rybolovná
rieka, je hodnotená veľmi dobre. Je tu
dostatočné druhové zastúpenie rýb a ry−
bári z oboch strán Ipľa sa o ňu dobre
starajú. Na slovenskej i maďarskej

strane sa pravidelne zarybňuje podľa
dohodnutého plánu, v ktorom si určíme
čo zarybnia Slováci a čo Maďari." 
ll S rybármi okolo Ipľa ste teda spokojS rybármi okolo Ipľa ste teda spokoj−−

ná, ale aká je vlastne spoluprácaná, ale aká je vlastne spolupráca
Slovenského rybárskeho zväzu a miestSlovenského rybárskeho zväzu a miest−−
nych organizácií?  nych organizácií?  
Ing. M. Janoušová: "Spolupráca medzi
zväzom a MO je, myslím si, na dobrej ú−
rovni a je obojstranná, napríklad pri
zarybňovaní. Pri tečúcich vodách, ako
je to aj v tomto prípade, vraciame MO
peniaze podľa vopred dohodnutých kri−
térií. Samozrejme, vždy sa nájdu niek−
toré boľavé miesta." 
ll Ako sa darí hospodáriť MO a koľkoAko sa darí hospodáriť MO a koľko

ich  je registrovaných vo vašom zväze aich  je registrovaných vo vašom zväze a
s koľkými členmi?s koľkými členmi?
Ing. M. Janoušová: "V našom zväze má−
me zaregistrovaných 120 MO a približ−
ne 112 000 členov. Niektoré z nich mali
zlý rok. Okrem prírodných výkyvov, keď
v jarných mesiacoch boli na niektorých
tokoch záplavy a potom mimoriadne
suché leto, bolo aj niekoľko ekologic−
kých havárií, pri ktorých došlo k hro−
madnému úhynu rýb, čo zvyšuje nákla−
dy MO. Rybári musia zabezpečiť rozbo−
ry uhynutých rýb a následne uhradiť aj
ich likvidáciu v kafilérii a samozrejme
nanovo zarybniť."

l Môžete nám povedať, ako ste sa do−
stali k rybárstvu a k funkcii, v ktorej,
prakticky, vládnete mužom?  
Ing. M. Janoušová: "K rybárstvu som

mala vzťah odmalička a neskôr som s
ním spojila aj svoje povolanie. Celý môj
život je prakticky spätý s ichtyou.
Pôsobila som ako hlavný ichtyológ a
postupne som sa dostala na post prezi−
dentky rady zväzu. Je pravdou, že te−
raz už trávim menej času pri vode, ale
môj vzťah k rybačke, aj ako prezident−
ky, sa nezmenil. Znamená pre mňa to
isté ako aj pre mužov. Sedenie pri vode
je dobrá zábava, je to voľnosť, pobyt v
prírode a naviac aj možnosť zlepšenia
si jedálnička zdravou potravinou − ry−
bou. Samozrejme, ak si ju chytíte."  
ll Ako ste spokojná s konzumáciouAko ste spokojná s konzumáciou

rýb na Slovensku?rýb na Slovensku?
Ing. M. Janoušová: "S tým, v akom množ−
stve sa na Slovensku konzumujú ryby, nie
sme spokojní. Musím však povedať, že cena
rýb v obchodných reťazcoch je dosť vysoká.
Ani sa nečudujem, že niektoré vrstvy obyva−
teľov si ju nemôžu dovoliť kúpiť. Možno by v
baliarňach mohli robiť aj menšie balíčky,
tak, aby si ich mohli kúpiť aj viacerí obyva−
telia. Povedzme si však aj to, že už len keď
vidíte ako sú balené ryby v obchodoch, keď
vidíte farbu ich mäsa, tak vás to odradí od
kúpy."
ll Aj podľa niektorých účastníkovAj podľa niektorých účastníkov

týchto pretekov, je rybárstvo dratýchto pretekov, je rybárstvo dra−−
hým športom, dokonca drahším akohým športom, dokonca drahším ako
poľovníctvo. Je rybárstvo aj podľapoľovníctvo. Je rybárstvo aj podľa
vás drahou záľubou? vás drahou záľubou? 
Ing. M. Janoušová: "Či je to drahý
šport? Ako sa to vezme. Ja si myslím, že
nie je príliš drahý. Je pravdou, že urči−
tá vrstva rybárov si nakúpi veľa drahé−
ho náčinia, že to už nemajú kam dať a
myslí si, že bude úspešnejší. Pekné ú−
lovky sa však dajú chytiť aj na menej
náročných udiciach. Ale rybárstvo, po−
dobne ako aj poľovníctvo, nie je len o ú−
lovkoch. Je to  hlavne o láske k prírode,
o pobyte v nej a o jej ochrane."

Ďakujem za rozhovor. −René− 

Rybárom na Slovensku vládne �ena

l Telesné teplo, ktoré vyžarujú všetci ľu−
dia na svete, by stačilo priviesť do varu 75
miliónov litrov vody l Nechty narastú
človeku za jeden deň o 0,00015 cm l Pri
ľudskom kašli prúdi vzduch okolo hlasivi−
ek rýchlosťou 430 km/h (v prírode neexis−
tuje orkán, ktorý by dosahoval takú
rýchlosť) lĽudský mozog stráca kaž−
dý deň 100 000 buniek. Našťastie je
ich také množstvo, že by ich zásoba
stačila na 1000 rokov života. Zatiaľ
sa však lekárskej vede nepodarilo
proces odumierania buniek zasta−
viť lČlovek má v priemere 100 000
vlasov. Za 70 rokov života človeku
narastie 500 km všetkých vlasov.
Denne vypadne asi 50 vlasov. Život−
nosť vlasu je asi 4 − 6 rokov lZa 24 hodín
sa zdravý človek nadýchne a vydýchne
priemerne 23 000 krát l Mozog človeka
zaznamená za 70 rokov asi 15 miliárd in−

formácií l V ľudskom tele je 232 svalov,
ktoré priemerne za deň spotrebujú 216 lit−
rov kyslíka l Najtenšiu kožu má človek
na očných viečkach − 1,3 mm, najhrubšiu
na chodidlách 9 − 15 mm l Ľudské vlasy

vydržia ťah až 8 ton lSrdce bije za deň
priemerne 103 389−krát, krv v ži−

lách prejde vzdialenosť 96 milió−
nov kilometrov, človek preho−
vorí priemerne 4 800 slov a
myslením zamestná 7 milió−
nov mozgových buniek lKrv
v našich žilách prúdi rýchlos−
ťou 18 km/h lČlovek môže za
24 hodín vydať najviac 15 lit−

rov potu. l Za jeden deň
žmurkneme 25 000−krát. Počas

dňa asi pol hodiny nevidíme preto−
že žmurkáme l Nos rastie človeku 60 ro−
kov a uši dokonca 80 rokov lAni tlak pa−
ry v parnej lokomotíve by nestačil na to,

aby roztrhol krčnú tepnu človeka lZ cel−
kového množstva železa v ľudskom tele
by sa dala vyrobiť maličká skrutka do
dámskych náramkových hodiniek l
Celková plocha receptorov čuchu u člove−
ka je 5 cm2, u psa 65 a u žraloka až 155 l
Čiastočky slín pri kýchnutí vychádzajú z
úst rýchlosťou až 165 km/h lZa rok urobí
človek priemerne 7 miliónov krokov l
Rýchlosť reči žien je podstatne vyššia ako
u mužov. Počas 2 minút vyslovia muži pri−
emerne 142 slov, kým ženy až 214 slov l
Priemerný Rakúšan zje za rok 50 kg chle−
ba, Francúz 60 − 65 kg, no Slovák až 71 kg
lZa 24 hodín sa nebadateľne z ľudskej ko−
že vyparí 500 ml vody l Pri kýchaní sa
rozprsknú vírusy a baktérie na všetky
strany rýchlosťou 160 km/h lCelková dĺž−
ka nervových vlákien prechádzajúcich
mozgom je asi milión km, čo je približne
trojnásobok vzdialenosti zo Zeme na
Mesiac l Ľudský mozog produkuje ener−
giu 20 Wattov lMozog človeka potrebuje
1/20 sekundy na to, aby rozoznal v hlav−
ných črtách obraz sprostredkovaný zra−
kom l Najchladnejšou časťou ľudského
tela je nos. Teplota na jeho špičke sa po−
hybuje okolo 22°C. 

− Zdroj: internet −

Homo sapiens - Homo nescius: 
alebo Človek rozumný − človek neznámy 

O nasledovných informáciách ste už možno počuli a možno nie. Prečítajte si, vše−
ličo zaujímavé o ľudskom tele. Ak ešte viete o nejakých ďalších zaujímavostiach,
budeme radi, ak nám o nich napíšete.

Jubilejného 30. ročníka rybárskych pretekov Ipeľský pohár, ktorý organizovala
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu vo V. Krtíši (MO SRZ) sa,
okrem iných vzácnych hostí, zúčastnila aj prezidentka rady SRZ Ing. Magdaléna
Janoušová. Jej prítomnosť sme využili na krátky rozhovor.

l Ing. MAGDALÉNA JANOUŠOVÁ
prezidentka rady SRZ 
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NÁPLŇ PRÁCE:NÁPLŇ PRÁCE:
n Dodržiavanie BOZP
n Dodržiavanie pracovného poriadku, 

pracovných inštrukcií, procedúr, disciplíny 
a pravidiel

nVedenie prideleného personálu, zabezpečovanie   
disciplíny na pracovisku a motivovanie 
pridelených zamestnancov

nNastavenie systému práce
nZabezpečovať zaškolenie prideleného personálu
nSamostatne a operatívne kontrolovať činnosti 

oddelenia rešpektujúc dané výrobné parametre  
− riadi výrobu na pridelenom pracovisku, 
kontroluje a zabezpečuje dostatok vstupných 
materiálov, stav technických zariadení 
a rozdeľuje pracovné úlohy
nSpracovať informácie v systéme riadenia 

podniku
nStarostlivosť o interného zákazníka

− starostlivosť o nasledujúce oddelenie v rámci 
výrobného procesu
nSpolupráca s ostatnými oddeleniami podniku 

za účelom zlepšovania výsledkov podľa KPI 
nastavených na oddelení

ČO PONÚKAME:ČO PONÚKAME:
− Nadštandardné odmeňovanie v regióne
− Zvýhodnenia zamestnancov pracujúcich 
pre zamestnávateľa viac ako 1 rok

− Reštauračné stravovanie na každej zmene 
za výhodných podmienok

− Bezplatný  vstup na plávareň 
a do posilňovne vo Veľkom Krtíši

− Ďalšie benefity zo sociálneho fondu
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
− Požadované vzdelanie: stredoškolské bez maturity,
− stredoškolské s maturitou
− nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
− Zameranie, odbor: technické, strojárske 
zameranie výhodou

− Skúsenosti/prax: − skúsenosti s vedením / riadením  
tímu zamestnancov min 1 rok,   skúsenosti 
s organizovaním a vedením vybraného
pracoviska  alebo skladu

− skúsenosť a oprávnenie na vedenie 
vysokozdvižného vozíka výhodou

− Počítačové znalosti: − Microsoft Office (Word, 
Excel, Powerpoint, Outlook) − pokročilý

− Osobnostné predpoklady a zručnosti:
− Organizačné a dobré komunikačné schopnosti
− Pozitívne myslenie
−  Orientácia na prácu v tíme
−  Flexibilita, presnosť a leadership
−  Chuť učiť sa

Chcete sa stať členom tímu, 
ktorý prispieva k zdravšiemu spôsobu

života ľudí po celom svete? 
Chcete byť zamestnaný v medzinárodnej,

modernej a rastúcejspoločnosti? 
Byť adekvátne odmeňovaný 

a profesijne rásť?
HĽADÁME NOVÝCH ČLENOV 
NÁŠHO TÍMU NA POZÍCIU: 

TEAM LEADER
(oddelenie mechanická dielňa, 

2−zmenná prevádzka)

V prípade záujmu zašlite Váš životopis 
do 8. 10. 20138. 10. 2013 na adresu: 

Oddelenie ľudských zdrojov, 
Technogym E.E., s.r.o., Priemyselný park,

990 01 Malý Krtíš; alebo emailom: 
personalne@technogym.com
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Ďalšie pokračovanie seriálu Pokrok Cup 2013 sa uskutoční 12. 10. 2013 na Opave
a pripravuje ho MK Modrý Kameň. Všetci priaznivci motošportu sú na toto podujatie srdečne zvaní

September na letisku v Sklabinej v znamení motošportu

Celkové poradie 21. 9. 2013

Kategória A1

Kategória A2

Kategória A3

Kategória A4

Kategória A5

Kategória AL (Lada)

Kategória AŠ (Škoda)

Kategória AŽ (ženy)

Sklabinské letisko žilo v septembri motorizmom. Uskutočnili sa tu hneď tri podujatia: 5.,6. a 7. kolo seriálových pretekov
Pokrok Cup 2013.  Piate kolo (7. 9.) bolo mimoriadne atraktívne, keďže diváci si okrem pretekárskych výkonov jednotlivých
jazdcov mohli pozrieť aj adrenalínovú drift show. Prinášame vám výsledky ostatných pretekov − Autoslalomu z 21. 9. 2013,
v ktorom sa organizátorom podarilo pripraviť ďalšie napínavé podujatie.

Radosť na stupňoch víťazov bola veľká medzi jazdcami v každej kategórii

Foto:  −BORIS BARTÓK −
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l Kúpime staré vybavenie te−
locvične (kozy, švédske bedne,
kruhy...)  Inf. m 0908 953 907.  

np − 54
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Odstúpim reštauráciu vo
Veľkom Krtíši. Cena dohodou.
Inf. m0905 732 394.         np − 74
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadá sa ďialkové ovládanie
hydraulickej ruky. Stratené
9.9. 2013 medzi M. Kameňom a
V. Krtíšom. Nálezcu odmením.
Inf. m0907 204 246.         np − 77
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
nPredám 50l sklenenú fľašu v
kovovom obale a demižóny.
Inf. m0918 468 075.         np − 79
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám nový nepoužívaný
horský bicykel − lacno. Inf. m
0908 608 539.                 np − 104

n Pieskovanie kovových kon−
štrukcií a kovových častí rôz−
nych rozmerov, disky, elektró−
ny atď. Inf. m 0915 049 636.  

np − 96
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám guľovnicu IŽ 18;
7,62x54R. Inf. m 0917 538 047.  

np − 103
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám demižóny, šrotov−
ník a cirkulárku. Inf. m 047 48
973 49.                            np − 112

nV pondelok 23. 9. 2013 sa na
Venevskej − nad I. ZŠ
Komenského vo V. Krtíši naši−
el kľúč od auta tlačidlom na di−
aľkové ovládanie a s malým
príveskom. Majiteľ si ho
mnôže prísť vyzdvihnúť do re−
dakcie.                           np −137

n Predám prívesný vozík, do−
ma robený. Cena dohodou. Inf.
& 0915 830 955. 

np − 143

l RÔZNE

l STRATY A NÁLEZY

l PO UZÁVIERKE

n PÁLENICA MALÉ
STRACINY OTVÁRA NOVÚ

SEZÓNU OD 28. 9. 2013.
Objednávky a Inf. 
m 0903 417 661. np − 86  

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE V PIATOK DO 16.00 HOD.

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

IV. liga JUH: V. Krtíš − Hnúšťa

V. liga D: Sklabiná − Príbelce

V. liga D: D. Strehová − Mýtna

V. liga D: Tomášovce − S. Ďarmoty

I. trieda okres: M. Kameň − S. Plachtince

IV. liga JUH: Vinica − Poltár

V. liga D: Olováry − Čebovce

V. liga D: Jesenské − Lubeník

V. liga D: Balog n. I. − Radzovce

I. trieda okres: Hrušov − Záhorce

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 10. KOLO

Hráte spolu o 60 eur!
Tipujete výhru domácich (zakrúžkujete 1, ak vám tip vyjde, získavate
jeden bod). Ak si myslíte, že sa zápas skončí remízou, zakrúžkujete X a
v prípade správnosti tipu sa na váš herný účet pripíšu tri body. Ak bu−
dete veriť hosťom, zakrúžkujete 2. V tomto prípade za správny tip zís−
kate 2 body. Každý týždeň sa vám body pripočítavajú a na konci súťa−
že získavajú traja tipujúci s najvyšším počtom bodov 30, 20,  a 10 eur.
Výsledky jednotlivých kôl poradia tipovačky prinášame s týždňovým
oneskorením. Uznávame tikety z novín, nie ich prefotenú kópiu. 



V 9. kole Sklabinčania vycestovali k
súperovi, ktorý zatiaľ naplno nebodo−
val. Domáci nastúpili s veľkými odhod−
laním v domácom prostredí konečne
získať povinné tri body. Hostia sa na  o−
plátku pokúsili odčiniť prehru z Čebo−
viec. Prvú príležitosť mali domáci, keď
hlavičku Lukáša Koči kryl. Hostia v 7.´
odpovedali tým najsprávnejším spôso−
bom, keď z prvej gólovej príležitosti
Berky s prehľadom premenil. Hostia sa
po získaní vedenia z nepochopiteľných
príčin nechali zatlačiť do defenzívy, ale
našťastie prevaha domácich zostala ne−
využitá. Hostia sa osmelili v 38.´, keď
Berky vysunul Matikovského, ktorého
pokus obrancovia odvrátili v poslednej
chvíli. V 42.´ sa predral obranou hostí
Čipčala, ktorého strela tesne minula
bránu Kočiho. 

Do 2. polčasu nastúpili hostia s mier−
nou prevahou, žiaľ bez efektu. Domáci
cítili ustráchanosť hostí a začali viac
hrať útočne. V 62.´ mali veľkú príleži−

tosť na vyrovnanie a len reflexívny zá−
krok Kočiho im v tom zabránil. V 74.´
obrovskú príležitosť hostí zahadzuje
Matikovský. Bežala 77.´, keď Lukáš po
druhej ŽK opúšťa hraciu plochu.
Domáci, i keď oslabení, sa snažili o vy−
rovnanie, otvorili viac hru, čím si hos−
tia viac vypracovali gólových príleži−
tostí, ale  žiaľ aj v tomto zápase sa stre−
lecky nedokázali presadiť a v ďalšom
priebehu zápasu to pozorná obrana u−
stála a hostia si odniesli cenné tri body.  

− JOZEF PAHOLIK −

Cenné body si odniesli hostia 
Zostava Sklabinej: Š. Koči, D. Drienovský, M. Drienovský, M. Maslaňák, P.
Kováč, J. Berky, P. Tuhársky, T. Zingor, F. Matikovský, B. Boľoš, Ľ. Koči;
na striedanie: J. Kalmár, I. Černák, J. Havrila, A. Mesároš, M. Černoch. 

V. liga D:  Tomášovce − Sklabiná 0:1 (0:1)
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III. liga dorast − JUH  9. kolo : FC Baník Veľký Krtíš
− FK Slovan Kúpele Sliač 2:1 (0:0)

ŠŤASTÍČKO STÁLO PRI DOMÁCICH
V 9. kole sa dorastenci Baníka stretli s húževnatým a fyzicky zdatným súperom,

ktorý ich potrápil, keď aj napriek miernej prevahe sa im v  I. polčase vsietiť gól ne−
podarilo. No ani po tom, ako sa domáci v II. polčase ujali vedenia, sa hostia nevzdali,
podarilo sa im vyrovnať a miestami dokonca prevzali iniciatívu. Až v samom závere,
keď sa už zdalo, že Veľkokrtíšania stratia prvé body, sa šťastena priklonila na ich stra−
nu a v nadstavenom čase dosiahli víťazný gól.                                              − GREGUŠ −

Mužstvá začali zápas útočne a už v 1.´
prenikol M. Hriň domácou obranou, ale
jeho center hostia nezužitkovali. V tej i−
stej minúte na druhej strane zaváhala o−
brana hostí a Fandákovi v strelení gólu
zabránil iba Adamík pádom pod nohy. V
7.´ prekopol bránu D. Strehovej z 5−ky
Michal. Obrane hostí ušiel v 11.´ Fandák,

ale Adamík príležitosť zolikvidoval. V 17.´
strelecký pokus Kollára smeroval vedľa
brány Lubeníka. V 20.´ agilnému
Fandákovi Adamík bravúrnym zákro−
kom opäť zlikvidoval gólovú príležitosť.
Abelovský mal v 25.´ príležitosť z priame−
ho kopu, ale lopta skončila nad bránou
domácich. V 38.´  Baťka po rohovom kope

z 5−tich metrov neprestrelil hradbu tiel
pred bránou Lubeníka. 

Aj druhý polčas začali aktívne hostia. V
51.´ Abelovský po strele z 30 metrov trafil
spojnicu brány Lubeníka. V 55.´ Adamík
vyrazil prudkú strelu Fandáka na roh,
ale v 57.´ už kapituloval, keď Baťkovi uši−
el Michal a samostatný nájazd zakončil
prudkou strelou do brány D. Strehovej
1:0. O dve minúty znovu Michal ušiel
Novákovi, ale Adamík mužstvo podržal.
Priamy kop Kollára po zemi v 82.´ skoro
skončil v sieti Lubeníka, ale v poslednej
chvíli lopta skončila medzi nohami do−
máceho gólmana. V 90.´ údajne nedovole−
ne zastavil Baťka prenikajúceho Michala.
Prísne nariadený pokutový kop premenil
Micheľ na konečných 2:0.    − JÁN HRIŇ−  

Prísna jedenástka pochovala nádej hostí
Zostava D. Strehová: Adamík − Novák, Baťka, M. Klátik, Drozd, − Kollár, Abelovský,
M. Tóth (59.´ Šesták), M. Hriň, − Sokol, Kminiak; ŽK hostia: 73.´ Kminiak, 84.´ M. Hriň,
90.´ Baťka; rozhodoval: Košarník, 150 divákov. 

V. liga D: Lubeník − D. Strehová 2:0 (0:0)

Úvod zápasu patril hosťom, ktorí už v
2.´zahrávali rohový kop. Následne lete−
la prudká strela hostí na Holuba, ten ju
vyrazil pred seba a po dorážke išla vy−
soko nad. V 7. min. sa hostia už nemýli−
li a otvorili skóre zápasu 0:1. Domáci
rýchlo odpovedali v 9.´ Havrilom a v
20.´domáci získali vedenie na svoju
stranu, keď autorom gólu na 2:1 bol
Radoš. Vzápätí z protiútoku hostia vy−
rovnali stav na 2:2. Domáci mali síce
viac šťastia na kopačkách, no chýbala
im súhra a presné prihrávky. Hostia

hrali jednoduchý a efektívny futbal. 
Postupom času sa hra vyrovnala a v

46.´ zázračne zachránil od pohromy Holub.
V 41.́  domáci zahrávali pokutový kop a
Havrila bezpečne premenil. Stav zápasu u−
pravil na 3:2 pre domácich. V týchto chví−
ľach sa do konca prvého polčasu na ihrisku
nevytvorila žiadna gólová akcia. 

II. polčas začali aktívnejšie hostia, mali aj
príležitosti a jednu dokázali aj využiť a vy−
rovnali stav na 3:3. Po góle mali miernu ú−
zemnú prevahu hostia a na ihrisku vy−
nikali bojovnosťou. Domáci ako keby

sa nevedeli dostať  tempa, hrali úplne
chaoticky. Dielo skazy domáci dokona−
li po totálnom skrate domácej obrany a
po vlastnom góle hostia získali nielen
vedenie, ale aj opäť prevahu na svoju
stranu. V 86.´ zahodili hostia tutovku.
V 87.´ domáci vypili pohár kalichu až
do dna, keď hostia zvýšili na 3:5. Výhra
hostí je dielom vôle a ochoty hrať fut−
bal. Domáci totálne vybuchli a za týž−
deň spadli z neba do pekla. Výhra hos−
tí je zaslúžená. V nedeľu odohrajú
Slovenské Ďarmoty zápas v Tomášov−
ciach so začiatkom výkopu o 14.30 hod.  

− JOZEF BAČA −
Žiaci: Stredné Plachtince
− Slovenské Ďarmoty 0:9 

Výhra hostí je výsledkom vôle a chuti hrať futbal 
Zostava D − M. Holub, I. Lukács, D. Ondrejkov, R. Rajťuk, M. Béreš, G. Zachar,
N. Havrila, M. Varholák, M. Nászaly, R. Radoš, J. Molnár; na striedanie: J.
Ďőrď, J. Holub;  H − R. Mics, Š. Nagy, K. Radoš, G. Gyurász, D. Kalmár, M.
Buček, E. Krupčiak, J. Nedeľa, M. Oroszlány, P. Gyurász, K. Belá; na stried.:  J.
Ďuráš, E. Ďurás, O. Mics, P. Molnár, S. Petrezsél. 

V. liga D: S. Ďarmoty − Balog n. I. 3:5 (3:2)

V. liga D
9. kolo − nedeľa 29. 9. o 15.00 hod.

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

0 : 1
3 : 5
1 : 2
2 : 0
3 : 0
3 : 2
2 : 2
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Obe mužstva začali útočne a hostia
už v 1.´mali príležitosť, keď Sabó uni−
kol obrane domácich, obišiel aj bran−
kára, ale nestačil zakončiť, pretože
sa dostal za autovú čiaru. Domáci sa
potom pokúšali strelami ohroziť hos−
ťujúcu bránu. Kaczorek v bráne však
bol pozorný, alebo mu odkopom po−
mohla hosťujúca obrana. Hral sa po−
merne ostrý futbal a faul zozadu na
Miškeiho v 20.´ riešil rozhodca iba
pohovorom. Holovic v 21.´ prudkou
strelou ohrozil domácu bránu, ale
lopta išla tesne vedľa. Útoky sa strie−
dali na obidvoch stranách. Hostia
mali ďalšiu príležitosť v 34.´, keď
Holovic vystrelil, Németh predĺžil
hlavou, ale lopta iba obtrela tyč do−
mácej brány. Tyč zachránila od gólu
aj  Kaczoreka na druhej strane po
strele v 35.´.  Pri streleckej chuti bol

Holovic, ktorý tvrdo vystrelil v 37.´,
ale brankár loptu vytlačil. Prakticky
z protiútoku prudkou strelou domáci
"opečiatkovali" brvno brány hostí. Do
úniku sa v 40.´ dostali Sabó a
Horváth, ale nepresná Sabóová pri−
hrávka na Horvátha, ukončila tento
únik. 

Aj druhý polčas začali aktívnejšie
hostia, keď v 46.´ unikol obrane
Németh a jeho strelu brankár iba s
námahou vyrazil. Obraz hry sa podo−
bal prvému polčasu a útoky sa strie−
dali na oboch stranách. Mužstvá hra−
li svižný a oku lahodiaci futbal.
Hostia sa zo všetkých síl snažili udr−
žať priaznivý výsledok. Darilo sa im
to až do 87.´, kedy sa domáci po roho−
vom kope lepšie zorientovali v skru−
máži a ujali sa vedenia 1:0. V posled−
ných minútach sa Veľkokrtíšania
snažili o vyrovnanie, ale žiaľ, už sa
im to nepodarilo. Napriek nepriazni−
vému výsledku treba hostí pochváliť
za snaživý a pomerne kvalitný výkon. 

−JOZEF ŠARANKO−  

Hostia podali snaživý výkon
Zostava Baníka: Kaczorek −  Marek
Horváth, Németh, Šár, Holovic, Kadiš,
Šiket, Miškei, Sabó, Horn, Martin
Horváth; na lavičke: Greguš Kukolík,
Fridrich; rozhodca: Jaroščiak; prib−
ližne 200 divákov. 

Zápas začal vzájomným oťukáva−
ním na obidvoch stranách. Až v 8.´
prišla prvá strela domácich na brá−
nu, ktorú Skopal, brankár Olovár,
bezpečne kryl. V 14.´ hráč s č. 14
Kluka z asi  20 m dáva vedúci gól do−
mácich − 1:0. Po tomto okamihu bol
vystriedaný hráč hostí Šaranko
Nemčokom a hra nabrala iný spád. V

34.´ pekne prihral Čáni Gluchovi,
ktorý  posunul na Nemčoka a ten pre−
hodil brankára domácich. Tým vy−
rovnal na 1:1. V 38. ´ po peknej pri−
hrávke Skabellu dáva Nemčok vedľa.
V 45.´ po nepozornom bránení hostí v
skrumáži hlavou dáva gól domáci
hráč Vrškový  na 2:1. Druhý polčas sa
niesol v znamení akcií na jednej aj

druhej strane, ale zápas nebol nad−
priemerný. V 70.´ hráč domácich zvy−
šuje na 3:1  a o 8 min. na to Gluch dá−
va gól na 3:2. V 82.´ Gluch ešte míňa
bránu, tlak Olovár bol na maxime,
ale hostia do konca zápasu už nedo−
kázali vyrovnať. 
Na budúci týždeň privítajú v sobotu
o 14.30 hod. Olováry Čebovce.  

− ERVÍN VLADÁR − 

Body si nechala Tornaľa 
Zostava Olovár: Skopal − Motoška, Šramka, Csányi, Skabella, Matuška, Dobra

(75.´ Švonavec), Datko, Šaranko (27.´ Nemčok), Žingor, Gluch; góly hostí: 
39.´ Nemčok, 79.´ Gluch; rozhodoval Spišiak, 150 divákov.

IV. liga JUH:  Žarnovica − V. Krtíš 1:0 (0:0)

Z množstva nevyužitých šancí zo stra−
ny domácich sa zrodili 2 góly. Hostia,
mali 2 šance a strelili tiež 2 góly. V 14.´
sa hostia ujali vedenia gólom Rybára,
ktorý strelil po peknej akcii. Hostia
potom vyvinuli tlak na domáce muž−
stvo. V 37.´ z priameho kopu nastrelil
Cibuľa tyčku, lopta sa odrazila, ale

rovno do rúk brankára. V 38.´ mal ve−
ľkú šancu Bogdányi, ale takisto zosta−
la nevyužitá. Zvrat priniesol v 58. ´
Péter Patrik, keď vyrovnal na 1:1. Do
73.´ malo domáce mužstvo ešte 3 čisté
gólové šance, ale ich nevyužilo. Potom
prišla situácia, ktorú hlavný rozhodca
posúdil ako hranie rukou, my sme to

posúdili inak. Do 76.´ hostia sa zas u−
jali vedenia gólom Michala Macka po
peknej akcii. Domáci pohotovo zarea−
govali v 78.´  parádnou strelou
Nozdrovického z voleja − vyrovnali na
2:2.  V 80.´ mal Bogdányi ešte čistú gó−
lovú šancu a v nastavenom čase bol
hráč hostí vylúčený za kopnutie súpe−
ra.

Pochvalu si zaslúži žiacke mužstvo
Čeboviec, ktoré v zápase proti
Príbelciam jasne dominovalo a zaslú−
žene zvíťazilo 7:0.                

− LADISLAV MARTIN −  

Namiesto jasnej výhry len remíza
Zostava Čeboviec: P. Bojtoš − Zaťko, P. Balga, Bogdányi, Gyenes, Cibuľa,  Mudroň,
Nozdrovický, Slávik, Kovács, Péter; na striedanie: L. Ďőrď, L. Bakša, E. Bojtoš, A.
Balga, L. Bojtoš; Zostava Príbeliec: Baláž − Rybár, Balík, Trebuľa, Parkáni, Červoč,
Ďurčok, Pavlovkin, Macko, Stankovič, Tomaškin; na striedanie: Holík, Láskavý,
Pomoti, Ďurčok, Kollár, Celleng;  rozhodcia: Grenčík.

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

V. liga D:  Tornaľa − Olováry 3:2 (2:1)

IV. liga JUH
9. kolo − nedeľa 29. 9. o 15.00 hod.

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

−
3 : 1
1 : 0
3 : 0
1 : 0
3 : 0
1 : 1

II. trieda okres
Sklabiná „B“ – Želovce  4:0 
Olováry „B“ – Čebovce 6:1
V. Zlievce/D. Strehová „B“

– Bušince 2:0
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V úvode zápasu sa vedenia ujali hostia
− 1:0.  Po tomto ich úvodnom góle hostia
poľavili v tempe hry, čo domáci dokonale
využili. Dvomi gólmi vyhral zápas pre do−
mácich Vinco  Násaly. Ku kvalite samot−
ného zápasu prispeli aj svojimi verdiktmi
rozhodcovia.                − JOZEF KOTIAN − 

Od úvodu zápasu domáci pritlačili hos−
tí pred bránu, čo zužitkovali v 8.´ po akcii
Očka a strele Barányiho. Domáci naďalej
nepožičali hosťom loptu, vytvorili si veľa
šancí, nastrelili žrde, ale nedokázali dať
druhý gól. II. polčas sa dohral v pokoj−
nejšom tempe, začali hrať aj hostia, avšak
ani jeden z tímov nedal gól. Domáci si za−
slúžia pochvalu za predvedený výkon
hlavne v I. polčase hrali pekne kombi−
načne                         − IVAN ZAŤKO, ml. − 

Dorast: Hnúšťa − Nenince 1:1
Žiaci : Nenince − Hrušov 4:3

Domáci od prvej minúty zápasu sa pus−
tili do hostí s vervou. Víťazstvo strhli na
svoju stranu, keď I. polčas vyhrávali 2:0.
Hoci sa hostia veľmi snažili, domáci ich
pustili iba po ich 16−tku. Obrana
Záhoriec eliminovala útoky hostí, preto
sa títo na čele s Karasym nevedeli stre−
lecky presadiť. Rozhodcovia pískali
dobre, ich verdikty boli korektné.
Rovnako aj mužstvo súpera hralo dob−
re a korektne, za čo mu patrí pochvala.
Zvlášť si zaslúžia poďakovanie za dob−
ré povzbudzovanie diváci z Leseníc
ako aj domácich Záhoriec. Domáci do−
stali nové dresy od sponzora, čo ich
možno motivovalo k dobrej hre a víťaz−
stvu, čo zase potešilo štedrého sponzo−
ra.                            − JOZEF KARASY −  

Domáce mužstvo hneď od začiatku
prebralo iniciatívu, zatlačilo súpera
pred ich bránu. Vypracovali si veľa
šancí, z ktorých využili iba dve. Hostia
po hrubej chybe domácej obrany v I.
polčase znížili na 2:1.

Domáci aj v II. polčase zatlačili hostí
a vypracovali si ešte veľa podobných
gólových šancí, no mnohé nevyužili.
Hostia po druhej chybe domácej obra−
ny vyrovnali na 2:2. Po tomto góle sa
domáci vzchopili, ešte viac zabojovali a
prevýšili hostí po každej stránke −
technickej i fyzickej a podarilo sa im
streliť ešte dva góly, vďaka čomu zaslú−
žene vyhrali. Domáce vedenie ďakuje
svojim hráčom za dnešný bojovný vý−
kon, ako aj za dobré rozhodovanie roz−
hodcovskej trojice. − ŠTEFAN BŐJTŐŠ

− 
Sečianky začali zápas dobrou hrou a

ujali sa vedenia z priameho kopu
Tátraiho. Potom mali tri krát veľké
šance hostia, no tieto strely domáci
brankár našťastie vychytal. Hostia vy−
rovnali na 1:1 nešťastnou strelou na
bránu súpera. O päť minút na to naria−
dil rozhodca priamy kop, ktorý hostia
využili, čím sa dostali  do vedenia 2:1. 

II. polčas celých 45.´ domáci tlačili na
bránu súpera, vypracovali si niekoľko
sľubných šancí, no v tomto zápase im
jednoducho nebolo súdené ani aspoň
remizovať.                 

− TIBOR KONCZ − 

Zápas mal zo začiatku veľmi dobrú ú−
roveň zásluhou obidvoch mužstiev.
Útoky sa striedali na obidvoch stra−
nách. V 20.´ domáci Mihalovič opečiat−
koval bránu hostí. Potom pri
Vlačuhovej príležitosti sa vyznamenal
aj domáci brankár. V 40.´ po strele
Buriša brankár hostí loptu neudržal a
Málik ju dorazil na polčasových 1:0.

II. polčas začali lepšie hostia, keď do−
máci "zostali" ešte v kabíne, čo
Strednoplachtinčania využili a vyrov−
nali. Po desiatich minútach v rozpätí
troch minút hostia strhli vedenie na
svoju stranu − viedli už 1:3. Domáci po
týchto góloch pridali, nevzdávali sa,
znížili na 2:3 a v mohutnom záverečnom
finiši v 89.´ a 90.´ strhli na svoju stranu za−
slúžené víťazstvo.            − JÁN LAVRÍK  −  

Starí páni pomohli mladým 

Diváci: 30; rozhodovali: Zolcer, F.
Balga, Kremničan; góly: D − Násaly 2x,
H − Malov; najlepší hráč: D − Násaly; H
− Bariak; zostavy: D − Rusnák, Bača, Z.

Balla, Dovičin, R. Balla, Horňák,
Celeng, Násaly, J. Kotian, Vrbovkay,

M. Kotian, stried.: Jaro Kotian,
Sebenský, Badó, Sliacky, Gyenes;

H − Fekete, Ladislav Bednár, Režňák,
Bariak, Lukáš Bednár, Krahulec,
Martin Pűšpőky, Malov, Jakub

Pűšpőky, Laššan, Malnocký, 
stried.: Medveď, Vaškor.

K. Kosihy − M. Kameň
2:1 (1:1)

Prvý polčas bol ukážkový 

Diváci: 70; rozhodovali: M. Kalmár, P.
Kalmár, Zaťko; Gól: D − Barányi, 

najlepší hráč: D − Očko, H − Tuhársky; 
zostavy: D −  Sebenský, Schmidt,

Lendvay, Gemer, Petrovský,
Hampachel, L. Varga, Zaťko, Očko,

Bodzsár, Barányi, stried.: Kati, P. Gőrőg,
Tóth, E. Varga, Sabo, Nozdrovický, K.

Gőrőg; H − Tuhársky, Augustín, Ľ.
Fischer, J. Kováč, Baláž, Fašang, J.

Kováč, Hojsa, J. Fischer, M. Kováč, Kereš,
stried.: Š. Kováč, M. Kováč.

Nenince − Hrušov
1:0 (1:0)

Dobrá divácka kulisa 
Diváci: 120; rozhodovali: Roman Ďuriš,
Roman Chrien, Pavol Kalmár; góly: D −
P. Filip 3x, M. Filip 2x; najlepší hráč:
D − P. Filip, H − Galčík; zostavy: D −

Hromada, Balga, Karasy (K), P. Filip,
Liska, Sabó, Novák, M. Filip, R.

Jánošík, Bernáth, Šoltýs, stried.: I.
Filip, Lalík, I. Jánošík; H − Bartoš,

Berecký,  Lőrinc, Majer (K), Marinyec,
Kováč, M. Babka, Lőče, Husár,

Petrovič, Galčík, stried.: R. Babka,
Košík, Macko, Majdán. 

Záhorce − Lesenice
5:0 (2:0)

Domáci postupujú 
v tabuľke vyššie

Domáci postupujú v tabuľke vyššie 
Diváci: 70; rozhodovali: Jozef

Mihálik, Miroslav Bariak, Ladislav
Ubrankovič; góly: D − Zőlley, Béreš

2x, Jánoška; H − Kašiar, R. Kubolek;
najlepší hráč: D − Klacso, H − Kašiar;
zostavy: D − Jánoška, Balga, Sliacky,
Belák, Iždinský (K), Béreš, N.  Híveš,
st., N.  Híveš, ml., Jánoška, Zőllei,

Klacso, stried.: Jakubec, Balla,
Szabo, Hudec; H − Veľkov, Oláh,
Odaloš, R. Kubolek (K), Petkov,
Mozola, Zuzina, Zvara, Bariak,
Mitter, Kašiar, stried.: Hlivár,

Chovan, M. Kubolek.

Opatovská N. Ves − D. Lom
4:2 (2:1)

Pre domácich to bol 
zápas plný zvratov 

Diváci: 50; rozhodovali: Ďurčov,
Húšťava, góly: D − Nagy 2x, Málik,
Mihalovič, najlepší hráč: D − Nagy, 

H − Vlačuha; zostavy: D − J. Skabella,
A. Nagy, Málik, Szuchetka, O.

Krupčiak, Balázs (K), Mihalovič,
Buriš, Nasvadi, Skabela, Varga,

stried.: Kováč, Baláž, B. Szuchetka,
R. Kováč, Boglár, 

H − Benko, Andok, Šimun, Vozár,
Melišík, Ivičič, Uhrin, Lupták,

Vlačuha, Cúth, Chalupka, Mánya,
stried.: Haring.

V. Čalomija − S. Plachtince
4:3 (1:0)

Hody nepriniesli body 

Diváci: 120; rozhodovali: Dávid Martin,
Ladislav Pásztor, Jozef Balga; najlepší
hráč: D − Čengel, H − Bášti; zostavy: D −

Čengel, Morvai, Celleng (K), Fodar,
Gorasz, Szatmári, Koncz, Oroszlány,
Tátrai, Blažko, stried.: Kováč, Jónás,

Blaško; H − Moravčík, Mucha, Kováč (K),
Cseri, Alakša, Pásztor, Zlatovský, Básti,
Kmeť, Cibula, Kissimonyi, Bášty, stried.:

Lendvay, Husárik, Kmeť.   

Sečianky − Kosihy n. I. 
1:2 (1:2)

I. TRIEDA OKRES 

TABUĽKA 
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n Predám AVIU − dobrý stav,
hliníková korba. Cena 1 700 eu−
ro. Inf. m 0911 213 146.  np − 144
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim kukuricu. Inf. m 0907
816 646                         np − 145
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám si prácu ako kuchár−
ka − som vyučená. Nastúpiť
môžem ihneď. Inf. m 0908 457
995.                                np − 146
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v
Sklabinej. Cena dohodou. Inf.
m 0908 962 455.                np − 147

n Predám čiastočne zrekonšt−
ruovaný 3−izbový byt na
Novohradskej za 20 000 euro a−
lebo dohodou. Volať po 19,00
hod. Inf. m 0905 297 372. 

np − 150
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí a
vypomôžem v domácnosti. Zn.
vo Veľkom Krtíši. Inf. m 0944
344 044.                         np − 151
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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.
Inf. m 0905 822 375.       np − 152
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prijmeme do pracovného po−
meru pracovníka do zmenárne
v Slovenských Ďarmotách, pod−
mienky: znalosti slovenského,
maďarského jazyka, vzdelanie
stredoškolské s maturitou e−
kon. smeru, prax v odbore s fi−
nančnými operáciami. Písomné
žiadosti so životopisom zasie−
lajte na adresu:  A.M.G. s.r.o.,
Banícka 703/16,  990 01 Veľký
Krtíš.                             np − 156

l PO UZÁVIERKE

Mesto Veľký Krtíš vyhlasuje 
na základe ustanovení  § 9 a zákona č.138/1991 Zb. 

O majetku obcí v platnom znení 

Súťaž na odpredaj majetku mesta
formou priameho predaja 

Predmetom  priameho predaja je :
POZEMOK NA U.  Š. TUÈEKA VO V. KRTÍŠIPOZEMOK NA U.  Š. TUÈEKA VO V. KRTÍŠI
evidovaný na LV č. 1544, obec a  k .ú. V. Krtíš, parcela registra
"C", parcelné číslo  C KN 315/2  o výmere 1273 m2,  vedený ako
záhrada , odčlenený geometrickým plánom z pozemku parc.č.
C KN 315 v k.ú. Veľký Krtíš .  Pozemok sa nachádza medzi Ul.
J.Kráľa a Ul. Š. Tučeka −  nevyužívaná horná časť areálu  ob−
jektu Materskej školy na Ul. Š.Tučeka Pozemok je využiteľný
na stavebné účely −  výstavbu rodinného domu s príslušen−
stvom v zmysle schváleného Územného plánu mesta V. Krtíš.
Podmienky priameho predaja sú zverejnené na úradnej tabu−
li mesta a internetovej stránke www.velky−krtis.sk

Obec Lesenice 
prenajíma budovu 

bývalej ZŠ spolu 
s rozsiahlym ohradeným 

pozemkom na  podnikateľské
(skladové a iné) účely.

Takisto prenajíma
kancelárske priestory 

v budove OcÚ.
Viac na tč: 047/ 48 941 00

n Predaj 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

− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, 

SZČO ALEBO FIRMA
− PENIAZE MÁTE 

K DISPOZÍCII RÝCHLO
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

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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem novú garáž na
Viničkách − vhodná aj ako
skladové priestory. Len serióz−
ny záujemca.  Inf.m 0903 374
915.                              np − 154
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prívesný vozík za o−
sobné auto. Inf.m 0903 374 915.  

np − 155
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4 − izbový dvojgene−
račný s lodžiou v OV na 3 po−
sch., B. Nemcovej 35, Veľký
Krtíš. Cena dohodou. Inf.m
0911 170 365.                  np − 157
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám tohtoročnú navreco−
vanú pšenicu. Inf.m 0915 213
706.                                np − 158
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kŕmnu pšenicu −
väčšie množstvo − 18 eur/ q. Inf.
0907 168 727, 0903 526 021. 

np − 159
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vezmem garáž do prenájmu.
Inf.m 0911 199 827.         np − 160
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Daewoo Lanos 1.5,
benzín. Cena dohodou. Inf.m
0910 315 481                  np − 161
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4 ks dvojkilogramo−
vé propán−butanové fľaše.
Inf.m 0902 276 483.         np − 162
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim zachovalú autoplach−
tu − stačí 7−8 m2. Inf.m 0902 276
483.                                np − 163
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt na ul.
B. Němcovej, v pôvodnom sta−
ve. Cena 16.000 eur. Inf. m 0907
484 840.                        np − 164
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim ornú pôdu. Cena doho−
dou. Inf. m 0907 484 840.   np −165

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na prvé

BRUTEXBRUTEX TRHYTRHY
ktoré sa uskutočnia 

v sobotu 5. 10. 2013 o 8.30 hod.
ČAKAJÚ VÁS SUPER UVÍTACIE ZĽAVY AŽ DO 50%.

Nájdete nás v Želovciach pri futbalovom ihrisku.
Ponúkame: Ponúkame: 

lJEDINEČNÉ SECOND HANDOVÉ ODEVY (TEPLÁKY, OVERALY, ZIMNÉ BUNDY, atď..) 
lOUTLETOVÉ KÚSKY RÔZNYCH SVETOZNÁMYCH ANGLICKÝCH ZNAČIEK
lNOVÉ OBLEČENIE NEXT Tešíme sa na vašu návštevu − BRUTEX BRUtal TEXtil
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ŠTK (predseda, Marián Halaj)
Nariaďujeme odohrať  MFS:

žiaci  9. kolo S. Plachtince – S.
Ďarmoty dňa 29.9.2013 o 11:00
h. S. Plachtince uhradí 10 eur
MZF.

Nariaďujeme odohrať MFS ži−
aci 9. kolo Olováry – V. Krtíš
dňa 28.9.2013 o 10:00 h. V. Krtíš
uhradí 10 eur MZF.

Kontumujeme MFS 8. kolo do−
rastu Lesenice – Želovce v pro−
spech  FK Želovce a priznáva−
me 3 body a skóre 0:3 podľa SP
čl. 100/e, ( FK Lesenice klesol
počet hráčov pod 7).

Kontumujeme MFS 8. kolo do−
rastu M. Kameň − Balog a priz−
návame 3 body v prospech  FK
Balog n. I.  podľa SP čl. 100/e,
skóre 1:10 zostáva v platnosti(
FK M. Kameň klesol počet hrá−
čov pod 7).

Námietka kap. dom. v MFS I.
trieda dospelí 8. kolo Lesenice –
Nenince bola predmetom šetre−
nia komisie a bola opodstatne−
ná.

Kontumujeme  MFS I. trieda
dospelých 6. kolo FK Lesenice –
FK Nenince a priznávame 3 bo−
dy a skóre 3:0 v prospech FK
Lesenice podľa SP čl. 100/d, vi−
deozáznam zo stretnutia doká−
zal, že hráč hostí č. 8 Tibor
Gemer 1151654 sa dopustil ná−
silia na rozhodcovi vyrazeným
píšťalky a úst rozhodcu. Podľa
PF , časť 5 rozhodca a preto bol
rozhodca povinný predčasne
ukončiť stretnutie. Prípad od−
stupujeme na DK a KR.

Námietka kap. hostí 8. kolo
I. trieda dospelých FK Hrušov
– FK K. Kosihy považujeme za
bezpredmetnú.

DK (predseda,
 Ing. Jozef Mišt)

D34 Viktor Bučko 1259744
Balog n. I. 1 MFS pod. od
25.9.2013 do 24.1.2013 podľa
1/4a, poplatok 5 eur MZF.
D35 Tibor Gemer 1151654
Nenince 7 mesiacov nepod. od
25.9.2013 do 24.4.2014 podľa
1/6−3a, poplatok 10 eur MZF.
D36 DK trestá FK Nenince po−
kutou 50 eur MZF a zastave−
ním činnosti na 1 MFS nepod−
mienečne podľa 2/1−d, popla−
tok 10 eur MZF.

Proti rozhodnutiu DK je
možné sa odvolať do 15 dní od
zverejnenia v Spravodaji
ObFZ.  

Správy zo sekretariátu:
Upozorňujeme funkcioná−

rov FK, že zavedením mesač−
nej zbernej faktúry (MZF) ne−
musia uhrádzať vopred, alebo
po vydaní v Úradnej správe a−
kýkoľvek poplatok, pokutu,
ktorý je za sumou označený
(MZF). V prípade, že chýba to−
to označenie – uhradiť sumu
tradičným spôsobom na účty
ObFZ všetky bežné platby na

9131402/0200.
Upozorňujeme FK, že po u−

končení príslušného mesiaca
obdržíte prostredníctvom
ISSF (nie poštou) mesačnú
zbernú faktúru označená v
ISSF ako VŠEOBECNÁ
FAKTÚRA, ktorú je potrebné
v termíne splatnosti uhradiť
na účet uvedený na faktúre a
nezabudnúť uviesť tiež varia−
bilný symbol. Doklad o úhra−
de nie je potrebné nikde posi−
elať a po pripísaní na uvedený
účet by mala byť v ISSF faktú−
ra označená ako uhradená. Ú−
hradu vykonajte:
−    prevodom z účtu na účet
(internetbanking),     vkladom
priamo na účet v Slovenskej
sporiteľni, čo je úplne naj−
rýchlejšie,
− nedoporučujeme používať
platbu poštovým poukazom
(šekom) – trvá dlho 3−6 dní

Prostredníctvom ISSF však
dostanete aj faktúru za ISSF
karty – čo je len kopia faktúry,
ktorú ste uhradili  kuriérovi
pri dodaní RP. Túto faktúru –
neuhrádzajte.
3. V prípade neuhradenia me−
sačnej zbernej faktúry v po−
sledný deň splatnosti, má prí−
slušné družstvo FK najvyššej
vekovej kategórie štartujúce v
súťaži ObFZ  dňom nasledujú−
ceho zasadnutia DK nepodmie−
nečne zastavenú činnosť do
dňa úhrady mesačnej zbernej
faktúry. Príslušné družstvo FK
MFS odohrá, ale po skončení
súťaže mu príslušná riadiaca
komisia za každé takto odohra−
té MFS v nepodmienečne zasta−
venej činnosti odpočíta 3 body.
Za neuhradenie mesačnej
zbernej faktúry v posledný
deň splatnosti má FK zároveň
zastavené matričné činnosti
do dňa úhrady mesačnej zber−
nej faktúry.
4. TMK SsFZ plánuje organi−
zovať od novembra 2013 ško−
lenie trénerov UEFA B licen−
cie (pre držiteľov 4 /C licen−
cie) a školenie trénerov UEFA
C GRASSROOTS licencie (pre
trénerov bez licencie).
Záujemcovia pošlite prihlášky
do 15. októbra 2013 – prihláš−
ku nájdete na www.ssfz.sk /
komisie / trénersko−metodic−
ká komisia / materiály.

TMK SsFZ pripravuje doško−
ľovací seminár trénerov UEFA
B a C licencie dňa 17. novem−
bra 2013 v Banskej Bystrici.
Vyzývame trénerov, ktorí by
mali záujem aktívne vystúpiť
na uvedenom seminári s teore−
tickou prednáškou alebo prak−
tickým výstupom (rozsah 30
min.), aby zaslali tému a tézy
svôjho výstupu na mail: peters−
tefanak@gmail.com do 15. ok−
tóbra 2013

Dospelí I. trieda, 8. kolo,
6.10. 2013 o 14.30 hod.:

M.Kameň – S. Plachtince (Majer,
Zaťko, Ambrózi), Kosihy n. I. – V.
Čalomija (Zolczer, Ďurčov,
Kremničan), D. Lom – Sečianky (
Kalmár ml.,  Chrien, Košelák),
Lesenice – O. N.Ves (Ubrankovič,
Bódiš, Balga J.),  Hrušov –
Záhorce (KR, Balga F., Húšťava),
K. Kosihy – Nenince (Ďuriš,
Bariak, Kalmár st.).

Dospelí II. trieda, 8. kolo, 
6 .10. 2013 o 14.30 hod.:

Bušince – Olováry  “B”  o 11.30
(Ďuriš, Bariak), Čebovce “B” –
Sklabiná ,,B”   5. 10. ( Kalmár ml.,
Ďuriš), Želovce – D. Strehová “B”
o 11.30 ( Bódiš, Chrien).

Dorast 10. kolo, 6 .10. 2013 
o 14.30 hod.:

M. Kameň – Želovce  5. 10. (Kalmár
st.),  Balog n. I. – Olováry  5.10. (Majer),
Lesenice – Vinica  5.10. (Zolczer),  

Žiaci 10. kolo, 5 .10. 2013
 o 14.30 hod.:

Sklabiná – Príbelce   6.10./12.00
(Zaťko), V. Krtíš – Čebovce   6.10./11.30
(Košelák), Bušince – Olováry
6.10./14.30 (Filkus), Vinica – O. N. Ves
(Ďurčov), S. Ďarmoty – D. Strehová
(Zaťko), Hrušov – S. Plachtince
6.10./12.30 (Balga F.), Záhorce –
Nenince (Balga F.)

LADISLAV KRNÁČ, 
predseda ObFZ

KR (predseda Peter Kuchársky)
DELEGAČNÝ LIST 

ObFZ V. Krtíš, Spravodaj è. 14 - 2013/2014 Poradie tipovačky
po 8.  kole:

Kolo plné prekvapení
tipujúcim nežičilo

Ostatné kolo vám dalo poriadne za−
brať, milí tipujúci. Kolo plné prekva−
pení nedovolilo takmer nikomu získať
väčší počet bodov a aj tipujúci na po−
predných miestach sa museli v o via−
cerých prípadoch uspokojiť s dvomi či
tromi bodmi. Čelo tabuľky je stále vy−
rovnané a hráme až do konca októbra.
Zatiaľ v tipovačke mužského športu
kraľuje žena. J

Mária Bariaková, V. Krtíš,  74 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 71 b. 
Tibor Rybár, V. Krtíš, 70 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 69 b. 
Jozef Holovic, ml., 68 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš,  65 b. 
Ján Pavlík, Lesenice, 65 b. 
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 63 b.
Pavel Filip, Záhorce, 62 b. 
Jozef Holovic, V. Krtíš, 62 b.
Erika Macková, Záhorce, 62 b. 
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 61 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 61 b. 
Ján Urda, st., V. Krtíš, 60 b. 
Ján Havrila, Sklabiná, 59 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 59 b.  
Július Matúška, V. Krtíš, 58 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 58 b. 
Ján Kalmár, Sklabiná, 58 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 58 b. 
František Fónod, Kosihovce, 58 b.
Ján Zólyomi, Vrbovka, 57 b. 
Ján Molnár, D. Strehová, 57 b. 
Gabriel Petényi, Vinica, 56 b. 
František Petényi, Vinica, 55 b.
Jozef Kováč, Vinica, 55 b. 
Svetozár Havrila, Obeckov, 55 b.
Ladislav Kiss, Vinice, 55 b.
Pavel Bódiš, Záhorce, 55 b. 
Mária Mericová, Vrbovka, 54 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 52 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 52 b. 
Jozef Košík, Čebovce, 51 b. 
Jozef Csík, V. Ves n.I., 50 b. 
Radovan Furák, M. Straciny, 49 b. 
Ján Macka, Záhorce, 48 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 48 b. 
Ján Budáč, V. Krtíš, 46 b. 
Ján Kiss, Vinica, 46 b. 
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 45 b.
Stefo Zoltán Svorník, Želovce, 44 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 44 b. 
Ákos Súth, Balog.n.I., 42 b. 
Ján Urda, nml., M. Kameň, 38 b. 
Miroslava Macková, Záhorce, 38 b. 
Leonard Görči, V. Krtíš, 37 b. 
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 37 b.
Ladislav Hodási, Želovce, 32 b. 
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 29 b. 
Štefan Filip, Záhorce, 28 b. 

−red−ms−

II. TRIEDA OKRES

DORAST − OKRES

ŽIACI − OKRES


