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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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l KOMPLETNÉ  PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 16,00 eur ,
l LEPENIE SKIEL VRÁTANE PRASKLÍN OD KAMIENKOV,

l dodávka skla za dobré ceny, 
l rôzne náhradné diely  na všetky typy áut, 

l opravy traktorov. 

MELSERVIS, s. r. o.
(areál LIAZ−u), Ul. Osloboditeľov 46,

Veľký Krtíš 

Otvorené: pondelok − piatok
od 8.00 − 17.00, sobota na objednávku.

Inf. 0902 518 491, 0917 304 350, 
www.melservis.szm.com
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0948 527 565

MYXY ,  s . r . o .

11,90 �
u� od 6,90 �

PLACHTINSKÁ FARMA BARÁNEK, Dolné Plachtince č. 216

− Ovčie a kravské údené a neúdené syry, − ochutené bylinkami, cesnakom,
gyrosom − parenice, korbáče, syry, − maslo, tvaroh, bryndzu i žinčicu. 

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

Naše výrobky neobsahujú konzervačné látky 
a môžete si ich kúpiť vo vákuovom darčekovom balení

ako syrové alebo obložené taniere. 
Bližšie informácie dostanete u nás osobne alebo na: 

tel. č.: 0907 847 775, 48 304 44,  
info@farma−baranek.eu

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov

SYROVÁ TORTA 
− darček pre 

každú príležitosť
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Výborný týždeň, ktorý praje financiám,
vráti sa vám všetko, čo ste investovali a−

lebo požičali. Tiež sa nemusíte obávať akejkoľ−
vek nenávratnosti peniažkov, tohtotýždňové e−
nergie to nepripustia. Zároveň si doprajte to, čo
ste si dlhodobejšie odopierali pre seba a aj ce−
lú rodinu. Investície, vybavovačky, úradné aj sú−
kromné, majú v každom smere zelenú. Väčší
dôraz po tieto dni klaďte na zdravie a zdravot−
né problémy, ktoré vykuknú. Všeobecne platí
plodnosť, čo je vhodné využiť v prospech plá−
novaného rodičovstva. Menej bude priať vzťa−
hom a to univerzálne, preto sa pokúste vyhnúť
zbytočnému rýpaniu, vzťahovačnosti, ako aj vy−
volávaniu hádok. Malo by to väčší dopad, ako−
by ste očakávali. Vodnári sú výborní taktici, vy−
užite túto vlastnosť vo svoj prospech, ale nie

nespravodlivo na úkor iných.

Dni budú zahalené akýmsi tajom−
stvom, vaša predvídavosť zaspí a vy sa budete
musieť prispôsobiť daným situáciám, v ktorých
sa ocitnete. Celý týždeň bude o improvizácii,
nepomôže vám ani intuícia, ani taktizovanie,
dokonca ani skladanie kúskov, nič vám nebude
dávať úplný a konečný celok. Prestaňte skladať
maličké kúsky a staňte sa majstrami a vládca−
mi situácií v danom okamihu. Posunie vás to
vpred a vy sa stanete v tomto svete konečne
dravšími rybkami, ktoré sa budú vedieť ľahšie a
hlavne nenápadne vedieť presadiť všade, kde to
bude pre vás nevyhnutné. Veľa vecí sa vyrieši
bez vášho priameho zásahu a pričinenia, čo
vás presvedčí o tom, že nie je potrebné, aby ste
boli vždy a všade a aby ste všetko riešili. 

Tam, kde vaša cesta začína, obvykle
aj končí. Štartovací bod bude zároveň vaším
cieľom, len vy viete, o čom to je, tá zmes poci−
tov, ktorá sa nedá ani identifikovať. Dospeli ste
do štádia, kde viete, že chcete pokoj, jednodu−
cho pokoj a ticho, v ktorom môžete hľadať sami
seba ako v bezodnej studni bez vody. Možno
príliš ťažké slová a úvahy, ale vy presne viete,
čo tým chceme napísať, lepšie povedané, cítite
to. Všetci barani, vydržte ešte pár dní v tomto
týždni a spomínaná studňa sa naplní vodou a
vaša duša pokojom a vyrovnanosťou.
Neanalyzujte to, čo je dôvodom, len prijmite a
vychutnávajte si pocit úľavy. Všeobecne pre
vás platí riešenie bývania, kúpa, predaj, podná−
jom alebo rekonštrukčné práce, ako aj zútulňo−
vanie svojich životných priestorov.  

Stále premýšľate nad tým, kde robí−
te vo vzťahoch chybu? Prečo všetko nejde tak,
ako si nalinajkujete? Možno práve preto, že v
láske a vzťahoch nalinajkovanosť neplatí a
vlastne ani neexistuje. Treba plánovať a vedieť,
čo do budúcna chcete. Aby ste skladali vo svo−
jej hlave akýsi denný harmonogram činností,
ktoré podniknete vo dvojici len preto, lebo chce−
te byť v očiach toho druhého úžasnými, nie je

na mieste. Vaši partneri si vás vybrali pre to,
kým ste a akí ste a dokonca vás prijímajú aj s
tými menšími nedostatkami, ktoré má každý z
nás. Popri tom chcete pred ostatnými prekoná−
vať sami seba, stopnite to a žite v bežných
dňoch, ako vám to sám život prináša. Vzťahy
pre vaše znamenie sa posilnia a precitnete v
ich vzácnosti, jednote a sile. Budete precitlive−

nejšími, čo je pre posun nevyhnutné. 

Obrazne povedané, dostanete facku na
prebratie sa z tej letargie a akejsi malátnosti, v
ktorej ste sa usídlili. Prichádza realita a spolu s
ňou aj zmeny, pozitívneho charakteru.
Nakopnite sa, pokiaľ váš energetický motor úpl−
ne nezhasol, inak to bude neskôr komplikova−
nejšie. Po čase ticha prichádza čas akčnosti v
práci a aj v súkromí. Začnite realizovať všetko,
čo ste mali doposiaľ len vo svojich hlavách,
napr. skvelé myšlienky a jednoducho poveda−
né, začnite realizovať svoje predstavy, sny a
túžby. Pre dlhodobejšie trvajúce vzťahy prichá−
dzajú dni na zásnuby, svadby alebo počatie po−
tomstva. Pre vás nič nie je nedosiahnuteľné,
ale… je tu predsa len jedno malé ale – nepod−
liehajte svojmu egu a pocitu nadradenosti,

stiahlo by vás to.  

Vy sa doslovne nalietate ako splaše−
ný kŕdeľ vtákov, budete pobehovať z jed−

nej strany na druhú, vybavovať, zariaďovať a
hlavne vyhovovať potrebám iných. Do úvahy
prichádza aj cestovanie, ktoré bude previazané
na potomkov. Popri všetkých povinnostiach za−
budnete na to, čo je pre vás živnou pôdou – sú
to city, láska a rodina. Mali by ste so všetkými,
ktorých máte radi, ktorých ľúbite a s tými, kto−
rých ste zanedbávali, tráviť viac času a tým ob−
noviť trhajúce sa putá (priateľské, partnerské,
manželské, rodičovské). Príliš veľa rozmýšľate
o sebe, o tom, čo vám chýba, o tom, čo nemá−
te, radšej venujte pozornosť tomu, čo máte a
vážte si to zo dňa na deň viac. Vaším dôležitým

slovom pre tento týždeň je čas!

Natoľko ste v sebe potlačili to, že ste
ženou (ženskosť), až niektorí vo vašom okolí
nadobúdajú pocit, že ste vymenili sukňu za no−
havice, ako sa ľudovo hovorí. Je  však pre vás
po tieto dni priam potrebné, aby ste sa dokáza−
li ubrániť všetkému, čo na vás zaútočí. Ku kon−
cu týždňa sa však znovu môžete vrátiť ku kreh−
kosti, nežnosti a jemnosti, ktorá je pre vás ty−
pická. U mužskej časti znamenia prichádza rie−
šenie vzťahov a prehodnocovanie ich funkčnos−
ti, pretože majú pocit potlačenosti. Dobre zváž−
te a prehodnoťte všetky aspekty a dopady.
Zamyslite sa nad tým, že na problémy, ale aj
ich riešenie, sú potrební vždy dvaja ľudia. Nič
sa nedeje z ničoho nič a samé bez pričinenia.
U mužov budú padať rozhodnutia týkajúce sa
prioritne vzťahov, ale následne aj všetkých i−

ných oblastí, ako je práca, bývanie…  

Po týždni plaču prichádzajú dni, kde
bude rozhodne potrebná vaša odhodla−

nosť a triezvy rozum. Kľúčové dni pre váš o−

sobnostný posun boli potrebné, aby ste sklonili
hlavu a pokľakli aspoň na jedno koleno a aby
ste potom znovu mohli vstať a hlavu hrdo vztý−
čiť. Ste silnejšími, rozvážnejšími a uvedomelej−
šími, preto sa počas týchto dní môžete pozrieť
priamo do budúcna. Vaša budúcnosť je jasná,
čistá, hoc jej predchádzala ťažká cesta. Je na−
čase, aby ste jej vyšli naproti s úsmevom na
perách a pokojom v duši. Všeobecne platí, že
si treba dávať pozor na stratu kľúčov, ako aj po−
riadne si overiť, či ste dom, auto, kanceláriu na−
ozaj zamkli. Opatrnosť treba dodržiavať aj na

cestách. 

Skepticizmus, je presne to, čo bude u
vás narastať, chýba vám akási zmyslupl−

ná činnosť, no predovšetkým vám chýba svetlo,
slnko, zdroj čistej energie, vďaka ktorej fungu−
jete o to viac. Doprajte si oddych, ale ten na−
ozajstný. Nebolo by na škodu, aby ste pár dní
neriešili vôbec nič. Pri prílišnom premýšľaní sa
bude diať iba jedna vec a to tá, že zostanete
bez odpovedí, bez nápadov a bez akéhokoľvek
pocitu riešiteľnosti. Preto je potrebné vypnúť! Po
dvoch−troch dňoch budete plní síl a potrebnej e−
nergie na život s úsmevom. Niekto, nie veľmi
dôveryhodný, sa vám pokúsi donášať nie veľmi
reálne a pravdivé správy. Overte si ich, či nie

sú skreslené.

Po sebapoznávaní prichádza obdobie
rozhodnutí, vzhľadom na to, že vaša roz−

hodnosť je na tom dosť zle, budete jej postave−
ní o to viac. Po tom, ako zvládnete ešte tento
malý kúsok cesty, príde už len to pekné. Ničoho
sa neobávajte, za rohom sa vám ukrýva košík
plný šťastia, stačí si len počkať a vy sa k nemu
dopracujete. Budete naplnení spokojnosťou, po−
citom radosti a hrejivosti. Počas týždňa by ste
sa nemali priviesť k úplnému vyčerpaniu, lebo
by to viedlo k menšiemu kolapsu a ten by vás
vyradil na čas z bežnej činnosti. Všetko, čo ro−
bíte, robte s mierou, nič vám neunikne, tak si
horlivosť nechajte pre iné, potrebnejšie dni. 

Ani počasie nezatieni to malé slnieč−
ko, ktoré vo vás svieti a hreje.

Objavujete v sebe radosť, detskosť a hravosť, je
to v poriadku, ale odtiaľ potiaľ. Prídu situácie, kto−
ré si budú vyžadovať vašu úplnú prítomnosť. Celý
týždeň bude o vašich deťoch a ich rozhodnutiach,
ktoré budú previazané na financie. Bude potrebné
znovu kalkulovať, prepočítavať a vyhnúť sa zbytoč−
ným výdavkom, ktoré by boli uskutočnené iba z
rozmarnosti. Okrem týchto záležitostí je potrebné
svoje deti počúvať a zároveň zachytávať ich signá−
ly, ktorými sa vám snažia niečo naznačiť.
Nepresadzujte v nich svoje sny, nechajte ich,
nech sa rozhodujú samé, oni predsa najlepšie

vedia, čo chcú.

Čakáte na nejaké dôležité správy?
Môžete si vydýchnuť, prídu a budú pozitívne,
tak sa prestaňte stresovať a sužovať v predsta−
vách katastrofických scenárov. Vaša fantázia si
s vami zvykne poriadne zahrávať a to hlavne v
prepojení na prácu, rodinu a deti. Nevťahujte si do
svojich životov negativitu, vytvorenú vlastnými
myšlienkami, pri čom by ste nemali podceňovať si−
lu slov aj myšlienok. Stále čakáte na svetlú bu−
dúcnosť a inak tomu nebude ani po tieto dni. Čo
takto namiesto čakania, spraviť si svetlo v týchto
dňoch a to aj úplnými maličkosťami?

Horoskop na tento týždeň

BARAN  - 20. 3. - 19. 4.

BÝK  - 20. 4. - 20. 5.

BLÍ�ENCI -  21. 5. - 20. 6.

RAK - 21. 6. - 21. 7.

LEV - 22. 7. - 22. 8.

PANNA - 23. 8. - 22. 9.

VÁHY - 23. 9. - 22. 10.

ŠKORPIÓN - 23. 10. - 21. 11.

STRELEC - 22. 11. - 20. 12.

KOZOROŽEC - 21. 12. - 19. 1.

VODNÁR - 20. 1. - 18. 2.

RYBY - 19. 2. - 19. 3.
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Súťaž Detská tvár Pokroku 2012 sa
pomaly chýli ku svojmu koncu. No
ešte v tomto kole vám predstavíme
Samuela Bartka, Nikoletku Bartkovú,
ktorý sa uchádzajú o vašu priazeň v
tomto čísle Pokroku a v ďalších čís−
lach nám ostáva predstaviť ešte päť
detí.
Samko Bartko sa narodil 2. 10. 2011
a má rok aj pol. Spolu so svojou ses−
tričkou najradšej tancuje, no stíha aj
behať a naháňať mačky. Samko sa
tiež veľmi rád kúpe a papá. Už sa na−
učil veľa slov, vie povedať svoje me−
no. Samko je aj veľký pomocník, do−
ma pobehuje s metlou a maminke vy−
berá príbory zo zásuviek. 

Samkova sestrička Nikoletka sa na−
rodila 4. 2. 2009 a má štyri roky.
Rada tancuje, pláva, skladá puzzle a
pexeso. Taktiež má rada zvieratká,
dedovi pomáha chovať zajačiky a
sliepočky. A vždy pomáha maminke
v kuchyni pri pečení koláčikov.   

Detská tvár Pokroku 2012

KUPÓN  
SAMUELSAMUEL
BARTKOBARTKO
Kategória:
0-3 rokov 

KUPÓN  
NIKOLETKANIKOLETKA
BARTKOVÁBARTKOVÁ

Kategória:
3-6 rokov 

„Aktuálnu úverovú akciu s úro−
kovou sadzbou už od 1 % roč−
ne sme spustili 1. februára
2013. Enormný záujem klien−
tov, ktorých žiadosti o úver
prichádzali aj v posledných
marcových dňoch v stovkách
kusov denne, nás presvedčil o
nutnosti jej predĺženia. Práve
preto bude pokračovať až do
31. mája 2013,“ hovorí predse−
da predstavenstva PSS, a. s.,
Ing. Imrich Béreš. Dôkazom ú−
spešnosti tohto kroku sú aj čísla.

Klientom sme za prvé dva me−
siace poskytli už 5 tisíc nových
akciových úverov na bývanie. 
Klienti, ktorí výhodnú ponuku eš−
te nestihli využiť, majú stále šan−
cu. Žiadosť o úver na bývanie vy−
bavia na stretnutí s ktorýmkoľvek
obchodným zástupcom PSS, a. s.,
po celom území Slovenska.
Bližšie informácie tiež nájdete na
www.pss.sk. 

Pre oživenie krátke pripomenutie
podmienok. Dvoma najväčšími
benefitmi tejto úverovej akcie sú
flexibilita a variabilnosť. Klient sa
rozhodne pre ten úver, ktorý mu
bude vyhovovať najviac. Úrokové
sadzby už od 1 % ročne tu na−
ozaj ešte neboli. Flexibilita akcie
spočíva najmä vo výbere dĺžky
trvania zvýhodnenej úrokovej
sadzby, ktorá môže byť 1, 2 ale−
bo 3 roky. V závislosti od toho sa
potom mení aj úroková sadzba.
Pri najkratšej lehote zvýhodne−
nia je najlepšia. Akciu môžu vy−
užiť súčasní aj noví klienti Prvej
stavebnej sporiteľne, a. s. 

Aktuálne akciové úrokové sadz−
by sa tak pri úveroch na bývanie
od Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,

pohybujú od 1 % do 5,69 %, čo
je pokles oproti tradičným sadz−
bám o 1 % až 4,69 %. 

„Zároveň chceme upriamiť po−
zornosť aj na ešte stále, až do
31. 5. 2013, trvajúcu akciu vý−
hodných úverov na obnovu
bytových domov s úrokovou
sadzbou len 2,99 % ročne.
Práve obdobie prvých jarných
mesiacov je najvhodnejším
pre začatie prác na zatepľova−
ní a obnove nielen rodinných,
ale aj bytových domov. Obe
aktuálne akcie umožňujú všet−
kým záujemcom o financova−
nie svojho bývania nielen za−
bezpečiť si výhodne nové bý−
vanie, ale si aj obnoviť to sú−
časné a pritom ušetriť nie ma−
lé prostriedky na úrokoch,“
dodáva Ing. Imrich Béreš na zá−
ver. 

Úvery na bývanie s historicky najnižším úrokom
od 1 % ročne pokračujú až do 31. mája 2013

Na využitie výhodnej akcie máte viac času. Úvery na bývanie
s úrokom od 1 % ročne od Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., sú
stále v ponuke. 

Predseda predstavenstva 
PSS, a. s., Ing. Imrich Béreš 

Máte alergie alebo zníženú
imunitu a potrebujete 

odbornú pomoc? 
ALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš

ponúka svoje odborné 
zdravotné služby vo svojom

zariadení AMBULANCIA 
KLINICKEJ IMUNOLÓGIE 

A ALERGOLÓGIE
MUDr. ILDIKÓ PAÁLOVEJ
Ul. Mikszáthova, Veľký Krtíš

Na vyšetrenie alebo odborné kon−
zultácie sa môžete objednať na
telefónnom čísle 0903 052 666
každý deň od 7.30 − 13. 00 hodi−
ny. Máme zmluvu s každou zdra−
votnou poisťovňou.

ZDRAVOTNÍCKY 
INFOSERVIS

Lekárska pohotovostná služba
(Banícka 35, V. Krtíš, tel. 48 31 111). 

PRE DOSPELÝCH: 
Po. − Pi. 15.30 − 7.00 h., 
So. − Ne. 7.00 − 7.00 h. 
PRE DETI A DORAST: 

Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h., 
So. − Ne. 8.00 − 22.00 h.

LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ
V MESTE V. KRTÍŠ

pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,
sobota, nedeľa, sviatok: 9.00 −

12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.

15. 4. Dr. MAX (v nemocnici)
16. 4. AQUA VIVA (Ul. SNP)
17. 4. BELLADONNA (Ul. SNP)
18. 4.  ČIERNY OROL    

(Nemocničná ul.)
19. 4. PANACEA (pri stomatológii)
20. a 21. 4. BIELY LEV 

(Banícka ul.)

Ústredie práce, sociálnych vecí a
rodiny si Vás  dovoľuje pozvať na 
3. ročník najväčšieho veľtrhu 
pracovných príležitostí  v SR

JOB EXPO 2013,
ktorý sa uskutoční 18. − 19. 4. 
od 09.00 − 18.00 hod. v priestoroch
Výstaviska Agrokomplex š.p. Nitra

Vodič, pozor! 
Upozorňujeme vodičov, že

vzhľadom na  havarijný stav
štátnej cesty I/75 v úseku km
180 boli prijaté opatrenia, t.j.,
nutnosť uzavretia spomenuté−
ho úseku cesty v časti Luboreč
− Lehôtka  v okrese Lučenec
pre nákladnú dopravu nad 3,5t
okrem autobusov, od 10. 4.
2013 od 00.00 hodiny. 
Obchádzková trasa pre náklad−
nú dopravu bude vedená po
ceste II/585 cez obce Trenč,
Bušince, Malé Zlievce, Veľké
Zlievce, Malý Krtíš a Veľký
Krtíš. 

Informácie získate 
na adresách:

Veľký Krtíš, Komenského 3, 
tel.: 0918 716 727, 

0915 890 260,  
Nemocničná 16, 

tel.: 0918 716 727



16 /  15. apríl 2013

Chcete sa zbaviť starších vecí,
ktoré  nepoužívate, ale mohli
by sa hodiť niekomu inému?
Alebo, lacno zohnať niečo, 
čo potrebujete? Ideálnou
príležitosťou na to bude 

K r t í š s k y  B l š á k
ktorý bude 23. 4. 2013 

(utorok) od 10:00 do 18:00
hod. vo výstavnej sále 
KD vo Veľkom Krtíši. 

Predávať môžete čokoľvek, veci
použité i nové, vlastnej výroby i
kúpené, na skrášlenie, na oble−
čenie alebo iné veci pre poteše−
nie. Predávajúci sa zaregistrujú
na e−mail: 
lenkakubincova@procomp.sk

(tel.č.: 047/4831376 ) 
do 19.4.2013 do 15:00 hod.
Záväznú prihlášku nájdete na
www.velky−krtis.sk alebo priamo
v Mestskom kultúrnom stredisku.
Predávajúci aj kupujúci majú
vstup zdarma.

Hontiansko− ipeľské 
osvetové stredisko 
V. Krtíš pripravuje  
16.4.2013 o 14.00 hod.

LITERÁRNA JAR 
− Prehliadka literárnej tvorby a 
umeleckého  prednesu seniorov v
Klube dôchodcov vo V. Krtíši

17. 4. 2013 o 9.00 hod. −
ŠKULTÉTYHO ZORNIČKA 

− 22. ročník okresnej súťažnej pre−
hliadky v prednese  poézie  a pró−
zy v slovenskom jazyku,
Hontiansko−novohradská knižnica
V. Krtíš
17.4.2013 − Rozborový seminár

pre recitátorov − V. Krtíš

Svetové a významné dni  
16.4. Medzinárodný deň uvedo−
menia si hluku, 16. 4. Svetový
deň hlasu, 17.4. Svetový deň he−
mofílie, 18.4. začína Mesiac kul−
túrneho dedičstva a trvá do 18.5.
−medzinárodný deň pamiatok a sí−
diel, 18.4. Svetový deň rádioamá−
terov, 18.4. Medzinárodný deň
žonglovania, 22.4. Deň Zeme

KRYTÁ PLAVÁREŇ A POSIL−
ŇOVŇA: Pondelok 14.00 − 20.00 h.,
Utorok − Piatok 9.00 − 20.00 h.,
Sobota − Nedeľa 10.00 − 20.00 h.
Pokladňa do 19.00 h., 047/48 308 19
ŠPORTOVÁ HALA: Pondelok −
Piatok 7.30 − 21.00 h., Sobota −
Nedeľa 8.00 − 21.00 h. Tel. č. 0904
335 750

Otváracie hodiny v športových
zariadeniach vo V.Krtíši

Žilinská inscenácia v bigbítovej
úprave klasického muzikálu, kde

Jánošíka hrá frontman 
skupiny Arzén Jaroslav Gažo.

Info: 047/483 03 47

MAĽOVANÉ NA SKLE 
− 17. 4. 2013, 19:00, KD V.Krtíš

Regionálne kolo tejto súťaže sa
konalo 16. marca, t.r., vo Veľkom
Krtíši a jeho organizátorom bolo
BBSK− Hontiansko−ipeľské osve−
tové stredisko v spolupráci  s
Hontiansko−novohradskou knižni−
cou Veľký Krtíš. Naši filmári sa tu
predstavili deviatimi filmami.  Boli
medzi nimi tí, ktorých už poznáme
a sú pravidelnými účastníkmi tejto
súťaže ako Ing. Ivan Vredík  a
Marián Vredík zo Žihľavy, Róbert
Tóth a Dominik Győrgy z Veľkého
Krtíša, Dušan Dojčiar z Haliče, ale
aj noví debutujúci tvorcovia Soňa
Gallová a Roman Nociar z
Veľkého Krtíša. Do krajského kola
bolo odbornou porotou odporuče−
ných päť filmov od piatich autorov.  
V sobotu 6. apríla sa víťazi okres−
ných kôl z banskobystrického kra−
ja stretli v Krajskej hvezdárni a
planetáriu M. Hella v Žiari nad
Hronom, ktorá bola miestom kraj−
skej súťaže Cineama 2013 a ú−
spešne ju zrealizovalo BBSK −
Pohronské osvetové stredisko v
Žiari nad Hronom. Odborná poro−
ta v zložení doc. Marcela Plítková,
ArtD., Mgr. Roman Varga a Mgr.
Ladislav Bariak hodnotila 37 sú−
ťažných filmov od 26 filmárov a
kolektívov v rôznych vekových

skupinách a filmových žánroch. 
Neodmysliteľnou súčasťou pre−
hliadky, okrem vyhlásenia výsled−
kov, bol aj  rozborový seminár,
ktorý býva prínosom pre odborný
rast každého zúčastneného auto−
ra. Predsedníčka poroty na začiat−
ku skonštatovala rôznorodú kvali−
tu uvedených snímkov. Pri niekto−
rých filmoch poukázala na nedo−

statky  pri zlaďovaní  jednotlivých
filmových zložiek, zvlášť na zvuko−
vú zložku, použitie hudby  a zro−
zumiteľnosť komentárov.
Zdôraznila, že každý film má ho−
voriť predovšetkým obrazom,
vhodným striedaním veľkosti a
dĺžky  záberov,  správnou drama−
turgiou, strihom a hlavne má mať
príbeh, myšlienku a pointu. Na
druhej strane vyzdvihla témy, kto−
rým sa autori na tomto ročníku ve−
novali, a ktoré odrážajú obraz sú−
časnej doby (závislosť na počítači,

facebooku, problematika sexuál−
nej orientácie a iné), ocenila obra−
zovú kultivovanosť uvedených do−
kumentov a reportáží, kvitovala
tvorbu pedagógov a detí zo ZŠ
Vyhne a Reedukačného centra
Čerenčany, ktoré sa venujú ani−
movaným a hraným filmom. Po
rozbore nasledovalo vyhlásenie
výsledkov, ktoré už všetci zúčast−
není netrpezlivo očakávali. 
Autori z okresu Veľký Krtíš svojimi
filmami zabodovali, zaujali svojim
výberom témy a kvalitným spravo−
vaním a preto  z piatich súťažných
filmov boli ocenené štyri, ktoré po−
stupujú do celoštátneho kola
Cinema 2013 v Bratislave. 
V skupine I. (autori do 16 rokov)
získal Dominik Győrgy 1. miesto
za experimentálny film DIFFE−
RENT,  v II. skupine (od 16 do 19
rokov) získala Soňa Gallová 1.
miesto za dokument OSTRÁ
KRÁSA,  v III. skupine (od 19 do
25 rokov) bolo udelené Mariánovi
Vredíkovi 2. miesto za animovaný
film BY THE WAY, vo vekovej
skupine autorov nad 25 rokov získal
Róbert Tóth 1. miesto za reportáž BOL
SOM V REYKJAVÍKU.
Víťazným autorom blahoželáme a
na celoštátnej súťaži Cineama
2013 im prajeme ďalšie úspechy a
šťastie. Text a foto:

− Mgr. IVANA    LEŠKOVÁ,
HIOS Veľký Krtíš − 

Vo hvezdárni  mali svoj deň  aj hviezdy filmové
Súťažná prehliadka  amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2013 je
súťaž určená filmovým amatérom, má tri postupové kolá a iba tí
najlepší sa prebojujú až do celoštátneho kola.

Tvorivé debaty filmárov počas prestávky

Domink György pri preberaní diplomu od H. Žňavovej, riaditeľky
POS a predsedníčky poroty Doc. M. Plítkovej

Naši filmári D. György, S. Gallová a Ing. I. Vredík
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Vytrvalý dážď počas veľkonočnej nedele a v pondelok v noci spôsobil čiastočné zdvihnutie hladín riek aj v našom okrese. Z brehov vy−
stúpili nie iba vody Ipľa, ale aj jeho prítokov. Potoky, v ktorých je počas leta vody "žabám po brucho", ako sa zvykne hovoriť, sa vďaka
výdatným dažďom vyliali z brehov koryta. Obyvatlia a starostovia obcí v okolí Ipľa očakávali kulmináciu vody vo večerných hodinách a pri−
pravovali sa na to aj plnením vriec pieskom. V niektorých domoch na brehu rieky v Muli, Bušinciach či Kiarove mali spodnú vodu v piv−
niciach a v izbách im vlhli múry. Vari najhoršie na tom bola mladá rodina z Mule, kde sa voda dostala až na ich dvor pred vchodové dve−
re a do domu museli chodiť cez susedovú záhradu. Pritom mladá žena už netrpezlivo a s obavami očakáva príchod dieťaťa. Plný vody bol
aj Kiarovský močiar a pracovníci na aktivačnej činnosti pripravovali vrecia s pieskom na očakávnaú večermú kulmináciu Ipľa.
Ako nám potvrdil aj Ing. Jaroslav Lentvorský z krízového štábu vo štvrtok 4. 4. sa hladina Ipľa ustálila a pomaly začala klesať. V našom
regióne je to prakticky situácia, ktorá sa tu vyskytuje pravidelne takmer každú jar, ba aj počas silnejších búrok v letných mesiacoch. Voda
sa dostala iba do záplavových oblastí Ipľa a vážnejšie neohrozila obyvateľov obcí v okolí Ipľa.  V ostatných dňoch sme sa dočkali aj sl−
nečných lúčov, dúfajme, že hladina Ipľa už bude len klesať...                                                                                          −RENÉ−

Situácia na Ipli začiatkom apríla  

V Muli sa voda dostala do záhrad i pivníc rodinných domov

Tisovnícky potok sa už nezmestil pod most a zmenil sa na tri metre hlbokú riavu

Stará rieka bola v lete sporom medzi rybármi a poľovníkmi kvôli nedostatku vody...

Do tohto domu sa mladá rodina dostala 
iba cez susedovu záhradu

Ipeľ sa rozlial aj pod mostom Katalin 
na slovensko− maďarskej hranici

V Kiarove sa na kulmináciu Ipľa 
pripravovali a plnili vrecia pieskom
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n PREDÁM 2−IZBOVÝ BYT S
BALKÓNOM V OSOBNOM
VLASTNÍCTVE. Inf. m 0918 876
715.                           np − 1728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n www.makroreality.sk
Široká ponuka nehnuteľností vo
V. Krtíši. Inf. m 0907 488 234.

np − 108
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Dolnej
Strehovej (plyn, voda, kanalizá−
cia). Cena dohodou. Inf. m 0905
629 618.                      np − 268

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v centre
V. Krtíša na Škultétyho 6. Cena
dohodou. Inf. m 0905 648 976.
np − 328
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom vo V.
Krtíši (časť IBV), po čiastočnej
rekonštrukcii, 8−árový pozemok.
Inf. m 0907 484 840.      np − 353

n Predám 2−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP − po rekon−
štrukcii. Vhodný aj na podnika−
nie. Inf. m 0908 986 734.  

np − 363
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP − po rekon−
štrukcii. Vhodný aj na podnika−
nie. Inf. m 0908 986 734. 

np − 364
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nový dom v Pôtri. Inf.
m 0944 265 400.            np − 371
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem garáž na
Novohradskej od 1.4. Inf. m 0903
905 193.                    np − 388

n Dám do podnájmu 2−izbový
byt (predelený na 3−izbový) na
Píseckej. Inf. m 0915 869 991.

np − 395

n Predám 4−izbový byt na
Poľnej. RK nevolať! Cena doho−
dou. Inf. m 0915 820 855. 

np − 396
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lacno prerobený 3−iz−
bový byt na 2. poschodí v
Neninciach alebo vymením za
byt na prízemí kdekoľvek v okre−
se. Zn. Pekný a slnečný. Inf. m
047/38 102 47.               np − 397
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu slnečný 2−
izbový byt na Venevskej. Cena
dohodou. Inf. m 0905 249 073.

np − 398
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám čiastočne zrekonštru−
ovaný 2−izbový byt v centre V.
Krtíša. Inf. m 0902 382 255. 

np − 404
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový byt
v centre mesta V. Krtíš. Inf. m
0905 538 183.                np − 405
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt. Inf.
m 0948 013 701.            np − 407
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prerobený 1−izbový
byt na Venevskej (pri horičke).
Inf. m 0915 813 322.      np − 410
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový slnečný byt −
zateplený s plastovými oknami.
Cena dohodou. Inf. m 0905 132
662.                            np − 412
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2, 3−izbový byt. Inf.
m 0948 013 701.           np − 415
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osob−
nom vlastníctve (4−bytovky na
Poľnej vo V. Krtíši)− neprerobe−
ný, plastové okná, prízemie.
Cena dohodou. Inf. m 0915 895
116. 0905 501 245.        np − 419
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v pôvod−
nom stave s balkónom s rozlo−
hou (71 m2) na 7. poschodí na
Lučenskej 89. Cena: 17.000 eu−
ro. Inf. m 0903 383 623.  np − 424
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt v cen−
tre na Ul. SNP 13 − po úplnej re−
konštrukcii, zariadený. Cena:
219 euro s energiami. Inf. m
0907 315 161.              np − 427
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem 2−iz−
bový (kompletne prerobený) byt
na Ul. M. R. Štefánika. Inf. m
0907 630 254.              np − 431
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám spolubývajúcu do 3−
izbového bytu. Nefajčiarka. Inf.
m 0910 638 572.           np − 436
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Dolných Strhároch. Po vnútornej
rekonštrukcii. Cena: 24.000 euro.
Inf. m 0948 209 983.       np − 447

n Predám zateplený rodinný
dom v Sklabinej. Cena dohodou.
Inf. m 0915 816 643.      np − 451
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom na
Ul. Škultétyho 64. Inf. m 0908
920 632.                      np − 459

l Kúpim kotol na ústredné kúre−
nie RIMATHERM 30. Inf. m 0903
553 015.                     np − 409
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám funkčný plynový kotol
DESTILA 25 kW. Cena dohodou.
Inf. m 0905 368 559.     np − 416
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rohovú sedaciu sú−
pravu s úložným priestorom
(tmavšej farby) + 2 kreslá. V za−
chovalom stave. Cena: 200 euro.
Inf. m 0907 367 735.     np − 457
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zachovalú 270 l truhli−
covú mrazničku. Inf. m 0908 948
613.                          np − 454

n Predám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška
1,60 m. Inf. m 0908 962 716. 

np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vibračnú dosku, zn.,
DYNAPAC. Cena dohodou. Inf.
m 0907 858 643.            np − 402
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pračku ROMO, žmý−
kačku a digitálny fotoaparát. Inf.
m 0914 286 514.          np − 435

NEHNUTEĽNOSTI

Drobný inzerát si môžete prísť podať osobne do redakcie v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hodiny. Ak chcete, aby váš in−
zerát vyšiel v príslušnej rubrike, musíte to stihnúť do poslednej uzávierky, ktorá je vždy v utorok o 16.00 hodine. Inzerát
si v nevyhnutných prípadoch môžete podať aj telefonicky na čísle 047/ 48 303 42, 48 31 555, 48 31 333 alebo na mobilné
číslo 0902 302 102 alebo 0918 59 65 65. 

Realitná kancelária MICHA+, s.r.o.
Nám.A.H.Škul−

tétyho 6, 
990 01 Veľký

Krtíš
tel.: 48 311

Nik nepozná Vašu

n Predám rodinný dom vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 818 423.  

np − 201

SELEŠŤANY−
3 chaty, 

pozemok 3900

Kancelárske a podnikateľské priestory na prenájom.

n Predám 3−izbový byt po kom−
pletnej rekonštrukcii s lodžiou
na Lučeneckej 79. Zateplená by−
tovka, plastové okná + žalúzie,
nové stierky, podlahy − dlažba a
plávajúca podlaha, murované
jadro, vymenená elektrika, vsta−
vaný šatník, rebrinový riadiátor
aj v kúpeľni, vhodný k okamžité−
mu nasťahovaniu. Cena: 30.000
eur, dohoda možná. Kontakt:
0911 618 919 np −356

n Predám 3−izbový byt s bal−
kónom na 3. poschodí, čias−
točne prerobený, zateplený,
plastové okná na Lučenskej
alebo vymením za 1−izbový +
doplatok. Inf. m 0903 857 507.  

np − 392

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

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

n Ak ide o nehnuteľnosť, zavo−
lajte nám ... Directreal MM rea−
litná kancelária ponúka na pre−
daj: 2−izbový byt na Venevskej
ul. (cena: 18.000 euro), zrekon−
štruovaný rodinný dom vo V.
Krtíši (dohoda istá, cena:
85.000 euro),  4−izbový rodinný
dom v Obeckove (cena: 11.000
euro). Našim hlavným posla−
ním je odbúranie prekážok a
nedôvery v realitné spoločnos−
ti a hlavne spokojný klient .
Smer, ktorým ide Directreal
MM je založený na spoľahlivos−
ti a istote, preto sa s dôverou
obráťte na nás − pri kúpe a pre−
daji Vašich nehnuteľností.
Naše úsilie − Vaše spokojné
bývanie.  Maklér pre oblasť 
V. Krtíš: Katarína Sarvašová, 

m 0908 787 713, 
k.sarvasova@directreal.sk     

np − 431

Suché Brezovo

Zrekonštruovaný dom,
pozemok 2 165 m2.
Cena : 45 000,− �
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n Predám Š−FABIU, r. v. 2009,
najazdených 32.000 km. Inf. m
0908 884 882.               np − 413
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám disky elektróny 16", r.
v. 2000 LAND ROVER FREELAN−
DER (4 ks). Cena: 200 euro. Inf.
m 0907 835 910.          np − 418
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FIAT PANDU 1,2, r. v.
2004, najazdených 86.000 km,
STK a EK platné do 3/2014, se−
zónne prezutie. Inf. m 0905 700
726.                            np − 428
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prívesný vozík, bez
EČ, rozmer 180 x 120 x 30. Inf. m
0907 563 580.               np − 434
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FELICIU 1.6 GLX.
Cena: 500 euro. Inf. m 0907 875
390.                           np − 443
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám AUDI A6 ALLROAD
2.5 TDi, r. v. 2000, 6M, po veľkom
servise. Veľmi dobrý stav. Cena:
5.990 euro. Inf. m 0948 209 983.  

np − 448

l Hľadám učiteľa priečnej flauty
za účelom súkromných hodín.
Odmena dohodou. Inf. m 0910
664 145.                      np − 450
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám gombíkové harmoniky
(HELIGON SYSTÉM), saxafóny:
Es − ALT, B − TENOR a štúdiový
mikrofón. Inf. m 0907 857 581.  

np − 453

n Predám paplóny (páperové a z
vlny). Nepoužité. Cena: 20 eu−
ro/ks. Inf. m 0908 486 160. 

np − 429
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám drevenú detskú
postieľku. Cena: 20 euro. Inf. m
0907 563 580.              np − 433

n Predám brány a diskovú se−
jačku 3 m. Inf. m 0905 315 148.  

np − 307

n Darujem strážnych psíkov. Inf.
m 0915 583 533.           np − 399
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám fukár na seno a reme−
ňovú hrabačku sena. Inf. m 0902
056 063.                     np − 400
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Lacno predám šteniatka (2 psí−
kov) − kríženec staforda. Inf. m
0917 605 133.               np − 408
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám osivo lucerny − prečis−
tená 1 kg/4 eurá. Inf. m 0905 230
767.                           np − 438
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−dňové kurčatá. Inf.
m 0911 358 071.           np − 444
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim seno v balíkoch. Inf. m
0911 358 071.              np − 445
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kozy. Inf. m 0905 532
874. 

np − 452
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám zajace mäsového typu
FB, BO, BOA, Vss, NOS. Inf. m
0917 234 778.              np − 458
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám elektrický ohradník s
príslušenstvom. Nový. Inf. m
0910 234 671.              np − 460
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám brojlerové kurence od
10−dňových. Inf. m 0905 230 767.
np − 461

l Hľadám si prácu ako murár.
Ovládam všetky murárske a ma−
liarske práce, obklady, dlažby a
plávajúce podlahy. Inf. m 0907
229 634.                      np − 360
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l 56−ročný invalidný dôchodca
hľadá prácu − rozvoz tovaru do
3,5 t za plat 70 % − aj mimo o−
kresu. Inf. m 0918 033 146.  

np − 401
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n BÚDA NA ŠTADIÓNE príjme
do novej prevádzky čašníčku a
pomocnú silu. Inf. BÚDA NA
ŠTADIÓNE.                 np − 406

l Hľadám prácu v oblasti vino−
hradníctva, záhradkárske práce.
Inf. m 0949 397 593.      np − 420
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí,
prax a osvedčenie mám. Inf. m
0949 397 593.               np − 421
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako pomocnica
v domácnosti, pritom opatrím aj
vášho člena rodiny. Inf. m 0944
344 044.                     np − 422
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako pomocník
na stavbách alebo pri iných po−
dobných prácach. Zn., Vodičský
preukaz sk. "B". Inf. m 0907 382
507.                          np − 423
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám pilčíka (okres V.
Krtíš). Inf. m 0911 678 272.  

np − 432
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Invalidka hľadá prácu. Inf. m
0907 234 059.              np − 

n Predám jutové vrecia. Inf. m
047/48 307 03, 0910 989 481.

np − 1806

l Kto daruje, príp., predá módny
časopis PRAMO so strihmi zo
60−tych až 80−tych rokov? Inf. m
0911 264 102.               np − 1699

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

np − 283

n Ozónovanie automobilov − de−
zifenkcia klimatizácie (8,00 euro).
Inf. m 0918 843 647.  np − 318
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva aj do−
vozom. Inf. m0905 463 926. np − 345
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CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY
n HYDINÁRSKA FARMA GYRON
prijíma objednávky na hydinu
a sadbové zemiaky. Inf. m
047/48 971 17, 0918 858 545,
49rodos@gmail.com 

np − 275

AUTO − MOTO

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

n KURENCE, KAČKY, HUSI
− BABCSÁN FARMA. 

Inf. m 0036/30 925 81 02, 
0905 952 459.    np − 306

n SADBOVÉ ZEMIAKY AJ S
DOVOZOM. Inf. m 0905 497
133.                      np − 320

HOBBY
VOĽNÝ ČAS
l Hľadám slušnú slečnu
(študentku) ovládajúcu
hru na akustickú gitaru
pre výučbu 7,5−ročnej
vnučky vo Veľkom Krtíši,
Nám. A. H. Škultétyho 3
vo V. Krtíši. Inf. m 047/48
247 44 alebo osobne v
predajni TELstar na Nám.
A. H. Škultétyho 3. np − 350

l Hľadáme pracovníka do pre−
dajne stavebnín vo V. Krtíši. Inf.
m 0917 532 346.         np − 417

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 
a opatrovateľkám v zahraničí. 

Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355

383, www.peniazeprevas.sk 
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RÔZNE

n Predám Mazdu 323 S, ben−
zín 1.5, 16 V r.v. 1998, STK/EK
9/2013, motoricky spoľahlivá,
optické nedostatky karosérie,
veľa vymenených vecí, el. ší−
ber, CD.  Cena 470 eur + dohoda.
Inf: 0911 347 888          np−m

ODSTÚPIM ZABEHNUTÚ
REŠTAURÁCIU TENIS VO

V.KRTÍŠI. Inf.: 0907 824 973.

n TATRANSKÝ PROFIL, 
OSB DOSKY, STAVEBNÉ 

REZIVO, KRYTINY. LACNO. 
AJ S DOVOZOM. 

Inf. m 0905 483 357.  np − 154

n Predám palivové drevo aj do−
vozom. Inf. m 0908 199 706, 0917
421 614.                     np − 380
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem staré kašmírové
šatky. Inf. m 0908 199 706, 0917
421 614.                     np − 381

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



Góly: 17.́  J. Ondrejkov, 64.́  Horváth.
Rozhodoval: Adam Jekkel z B.
Bystrice, návšteva 120 platiacich di−
vákov. Žlté karty: Šár, D. Ondrejkov,
Kukolík, Takáč (FC), resp., Lunter
(MFK). Zostava FC Baník: Kaczorek −
Šár (K), Horn, J. Ondrejkov, Kukolík −
D. Ondrejkov, Takáč, Horváth,
Lendvai (Sabó) − Pixiades (Bernáth),
Berec. Tréner: N. Kelemen.

Po trojnásobnom odklade uvideli
priaznivci futbalu prvý majstrovský
zápas jari na domácej pôde. Baníci
privítali súpera z dolnej časti tabuľ−
ky. 

Úvod zápasu poznamenalo hľada−
nie futbalovej tváre u obidvoch sú−
perov. Až po štvrťhodine hry pritlači−
li baníci a po priamom kope
Ondrejkova sa ujali vedenia, keď

prudkou strelou z 20 m pod brvno
prekonal brankára hostí Končeka −
1:0. Ďalšiu príležitosť domácich ne−
využil Pixiades ani Berec. V 33.´ sa
zaskvel domáci brankár Kaczorek
po prudkej strele Šveca. O niekoľko
minút ten istý strelec hostí (Švec)
trafil strelou z 25 m do brvna. Bolo
to po chybnej rozohrávke domácich
obrancov. 

Po otvorení II. polčasu začali lep−
šie hostia. Mali viac loptu pod kon−

trolou, nadobudli aj územnú preva−
hu, ale bez koncovky. V 64.´ zahrá−
vali baníci Takáčom rohový kop a
loptu do brány hostí dotlačil Horváth
− 2:0. Ďalšia príležitosť domácich pri−
šla, keď pravou stranou ihriska uni−
kol Sabó. Žiaľ, jeho centrovanú lop−
tu Berec nezachytil. Divákov ešte u−
pútala pekná krížna strela Horvátha,
smerovala tesne popred bránu hos−
tí. Do konca zápasu divákov už nič
zvláštne neupútalo. 

V nedeľu, 21.4., cestujú baníci do
Fiľakova.    − Mgr. JOZEF DUDÁŠ −
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IV. liga JUH -  Baník V. Krtíš - Revúca 2:0 (1:0)

Zaslúžené víťazstvo silou vôle

Zostava Sklabinej: Koči, Drieňovský,
J. Maslaňák, Ďurica, Kováč, Ľ. Koči,
Kalmár, Tuhársky, Fulőp, Matikovský,
Macko; stried.: M. Maslaňák, Mesaroš
a Černák. 
Úvod zápasu patril domácim a už v 7.́

sa im naskytla prvá gólová príležitosť,
keď hostia nezachytili rýchly útok, ale
pozorný Koči v bránke hostí ich snahu
zneškodnil. Následne hostia odpove−
dali, keď center Fulőpa vytlačil domáci
Vilhan. V 21.´ využil nedorozumenie
domácej obrany Macko, ktorého ná−

sledne zrazil domáci brankár (ale
snáď blízkosť hlavného arbitra bránila
odpískať pokutový kop). V 39.´ domá−
ci rozohrávali trestný kop, na ktorý si
nabehol domáci Lukáč a hlavou pre−
konal bezmocného Kočiho. V 43.´ do−
máci po druhýkrát prekonali Kočiho,
keď hlavný pán rozhodca Turňa znovu
nepískal faul na hosťujúceho obrancu.
Druhý polčas začali hostia aktívne, čo
sa preukázalo už v 50.´, keď sa
Matikovský zbavil dvoch domácich o−
brancov a jeho prihrávka našla Macka,

ktorý s prehľadom znížil na 2:1. V 54.´
Matikovský znova vyzvŕtal domácich
obrancov a následne jeho center
Mesaroš premieňa a hostia zaslúžene
vyrovnali. V týchto fázach boli hostia
jednoznačne lepší. V 73.´ trestný kop
Klamára zneškodnil domáci Vilhan. V
78.´ sa domáci Petik predral do 16−ky
hostí, ale jeho strelu pozorný Koči zne−
škodnil. Hostia do konca zápasu prak−
ticky už nepustili domácich k ďalšej
vážnejšej akcii. Hosťom patrí poďako−
vanie za bojovný výkon a za to, že u−
kázali dobrú morálku. 

− JOZEF PAHOLÍK − 

V. liga D - Tomášovce - Sklabiná 2:2 (2:0)

Hostia bojovnosťou získali remízu 

Zostava Čeboviec: P. Bojtoš − L.
Zaťko, J. Husár, M. Jakab, P. Balga,
R. Nozdrovický, I. Mudroň, Zs.
Babčan, D. Cepo, A. Kovács, Zs.
Bogdányi; striedanie: Š. Balga, E.
Bojtoš, R. Koncz, M. Slávik, L. Ďőrď,

K. Dénes, L. Bojtos. 
Na prvý jarný zápas nastúpili obe muž−
stva opatrne a prvý polčas sa niesol vo
vyrovnanom duchu. Napriek tomu si
obe mužstvá vypracovali niekoľko gó−
lových príležitostí. Domáci mali bližšie

ku gólu, ale hosťujúci brankár svoje
mužstvo najmenej v dvoch prípadoch
výrazne podržal. 
Po bezgólovom prvom polčase nastú−
pili domáci po prestávke s väčšou sna−
hou po zisku troch bodov. Zatlačili sú−
pera pred ich bránu a prakticky celý
polčas sa odohrával iba na polovičke
hostí. Domáci však nemohli zabudnúť

ani na zadné dvierka, pretože hostia
využili každú príležitosť na rýchle a ne−
bezpečné protiútoky. Domáci sa ne−
vzdávali ani s pribúdajúcimi minútami a
ich snaha bola korunovaná víťazným
gólom. Po peknej akcii celého útoku sa
v 85.´ presadil Cepo a strelil víťazný gól
zápasu. Domácich hnali do útoku aj di−
váci svojim vytrvalým povzbudzova−
ním, za čo im hráči i vedenie klubu ďa−
kujú.                                −FONÓD−

V. liga D - Čebovce - Hrnčiarska Ves 1:0 (0:0)

Zvýšené úsilie prinieslo úspech

Zostava D. Strehovej: Daniel Hriň −
Báťka, Žilka, Klátik, Oláh − Sokol,
Abelovský, Hudec, Drozd, Kollár,
Marek Hriň. Striedali: 44.́  Abelovský
− Herceg, 88.́  Kollár − Marcel Hudec,
90.́  Drozd − Nagy. Žlté karty: 68.́
Richard Hudec. Červená karta: 84.́
Klátik. Rozhodoval: Stanislav Kučera
zo Zvolena pred 150 divákmi.  

Po dlhej zimnej prestávke nastúpili
Dolnostrehovčania na zápas proti
ašpirantovi na postup proti Hnúšti v
nekompletnej zostave bez Korbeľa,
Kminiaka a Nováka. 
V I. polčase sa hral obojstranne vy−
rovnaný medzišestnástkový zápas
s minimom gólových príležitostí. Po
hrubej chybe domáceho brankára v
3.´ mohli ísť hostia do vedenia, ale

hosťujúci Doboš zblízka netrafil
prázdnu bránu z uhla. V 36.´ nevy−
užil samostatný nájazd na branká−
ra Hnúšte Marek Hriň, keď trafil len
ležiaceho brankára. Šaligova strela
z 11 m v 44.´ skončila na bočnej
sieti brány D. Strehovej. Po nepria−
mom kope Abelovského v 46.´ na
vzdialenejšiu tyč netrafil bránu z 2
m Sokol. 

V 59.´ po centri Beňuša Werecký
do prázdnej brány dal hlavou gól,
ale pre údajný ofsajd neplatil. V

60.´, po centri Hriňa v protiútoku,
Sokol z 5 m prekopol bránu
Hnúšte. Bálint v 76.´ trafil brvno
dolnostrehovskej brány a odrazenú
loptu trafil do padajúceho brankára.
Priamy kop Huráka v 80.´ brankár
D. Strehovej vyboxoval. V 84.´ bol
prísne po tvrdšom zákroku vylúče−
ný domáci Klátik, a tak domáci do−
hrávali už len o desiatich hráčoch. 
Dňa 21.4., odohrajú dolnostrehov−
skí hráči zápas so S. Ďarmotami.  
ŽIACI: Príbelce − D. Strehová 1:6
(1:4), góly: Žiga 3x, Bartoš, Rác,
Marko.                 − JÁN HRIŇ − 

V. liga D - D. Strehová - Hnúšťa 0:0

Vo vyrovnanom zápase zaslúžená deľba bodov 

Zostava Neniniec: Sebenský,
Schmidt, Hampachel, Gemer,
Nozdrovický, Petrovský, Krivánsky,
Katyi, Lichvár, Kuzma, Rég; na
stried.: Zivák, Varga, Bača,
Ocsko, Gyenes − NB. Zostava S.
Ďarmôt: Holub, Rajťug, Kollár,
Holovic, Varholák, Klátik, Havrila,

Varholák, Molnár, Gyorgy, Brna;
na stried.: Kopčiak, Grešina, Ábe−
lovský. 

Od začiatku derby zápasu hostia
pritlačili domácich v 16−ke. V 4.´
Klátik centroval loptu, ktorá skončila
v sieti domáci a prehrávali  0:1. Hra
sa potom vyrovnala,  šance boli na

oboch stranách. V 35.´ mal veľkú
šancu Gemer, keď išiel sám na
brankára, ale netrafil loptu. V 40.´
bravúrnym zákrokom Sebenský za−
chránil domácich pred druhým gó−
lom. 
V 2. polčase v 59. ´  Petrovský fan−
tasticky prihral Katyimu a ten pekne
preloboval Holuba a vyrovnal na
1:1. V 77.´ najlepší hráč na ihrisku
Krivánsky vypálil, ale trafil len žrďku

brány. V 80.´ mal Katyi na kopačke
víťazný gól, ale vypálil nad bránu. V
82.´ opäť Katyi mal obrovskú šancu,
ale lopta letela tesne vedľa a zápas
skončil remízou. 

− VOJTECH FEKETE − 

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

Zápas nepremenených šancí 

Zostava Baník VK:  Čepo,  Ádam,
Fodor, Weisz, Lauko, Greguš, Miškei
(Lancini), Kušický, Petrus, Gibala,
Švoňavec (Hodási). Góly za domá−
cich: Gibala, Greguš a Švoňavec. 
V 17. kole aktuálne štvrtý V.Krtíš hostil

tretiu Detvu. Baník sa pustil do svojho
súpera bez rešpektu už od začiatku a
jednoznačne ovládol hru. V 30.´ sa po
niekoľkých nepremenených príležitos−
tiach konečne baníci ujali vedenia. Na
začiatku akcie bol Švoňavec, ktorý krás−
nym oblúčikom nahrával Gregušovi a
ten spätnou prihrávkou našiel Gibalu,
ktorý strelou otvoril skóre. Od prvého
gólu ubehlo 13 minút, keď  po presnom
pase od Petrusa sa Greguš dostal zoči−
voči brankárovi a krajný záložník
Veľkého Krtíša mu nedal šancu. Po
zmene strán domáci hru ďalej kontrolo−
vali. Prišla 60.´ a Veľkokrtíšania pridali
tretí gól, keď centroval Lancini a hlavou
usmernil loptu do siete Švoňavec.
Koniec zápasu bol nervózny a to vďaka
provokáciam hostí, avšak domáci sa
ďalej sústredili na hru a výborný výsle−
dok 3:0 udržali. K víťazstvu chlapcom
gratulujeme a dúfame, že predvedený
výkon zopakujú aj o týždeň v Tornali. 

− MARTIN GREGUŠ −

IV. liga dorast -  
V.Krtíš - MFK Detva  

3:0 (2:0) 

Zostava Príbeliec: Černoch, Horváth,
Trebuľa, D. Tomaškin, L. Parkáni,
Holík, Bariak, I. Ďurčok, M. Červoč,

Pál, T. Parkáni;  striedanie: Pástor, M.
Cesnak a Kollár. Strelci gólov: Bariak,
Kollár, Pál a T. Parkáni. 
Jarná časť začala pre Príbelce víťazne a
to hlavne vďaka tomu, že to bol zápas na
jednu bránku. Hajnáčka bola veľmi sla−

bým súperom, kombinačne nepredviedla
takmer nič a viac − menej sa bránila pred
nájazdmi domácich. Ďalšie nepremene−
né vyložene gólové šance mali Pál,
Parkáni a M. Bariak. 

−ĎURČOK −

V. liga D - Príbelce - Hajnáčka 4:0 (1:0)

Mali na viac gólov
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Zostava Vinice: Geregai − A. Bugyi,
M. Pobori, G. Zsigmond, P. Zachar,
M. Brezovský, P. Oros, T. Gál, A.
Nemčok, J. Antal, P. Marinyec; na
striedanie : L. Halko, R. Dobos, T.
Tóth, T. Pobori. 

Na prvý jarný zápas cestovali
Viničania na horúcu pôdu do Tornale.
Zápas sa začal opatrne, vzájomným
"oťukávaním" sa mužstiev. Domáci i
hostia sa postupne snažili prevziať ini−
ciatívu a prvý ohrozil bránu Antal, ale
jeho strela skončila mimo brány domá−
cich. Potom sa osmelili hráči Tornale a
ich útoky zastavili postupne Pobori, T.
Gál a prudkú strelu zlikvidoval

Geregai. Hostia tiež nezabúdali na ú−
tok a najmä Antal bol aktívny. Po nie−
koľkých fauloch na neho dostal domá−
ci hráč aj žltú kartu. Loptu z priameho
kopu Nemčoka však odvrátili domáci
hlavou. Ďalší útok hostí skončil roho−
vým kopom. V 30.´mali hostia veľkú
príležitosť na strelenie gólu, keď po
faule na Bugyiho odpískal rozhodca
pokutový kop. Loptu si postavil
Zachar, ale jeho strelu odvrátil brankár
na roh. Prvý polčas sa tak skončil bez
gólov. 
Aj druhý polčas mal podobný scenár,

keď sa obe mužstva snažili o strelenie
gólu, ale obrany boli teraz lepšie ako
útok. Po jednom z faulov sa v 50.´zra−
nil Marinyec, ktorého vystriedal Halko.
Vinica musela prestavať celú koncep−

ciu mužstva, ale na výkone hráčov to
neubralo. Útok domácich v tej istej mi−
núte skončil iba na tyčke hosťujúcej
brány. Z protiútoku Zachar namiesto
strely ešte prihrával Orosovi, ale lopta
neskončila v sieti. Agilný Antal o nie−
koľko minút nato ušiel domácej obrane
po krídle a prihrával pred bránu, kde
domáci faulovali Nemčoka. Hlavný
rozhodca odpískal pokutový kop, ale
postranný rozhodca ho upozornil, že
Antal ešte pred prihrávkou bol s loptou
už za postrannou čiarou a tak bol z to−
ho iba odkop od brány domácich.
Napriek snahe oboch mužstiev sa už
skóre do konca zápasu nemenilo, aj
keď domáci ešte raz nastrelili žrď vi−
nickej bránky. Po vyrovnanom priebe−
hu boli napokon obidve mužstvá spo−
kojné so ziskom bodu.    

−KAROL BUGYI− 

V. liga D - Tornaľa - Vinica 0:0

Cenný bod 
IV. liga sk. JUH

V. liga sk. D

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

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

nehrali

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

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

I. trieda okres

l Hrušov −  Lesenice 3:2 (1:0)
Dobrý začiatok Hrušova 

Diváci: 80, rozhodovali: Ubrankovič,
J. Balga, Bodiš, góly: D − Hojsa,
Baláž, Sás, H − Marinec, M. Babka,
najlepší hráč: D − Konc, H −
Marinec. 

Už od úvodných minút začali do−
máci s nasadením v útoku aj obrane.
Odrazilo sa to v 31.´, kedy si Hojsa
prebral prihrávku v strede ihriska a
využil nájazd na brankára a otvoril
skóre − 1:0. Vzápätí súper v 37.´na−
strelil pravú tyč domácich, čo bola
takmer posledná akcia v I. polčase.
Po umývaní hláv v šatni súpera hos−
tia nastúpili do II. pol. sústredenejší a
hneď v 46.´ vyrovnal Marinec po sa−
mostatnom prieniku − 1:1. To domá−
cich na dlhý čas zahnalo do defenzí−
vy, čo sa odrazilo na hre v 65.´, ke−
dy hráč hostí M. Babka po peknej
akcii v 16−tke zvýšil skóre na 1:2. II.
pol. začali domáci fyzicky odchá−
dzať, už to vyzeralo na prehru, keď v
89.´ hráč domácich Baláž po peknej
prihrávke od Sása vyrovnal na 2:2 a
v 91.´si situáciu vymenili − Sás po
prihrávke od Baláža zvýšil na ko−
nečných 3:2. Hostia si mohli spyto−
vať svedomie, keď zápas, v ktorom
mali II. polčas jasne v rukách, strati−
li za dve minúty. Na konci zápasu po
ich slabej koncentrácii nakoniec pre−
hrali. Opäť sa ukázalo, že futbal sa
hrá až do posledného hvizdu. 

− Mgr. RUDOLF SANTORIS − 

l K. Kosihy −  Balog nad Ipľom
0:4 (0:2)

Úvod sa domácim nevydaril 
Diváci: 50, rozhodovali: L. Pástor,
góly: H − K. Radoš 2x, Gyurász,
Nedela, najlepší hráč: D − Chrien,
H − K. Radoš. 

Úvodné kolo sa domácim nevyda−
rilo, hostia po všetkých stránkach
prevýšili domácich a zaslúžene vy−
hrali.         − LADISLAV  BORBÁŠ −  
l M. Kameň − Želovce 1:0 (1:0)  

Vydreté víťazstvo 
Diváci: 50, rozhodovali: J. Chrien,
Košelák, Kalmár, st., góly: D −
Režňák, najlepší hráč: D − Režňák,
H − G. Černík. 

V prvom jarnom zápase sa domá−
ci futbalisti snažili útočnou hrou zís−
kať gólový náskok. Snaha sa im v 8.´
vyplatila, keď skóroval Režňák, no
žiaľ zvyšok zápasu bol poznamena−
ný slabým výkonom obidvoch muž−
stiev a nervozitou, ktorú spôsobova−
la nezohratosť  mužstva a chýbajúce
futbalové srdce.          

− IGOR MACHAVA −
l Záhorce − Opatovská

Nová Ves 3:1 (2:0) 
Tempo udávali domáci 

Diváci: 100, rozhodovali: M.
Skabela, L. Majer, G. Skabela, gó−
ly: D − T. Béreš, M. Filip, Šoltýs, H
− Sliacky, najlepší hráč: D −
Karasy, H − Péter. 

Zápas na kvalitne pripravenom i−
hrisku  začali aktívnou hrou domáci,

ktorí sa zahryzli do súpera a počas
zápasu udávali tempo. Po vylúčení
Iždinského hostia dohrávali iba de−
siati, pričom sa im podarilo výsledok
skorigovať na 3:1. Domáci predvá−
dzali dobrý futbal, no snažili sa aj
hostia a dobre pískali aj rozhodco−
via.                 − JOZEF KARASY −  

l S. Plachtince −
V. Čalomija 0:1 (0:0) 
Rozhodol jeden gól 

Diváci: 60, rozhodovali: Mihálik,
Ďurčov, Zolcer, góly: H − R.
Lukács, najlepší hráč: D − Benko,
H − Hudec.  
Vo vyrovnanom  zápase hostia vy−

užili jednu šancu, ktorou vyhrali zá−
pas. Domáci futbalisti podali na po−
čet odtrénovaných jednotiek veľmi
slušný výkon.      − MILAN MIKUŠ −
l Olováry −  D. Lom 4:0 (3:0)

Zápas bol jednoznačnou 
záležitosťou domácich 

Diváci: 50, rozhodovali: Bakoš,
Ambrózy, Bartók, góly: D − Gluch
2x, Fajčík, Žingor, najlepší hráč: D
− Fajčík, H − Tomajka .
Olováry dokázali aj v tomto zápase

svoje kvality a vysoko vyhrali nad
súperom.          −ERVÍN VLADÁR −

I.okresná trieda  − 13. kolo

12. kolo − 14.4.2013 
* FO Malé Zlievce − TJ

Družstevník Kosihy n. I. 1:1 
* Družstevník Sklabiná "B" −

FK Bušince 2:1
* V. Zlievce/D. Strehová "B" −

Družstevník Sečianky 0:3

ŠTK (predseda, Marián Halaj)
1. ŠTK určila náhradný termín pre odohra−
tie 12. kola I. tr. a II. tr. dospelých na 1. má−
ja 2013, dorast a žiakov po vzájomnej do−
hode   FK.

KR (predseda, Peter Kuchársky)
Delegačný list č. 14

Dospelí I. trieda 14. kolo 21.4.2013 o
16:00 h.:Lesenice − Olováry (Chrien,
Ubrankovič, J. Balga), D. Lom − Záhorce
(P. Kalmár ml., Bariak, P. Kalmár st.), O. N.
Ves − S. Plachtince (Pásztor, KR, Húšťava),
V. Čalomija − M. Kameň (Mihálik, Ďurčov,
Zolczer), Želovce − K. Kosihy (KR, M.
Skabella, G. Skabella), Balog − Hrušov
(Bakoš, Bódiš, Bartók).
Dospelí II. trieda 13. kolo 21.4.2013 o
16:00 h.: Sečianky − M. Zlievce (Majer,
Zaťko), Bušince − D. Strehová "B" (ihrisko
V. Zlievce o 13:00 h. G. Skabella, J. Balga,

M. Skabella), Kosihy n. I. − Sklabiná "B" (o
13:00 h. Zolczer, Mihálik, Ďurčov).
Dorast  13. kolo 20.4.2013 o 16:00 h.
M. Kameň − Balog (P. Kalmár ml., Bariak),
Vinica − Želovce (Majer).
Žiaci  sk. "A" 12. kolo 21.4.2013 o 13:30 h.
Lesenice − S. Ďarmoty (Ubrankovič), O. N.
Ves − Nenince (o 13:00 h. KR), Čebovce −
K. Kosihy (o 13:00 h. Zaťko), Balog −
Hrušov (Bódiš).
Žiaci  sk. "B" 10. kolo 20.4.2013 o 15:30 h.
D. Strehová − Záhorce (21.4. o 13:00 h. P.
Kalmár ml.), Bušince − S. Plachtince
(Filkus),  Sklabiná − V. Krtíš (21.4. o 13:30
h. Filkus), Olováry − Príbelce  (KR).
1. Rozhodca je povinný povoliť štart hráčo−
vi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby,
alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez
ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o
vydanie registračného preukazu danému
hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF.
R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s
dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prí−

pade straty, alebo odcudzenia RP je nutné
požiadať o vydanie nového RP do najbliž−
šieho súťažného stretnutia.
Správy zo sekretariátu:
1. K štadiónom: Každý klub, ktorý nemá v
ISSF štadión si ho musí zaregistrovať u
svojho správcu štadiónov. Slúži na to nove
tlačivo (PDF formulár) ktoré je aj na
www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty a aj v me−
nu Dokumenty v ISSF (predposledné).
Vypísať, vytlačiť, podpísať a zaslať na prí−
slušný organ. Pre oblastne súťaže je
Správcom štadiónov ŠTK SsFZ, tam treba
zasielať vyplnene a podpísané formuláre
(NIE ŠTK ObFZ).
Upozorňujem, že aj ihrisko na dedine je v
princípe štadión !
2. Oznamujeme FK, že od 5.4.2013 nado−
búda účinnosť uznesenia VV ObFZ o zru−
šení evidencie ŽK vo všetkých súťažiach
ObFZ Veľký Krtíš za jesennú časť súť. roč−
níka 2012/2013.
− predseda ObFZ, LADISLAV KRNÁČ − 

II.okresná trieda  

ObFZ V. Krtíš Spravodaj č. 40
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l Vykúpime lesné pozemky,
resp., drevo na pni. Inf. m 0905
463 926.                     np − 346
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim Rozetu na motorovú pí−
lu OK 3600 na ťah reťaze. Inf. m
047/48 963 02, 0915 079 546.  

np − 411

n Rekonštrukcie bytových jadier
na kľúč. Výber z katalógu. Inf. m
0902 271 444.              np − 442
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kvalitné drevené bri−
kety, 10 kg/2,20 euro. Inf. m
0902 271 444.              np − 439

n Rekonštrukcie bytových jadier
na kľúč. Výber z katalógu. Inf. m
0902 271 444.               np − 442
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim agátové porasty a bu−
kové prebierky. Inf. m 0903 568
064.                          np − 449
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam murárske práce,
obklady, dlažby, sadrokartón.
Inf. m 0919 137 757.    np − 455

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE 19.4. 2013

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: Fiľakovo − V. Krtíš 

V. liga D: Lubeník − Nenince

V. liga D: Sklabiná − Čebovce

V. liga D: Hnúšťa − Tomášovce

I. trieda:  D. Lom − Záhorce

V. liga D: Vinica − Radzovce

V. liga D: S. Ďarmoty − D. Strehová

I. trieda: Lesenice − Olováry

V. liga D: Hrnč. Ves − Príbelce

I. trieda: Želovce − K. Kosihy

Tipnite si správny výsledok zápasu z našej ponuky (výhru, re−
mízu, resp. prehru domácich) − 1 (1b.), X (3b.) alebo 2 (2 b.).
Víťazom sa stane ten, kto nazbiera najviac bodov. 

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 5. KOLO

* Deväťdesiatminútová masáž celého tela cez voľné
oblečenie, hĺbkové prepracovanie kĺbov, svalov, 

energetických dráh, posilnenie nervového systému, 
zlepšenie ohybnosti,

urýchlenie regenerácie organizmu.

POSILŇOVANIE A FORMOVANIE TELA 
* Šesťdesiat minútové posilňovanie 
a joga pre urýchlenie metabolizmu 

Súkromné fitnescentrum, Škultétyho 5, V. Krtíš
Objednávky  po telefóne: 0919164417

TRADIÈNÁ THAJSKÁ 
MASÁ�NA TERAPIA

RÔZNE

11
1−

13

100−13

n Rekonštrukcie bytov a do−
mov. Stierkovanie, maľovanie,
podlahy a iné stavebné práce.
Inf. m 0902 589 619.  np − 426

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

np − 440

l Hľadá sa psík − kríženec.
Stratil sa 2. 4. pri rybníku
Sklabiná. Na krku má jazvu.
Volá sa Klinton. V prípade ná−
jdenia alebo poskytnutia
akýchkoľvek informácií volajte
na tel. č. m 0907 824 711.  

Odmena istá.  
np − 441

l Hľadá sa fenka slovenského
kopova. Stratila sa 28. 3. v
Príbelciach (ušla z dvora rodin−
ného domu). V prípade nájde−
nia alebo poskytnutia akých−
koľvek informácií volajte na tel.
č. m 0908 805 144.       np − 446

Wüstenrot, a.s., agentúrne
riaditeľstvo so sídlom
vo V.Krtíši vyhlasuje 

výberové konanie na pozíciu 

FINANČNÝ MANAŽÉR
pre plánované otvorenie novej pobočky v Lučeneci.

Svoje štrukturované životopisy  s udaním telefonického kontaktu 
zasielajte na e−mail: mpavlovova@wustenrot.sk 

najneskôr do 31.3.2014.

Wüstenrot, a.s., agentúrne riaditeľstvo so sídlom
vo V.Krtíši vyhlasuje výberové konanie na pozíciu 

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 

Po marcovom
kole 3. ročníka
súťaže v klasic−
kých šípkach to

vyzerá, že najbliž−
šie k titulu majú Marek
Chudáčik a Ivan Babinský.
Tipovať víťaza si asi netrúfne
nikto, pretože títo dvaja hráči
sa neustále striedajú na špici
tabuľky. Aprílové kolo, ktoré
práve prebieha za účasti 12 −
tich hráčov, by mohlo napo−
môcť jednému alebo druhému
k získaniu náskoku na ceste k
triumfu.

Èo kolo to iný ví�az
Ani po 6.kole 6.ročníka M−

DART CUPU, ktorý mal prívlas−
tok "veľkonočný", neevidujeme
hráča, ktorý by dokázal zvíťaziť
dvakrát. Tentokrát sa to podari−
lo Ivanovi Babinskému, ktoré−
mu vo finále podľahol Jozef
Lipiansky zo Zvolena. Títo dva−
ja hráči sa v toto sviatočné po−
poludnie stretli pri terči až tri−
krát ! Na treťom mieste skončil
Milan Činčura.

Priebežné poradie po 6. kole:
1. Babinský 410 b., 2. Činčura
360 b., 3. Š. Chrien 340 b., 4.
Rosík 300 b., 5. M. Ševčík 290
b., 6. Chudáčik 290 b., 7. Trudič
270 b. 8. Lipiansky 220 b.
Najbližší turnaj nás čaká v so−
botu, 20. apríla v Malom Krtíši.

−MDCVK−

Steelový súboj 
medzi Chudáčikom 

a Babinským



n Prenajmem 2−izbový rekon−
štruovaný byt na B. Nemcovej
vo V. Krtíši (kuchyňa kompletne
zariadená). Cena: 300 euro/me−
sačne komplet, 2−mesačná zálo−
ha nájmu podmienkou. Inf. m
0915 190 360.             np − 463
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Dňa 9. 4. 2013 sa pri
Mestskom kultúrnom stredisku
(pri budove KD) našiel zväzok
kľúčov. Majiteľ sa môže prihlásiť
v redakcii.                  np − 464
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lacno dom v
Kosihovciach. Obývateľný ihneď.
Inf. m 0915 052 540. np − 465
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ZETOR 8011, 5611.
Možnosť aj náradia. Inf. m 0918 276
872.                            np − 466

n Predám 130 kg ošípanú − mä−
sový typ. Cena dohodou. Inf. m
0908 967 481.            np − 467
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 1−izbový byt
na Ul. SNP vo V. Krtíši. Inf. m
0904 256 464, 0908 355 383. 

np − 468
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n MAXFIN REAL hľadá ľudí na
pozíciu realitný maklér. Inf. m
0907 131 823.              np − 469
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Novohradskej, príp., vymením za
1−izbový. Inf. m 0917 315 321.   

np − 470
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osob−
nom vlastníctve na Lučenskej.
Cena dohodou. Inf. m 0905 919
861.                          np − 475
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam starostlivú opateru
vášho nevládneho blízkeho v
domácom prostredí. Inf. m 0918
166 013.                       np − 474

n Predám rozkladací jedálenský
stôl (okrúhly, tmavý) + 6 stoli−
čiek, sklenený veľký jedálenský
stôl (150 x 90 cm), varhany CA−
SIO CT 680, elektrickú vyhrieva−
ciu deku a plyšový (zelený) ko−
berec. Cena dohodou. Inf. m
0905 665 485.              

np − 471
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt na Ul.
Ľ. Štúra od 1. 5., dve splátky vo−
pred. Inf. m 0907 621 145. 

np − 473
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vykŕmenú ošípanú
(váha asi 180 kg). Inf. m 0907
620 345.                    np − 477

n Ponúkam na prenájom 3−izbo−
vý byt v bytovom dome na
Hviezdoslavovej (5. poschodie, s
balkónom a výťahom). Zn. Len
vážny záujemca. Inf. m 0905 711
950.                          np − 476
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osob−
nom vlastníctve (so zariadením)
na Ľ. Štúra (5. poschodie, zateplený
panelák, slušný vchod). Cena:
22.490 euro. Voľný od 1. 6. 2013. Inf.
m 0903 905 193.           np − 478
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Miesto výkonu práce:  Záhorce,
Cirovská 370

Náplň práce: − kontrola chemických 
a mikrobiologických ukazovateľov vstupných  
materiálov, medziproduktov a hotových výrobkov
− odber vzoriek na prevádzke, ich spracovanie 
a vyhodnotenie

Po�iadavky na uchádzaèov: 
Požadované vzdelanie: stredoškolské
Zameranie, odbor: chémia
Počítačové: MS Office (Word, Excel, Outlook, 
internet) −  pokročilý
Ďalšie požiadavky: 
Prax minimálne  2 roky v laboratóriu,
schopnosť samostatnej práce v laboratóriu,
zodpovednosť, spoľahlivosť.

CHARAKTERISTIKA SPOLOÈNOSTI: 

Sme výrobcovia organických a organicko
− minerálnych hnojív, prevádzkujeme veľkoka−
pacitnú kompostáreň nadregionálneho charak−
teru. Využívame jedinečný spôsob spracovania
biologicky rozložiteľného odpadu pomocou
Eisenia foetida − druhu kalifornských dážďo−
viek, ktorého výsledným produktom je vermi−
kompost. Taktiež poskytujeme komplexné služ−
by v oblasti zhodnocovania a zneškodňovania
biologicky rozložiteľných odpadov.

TERMÍN UZÁVIERKY PREDKLADANIA 
ŽIADOSTÍ JE DO 25. 4. 2013. 

Záhradka AGGEUS 
v Novej Vsi ponúka na predaj:

!AKCIA KVETY!
nová cena  stará cena 

* ťahavé tirolské pelargónie  0,80 euro   0,90 euro
* všetky plnokveté muškáty  1,99 euro   2,49 euro
* violy (sirôtky)                  0,49 euro   0,59 euro

ĎALEJ PONÚKAME: OVOCNÉ STROMY, 
RÔZNE DRUHY TUJÍ A CYPRUSOV UŽ OD 1 EURA! 

ELEMONT s.r.o., 
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

L A B O R A N TL A B O R A N T

Žiadosť a profesný životopis  zasielajte výhradne na uvedenú 
e−mailovú adresu praca@vermivital.sk

Bližšie informácie poskytneme na t.č. 047/4893133

n Prenajmem obchodný pries−
tor v meste V. Krtíš na
Nemocničnej. Inf. m 0905 844
412.                          np − 462

Pozri ...J
Facebook

Silvia
Kubániová

STAVEBNÉ POZEMKY 
vo Veľkom Krtíši na predaj.

MICHA+, s.r.o., 
mobil: 0905 358 389


