
"Roky plynú ako tichej rieky prúd,
iba bolesť trvá a nedá zabudnúť."

Päť rokov uplynie 
25. 3. 2014 odvtedy, ako nás navždy 

opustil náš milovaný syn 
JÁN ZEMČÍK

z Veľkých Zlievec vo veku 33 rokov.
Ak ste ho poznali, venujte mu 

spolu s nami tichú spomienku.
S nehynúcou láskou spomínajú: matka, bratia Peťo a Miro,

sestra Emília a synovia Marko a Sebastián.

Päť najsmutnejších
rokov

†

"Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, 
dotĺklo srdce, ktoré sem milovali. 

Nedá sa tomu uveriť, že človek ktorý
mal tak rád život a svoju rodinu 

nadovšetko na svete, odišiel na večnosť. 
Veľmi túžil žiť, no srdiečko 
už nevládalo ďalej biť. 

Jeho kniha života sa zavrela na vysokom 
čísle stránky 90. 

Navždy zostane v našej pamäti." 
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás 

1. marca navždy opustil náš drahý ujo a krstný otec 
JÁN ĎURČOV vo veku 90 rokov 

zo Suchého Brezova. 

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí ho spolu s nami
odprevadili na jeho poslednej ceste. 

Navždy spomínajú: netere Anna Backová so synom Ivanom 
a Anna Oťaheľová s rodinou, synovec Dušan Ďurčov s rodinou,

ostatná rodina a známi.  

Čas plynie a život 
sa končí

†

"Neplačte, nechajte ma spať, lebo
aj bez sĺz možno spomínať. 
Nebolo mi dopriate s Vami ďalej žiť,
nebolo lieku, ktorý by ma mohol 
vyliečiť. Slniečko ma už neprebudí,
neuzriem krásny deň, v tichu si snívam
svoj večný sen. Len ten pochopí veľký 
žiaľ a bolesť, kto stratí toho, koho mal rád."

Dňa 23. 3. uplynuli štyri roky, ako nás 
navždy opustil náš drahý otec, manžel a starký

JÁN DANÓCZI 
z Bušiniec vo veku 66 rokov.

Navždy s láskou spomína a nikdy nezabudne celá rodina.

Neuzriem viac 
krásny deň †

"Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto 
nečakal a v srdci si nám iba bolesť 

zanechal. Milovali sme Ťa, Ty si miloval
nás, tú lásku v našich srdciach nezničí

ani čas. Zbohom, nestihol si povedať, len
žiaľ v srdciach nás všetkých zanechať. 

Už nepočuť ten krásny hlas, prestali sa ústa
smiať. Tak veľmi si si prial ešte žiť, toľko veľa
urobiť, nad smrťou nedokázal si zvíťaziť. 

Aj keby láskou vzbudiť sme Ťa chceli, neozveš sa viac..."
S hlbokým žiaľom si pripomíname smutné 

1. výročie, ako nás 13. 3. 2013 navždy opustil náš drahý manžel 
a otec JOZEF LAVRÍK 

zo Želoviec vo veku 47 rokov.
S bolesťou v srdci navždy spomíname: 

manželka Zuzka, syn Zoťo, celá rodina a známi.

Tvoj odchod nikto 
z nás nečakal

†

Smrť zbavila ma bolesti mojej,
modlite sa za mňa, by Pán prijal

ma do milosti Božej.
„Mal nás všetkých rád a chcel ešte
veľmi žiť, ale prišla tá chvíľa, keď

musel do večnosti ísť. 
Nechajme ho tíško spať, čo bolo súdené,

muselo sa stať. Nech jeho telo v rodnej
hrude v pokojnom spánku odpočíva, v pamäti

našej žiariť bude pamiatka jeho stále živá."
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 9. 3. 2014 
navždy po ťažkej chorobe opustil náš milovaný manžel, 

syn, otec, starý a prastarý otec
LADISLAV KOVÁČ z V. Krtíša vo veku 74 rokov.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ním prišli 11. 3. 2014 rozlúčiť
na veľkokrtíšsky cintorín a kvetmi i slovami 

útechy zmiernili náš hlboký žiaľ.
Navždy spomínajú manželka Margita, mama Alžbeta, dcéry
Erika a Adriana s rodinami a celá ostatná smútiaca rodina.

Ďakujeme za obetavú a profesionálnu starostlivosť o nášho
milovaného Ladislava Kováča celému kolektívu oddelenia
anestéziológie a intenzívnej medicíny vo VšNsP vo V. Krtíši pod
vedením MUDr. Milana Panenka a zvlášť MUDr. Kataríne
Horváthovej a personálu geriatrie.

Manželka s celou rodinou.

Neplačte 
za mnou...† "Nestihol si nám zbohom dať, 

odišiel si tíško a nečakane. 
Tíško zaspal si, ale v našich

srdciach ostal si navždy."
Dňa 30. marca 2014 si pripomíname
prvé smutné výročie, ako nás opustil

náš manžel, otec a starý otec
PAVEL ĎURČOV vo veku 

84 rokov z Malého Krtíša.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu 

s nami venujú tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

V našich srdciach
ostal si navždy†

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

"Čas plynie, smútok zostáva v srdci, 
bolesť neprestáva. 

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu
chodíme, pri plamienku sviečky si 

na Teba spomíname. 
Už len kytičku z lásky Ti môžeme 
na hrob dať a na všetko spomínať."

Dňa 22. 3. 2014 sme si pripomenuli 
20. výročie úmrtia nášho milovaného otca, 

manžela a starkého 
JÁNA KUKOLÍKA.

Kto ho poznal, nech mu venuje tichú spomienku.

Spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.

Bolesť v duši
neutícha

†
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Vďaka intervencii Okresnej
organizácie SMER SD a osob−
nej iniciatíve Roberta Fica sa
podarilo zrealizovať vo Veľkom
Krtíši a okrese množstvo inves−
tičných akcií ako napríklad: do−
budovanie Bio kúpaliska Krtko,
vybudovanie viacerých multi−
funkčných ihrísk v okrese,
Zimného štadióna, uskutočniť
rekonštrukciu Plachtinského
mosta, cesty smer VK − Pôtor
atď. Hlavne jeho zásluhou sa o−
päť vrátilo OR Policajného zbo−
ru späť do V. Krtíša. 
Chceme ubezpečiť občanov, že

v prípade zvolenia R. Fica za
prezidenta, bude vláda plne
funkčná a naďalej sociálne
orientovaná a R. Fico určite ne−
stratí záujem o náš okres, a aj z
novej pozície sa bude usilovať u−
robiť aj pre obyvateľov nášho o−
kresu maximum. 

Prosíme občanov, aby volili

zodpovedne a nepodlie−
hali rôznym marketin−
govým spôsobom vede−
nia volebne kampane
protikandidáta, ktoré−
ho v podstate nikto ne−
pozná, okrem jeho ob−
rázkov z bilbordov a di−
stribuovaných predvo−
lebných materiálov.

Vidíme nezodpovednosť
pravicových politikov,
ktorí sa rozhodli pod−

poriť pána A. Kisku
do tejto dôležitej

funkcie, hoci ho
vôbec nepo−

znajú a robia tak
len preto, aby sa
prezidentom ne−

stal Robert Fico. Prípadná vý−
hra protikandidáta A. Kisku by
v budúcnosti nemusela mať po−
zitívny dopad pre Slovensko,
ako štát, ani pre drvivú väčšinu
jeho občanov. 

Volič by si mal uvedomiť, že
prezident je vrchným veliteľom
ozbrojených síl Slovenska, čo je
mimoriadne zodpovedná funk−
cia. Pokiaľ je teda prezidentom
osoba bez predchádzajúcej od−
bornej vládnej, či politickej skú−
senosti, musí sa spoliehať zásad−
ne len na svojich poradcov čo
môže byť často veľmi kontro−
verzné, pokiaľ prezidentovi v
tejto oblasti chýbajú aj tie naje−
lementárnejšie skúsenosti a po−
litický a medzinárodný rozhľad.
Momentálna politická situácia
v Európe a svete si vyžaduje
skúseného a rozhľadeného poli−
tika, ktorý dokáže robiť zodpo−
vedné a rýchle rozhodnutia v

prospech štátu a organizácií
ktorých sme členmi (EÚ, NATO,
OSN, OECD a ďalšie).     

R. Fico je dnes na Slovensku
určite najúspešnejší a najdôve−
ryhodnejší politik, výborný a
zodpovedný premiér, ale aj
medzinárodne uznávaný a pre
svoje postoje a konanie cenený
štátnik. Pre Slovensko je dobré,
keď prezident, parlament aj vlá−
da spolupracujú, čo vytvára v
spoločnosti pokoj a stabilitu,
ktorá je potom základom ďalšie−
ho rozvoja nášho štátu.   

Roberta Fica podporuje aj viceprimátor mesta Veľký Krtíš 
a poslanec VÚC BBSK − MUDr. Mirko Trojčák

Okresná organizácia  SMER SD vo Veľkom Krtíši ďakuje všetkým voličom za podporu Roberta Fica − nášho
kandidáta na prezidenta SR. Veríme, že rovnako ako v prvom kole, budeme úspešní aj v druhom kole, a že podpora
z radov obyvateľov   okresu Veľký Krtíš sa ešte aj rozrastie. Robert Fico je jedným z mála politikov, ktorý navštívil
náš okres viackrát, či už ako poslanec NR SR alebo ako predseda vlády SR a každá z jeho doterajších návštev bola
vždy prospechom pre občanov tohto okresu.  

ĽUBOMÍR HAŠKO,
predseda OO SMER−SD

Rozhodnite sa v druhom kole volieb správne

www.fico2014.skROBERT FICO, kandidát 
na prezidenta SR

O funkciu prezidenta republiky sa vo voľbách 2014 uchádzalo 14 kandidátov. Od začiatku prezidentskejO funkciu prezidenta republiky sa vo voľbách 2014 uchádzalo 14 kandidátov. Od začiatku prezidentskej
kampane bol jasným favoritom Robert Fico. Otázkou však bolo, kto pôjde s ním do druhého kola. V ažkampane bol jasným favoritom Robert Fico. Otázkou však bolo, kto pôjde s ním do druhého kola. V až
prekvapujúco tesnom súboji napokon do druhého kola postúpil Andrej Kiska. V sobotu 29. 3. si teda budemeprekvapujúco tesnom súboji napokon do druhého kola postúpil Andrej Kiska. V sobotu 29. 3. si teda budeme
voliť nového prezidenta z dvojice Robert Fico, ktorý pri účasti 43,04 % oprávnených voličov získal v prvom kolevoliť nového prezidenta z dvojice Robert Fico, ktorý pri účasti 43,04 % oprávnených voličov získal v prvom kole
dvadsaťosem percentný podiel z hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov (12,06 % podiel hlasov všetkýchdvadsaťosem percentný podiel z hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov (12,06 % podiel hlasov všetkých
oprávnených voličov) a Andrej Kiska s dvadsiatimi štyrmi percentami hlasov (10,34 % všetkých hlasov). oprávnených voličov) a Andrej Kiska s dvadsiatimi štyrmi percentami hlasov (10,34 % všetkých hlasov). 

Ako sme volili v prvom kole prezidentských volieb
PREDVOLEBNÁ KAMPAŇ
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epovieme nič nové, keď
skonštatujeme, že doba je
naozaj ťažká, peniažky sa

k nám kotúľajú horko−ťažko,
ale o to rýchlejšie idú z našich
vreciek. Nepísaným pravidlom
býva a viackrát to skonštatovali
na tlačovkách aj väčší odborní−
ci na financie, ako sme my  v re−
dakcii, že v okresoch, kde je vy−
soká nezamestnanosť, sa ľudia
viac venujú šetreniu. Nie je ľah−
ké si vybrať banku a najmä pro−
dukt, ktorý by nám "sedel" na
mieru. Ponúk je veľmi veľa a zo−
rientovať sa v nich je problém.
Aj tu platí, že je lepšie si dať po−
radiť odborníkom ako skúšať
spôsobom − pokus − omyl − ús−
pech. V našom okrese v oblasti
finančných služieb pôsobí nieko−
ľko rokov Ing. Drahomíra Šup−
penová, finančná sprostredko−
vateľka, ktorá nám vysvetlí, pre−
čo je dôležité správne sa rozhod−
núť, ako investovať svoje pro−
striedky. 

lMohli by ste nám trochu prib−
lížiť oblasť, v ktorej pracujete,
teda "o čom" je finančné sprost−
redkovanie? 
− Je to hlavne o prístupe. O tom,
ako finanční sprostredkovatelia
pristupujú ku svojim klientom.
Ja osobne verím v maximálnu o−
tvorenosť, ústretovosť a jedno−
duchú ľudskú slušnosť. Som tu
preto, aby som klientom pomo−
hla, cieľom mojej práce je dovi−
esť klienta ku fungujúcim ro−
dinným financiám a k pochope−
niu základnej finančnej gra−
motnosti. 

l Ako by ste hodnotili úro−
veň finančného povedomia
Slovákov?
−  Vraví sa, že najlepšou školou

je život sám. Sčasti to platí aj o fi−
nančnom vzdelávaní. Finančnú
gramotnosť nebolo treba riešiť v
čase jednej poisťovne a jednej
banky. Súčasnosť je iná. Na na−
šom trhu je viac ako tisíc pro−
duktov − od bankových vkladov
cez poistky,  typy pôžičiek až po
rôzne formy sporenia a investo−

vania. Reálne zvyšovanie fi−
nančnej gramotnosti obyvateľst−
va dáva možnosti dosiahnutia
lepšej rovnováhy medzi úspora−
mi a dlžobami. Finančné vzde−
lávanie je dokonca považované
za možný nástroj odstraňovania
hmotnej núdze a obmedzenia
vytvárania tzv., pascí chudoby.
Ľudia sa musia naučiť robiť vo
svojich financiách  kvalifikova−
né úsudky a uvážlivé rozhodnu−
tia. 

l Sedemnásť rokov ste praco−
vali ako riaditeľka pobočky v
banke. Teraz sa venujete fi−
nančnému sprostredkovaniu.
Líši sa nejakým spôsobom táto
práca? 
−  Aj v tomto článku sme už

viackrát skonštatovali, že dneš−
ná doba je zložitá. Z rôznych
strán sa na nás valia ponuky
bánk, poisťovní, sporiteľní, kto−
ré sa snažia predať svoje pro−
dukty. Ak sa už človek rozhodne,
že v určitých otázkach radšej vy−
hľadá odborníka, potom nastá−
va otázka, či sa skontaktovať so
zástupcami jednotlivých finanč−
ných inštitúcií, alebo nezávis−
lým sprostredkovateľom. Banka
sa môže oprieť o svoje meno a
hustotu svojich pobočiek, kde
vás obslúžia, no aj napriek to−
mu sa vám lepšie oplatí obrátiť
sa na finančného odborníka. 

Pýtate sa prečo? Finančný
sprostredkovateľ totiž predbeh−
ne bankového pracovníka pre−
dovšetkým komplexným prístu−
pom ku svojmu klientovi. Je to
pridaná hodnota, ktorú získava
klient touto spoluprácou. 

Jej hlavnou výhodou je to, že
poradca berie ohľad na vašu
celkovú finančnú situáciu, kto−
rú najskôr zanalyzuje a odporu−
čí vám produkty ušité na mieru,
ktoré zodpovedajú vášmu fi−
nančnému konceptu. Takto vy−
tvorený finančný plán je pre vás
niečo ako mapa, ktorá vám u−
ľahčuje cestu zo súčasnej fi−
nančnej situácie do tej želanej −
budúcej finančnej situácie.
Pokiaľ takúto mapu máte, do−
stanete sa tam rýchlejšie, jedno−
duchšie a bezpečnejšie. 

l Prečo by sa teda ľudia mali
rozhodnúť pre finančného
sprostredkovateľa, a ako si ho
vybrať?
− Niekto môže argumentovať, že

kto má čas a chuť, môže si svoj−
pomocne porovnať ponuky fi−
nančných inštitúcií, naštudovať

obchodné podmienky a vybrať si
najvhodnejšiu ponuku. No rov−
nako sa potom môže každý sám
obhajovať na súde, keďže záko−
ny sú dostupné a nič nebráni
ich prečítaniu. Rozdiel je v tom,
či túto činnosť robí človek pra−
videlne alebo nie, a či sa jej ro−
zumie. Ľuďom často unikajú zá−
kladné veci a nezáleží na tom, či
majú tristo alebo tisícový prí−
jem. Ako príklad stačí uviesť
zníženie úrokovej sadzby na hy−
potéke. Predstavte si, že sa Vám
podarí nastaviť vaše úvery tak,
že sa zníži úroková sadzba len o
1 %. Pri 25 tisícovej hypotéke na
30 rokov môžete usporiť vyše
5 000 eur (!) Výsledkom nezna−
losti býva to, že ľudia často pla−
tia finančným inštitúciám aj za
to, za čo by nemuseli.
Pokiaľ hľadáte sprostredkova−

teľa, ktorý by sa mal starať o va−
še peniaze, mali by ste jeho výbe−
ru venovať veľkú pozornosť.
Každý robí svoju prácu aj pre
peniaze. Je však rozdiel, či člo−
vek vidí peniaze ako prvotný
motív, alebo ako vyústenie spo−
lupráce s klientom. V tomto bo−
de sa rozlišujú dobrí a zlí
sprostredkovatelia. Dlhoročné
vzťahy klient − sprostredkovateľ
môžu pretrvávať iba vtedy, ak
prevláda korektnosť a dôvera. 

Dôležité je nezabudnúť pove−
dať, že finančné sprostredkova−
nie je pre klienta bezplatné. 

l Vo finančnom sprostredkova−
ní je jeden nešvár : Finančným
sprostredkovateľom sa môže
stať prakticky každý.
Nepotrebuje žiadne zvláštne
vzdelanie, stačí zložiť pár skú−
šok. Aký je váš názor na legisla−
tívu v tomto smere?
− Prvého januára 2010 nadobu−
dol účinnosť zákon č. 186/2009
Z. z. o finančnom sprostredko−
vaní a finančnom poradenstve,

ktorý bol s účinnosťou 1. júna
2010 novelizovaný zákonom č.
129/2010 Z. z. a s účinnosťou 10.
júna 2013 zákonom č. 132/2013
Z. z.,  a ktorý zavádza nový
systém regulácie sprostredkova−
nia a poradenstva v celom fi−
nančnom sektore, to znamená,
že národná banka má dohľad
nad touto činnosťou. Avšak tí,
ktorí majú najväčšiu moc a ma−
li by regulovať a ovplyvňovať
prácu finančných sprostredko−
vateľov, sú finančné sprostred−
kovateľské spoločnosti. Záleží
na tej − ktorej spoločnosti, aký
má systém zapracovania nová−
čika, systém vzdelávania a
systém práce s klientom. 
Veľkú  rolu však v tom hrá eti−

ka nielen konkrétnej spoločnos−
ti, ale aj etika jednotlivca. Je
všadeprítomná v ich konaní a v
správaní, dá sa povedať že je
ich regulátorom. Preto pokiaľ
hľadáte odborníka, ktorý by sa
mal starať o vaše peniaze, mali
by ste jeho výberu venovať veľkú
pozornosť. Ide predsa o vaše pe−
niaze a zlý výber odborníka vám
môže spôsobiť veľké finančné
straty. 

l Na čo by teda mali ľudia mys−
lieť v prvom rade v súvislosti s
financiami? 
−  Jednoducho povedané, mali

by sa starať o svoje financie as−
poň tak starostlivo, ako o svoje
zdravie. V tejto súvislosti pri−
pravujeme pre vás sériu člán−
kov, ktoré vás prevedú svetom fi−
nancií, kde nájdete, veríme že
pre vás užitočné a zaujímavé ra−
dy k finančným produktom, ale−
bo rady ako zarobiť na službách
finančných inštitúcií. V tejto sú−
vislosti vám ponúkame možnosť
opýtať sa alebo poradiť v oblas−
tí financií. 

Mojím cieľom je zásadným spôsobom prispieť ku korektnému
a kultivovanému  finančnému  trhu, nakoľko v tom vidím
veľkú príležitosť. Ak ste stotožnení s touto filozofiou a chcete
aktívne pôsobiť v sektore financií,  uvítam Vaše podnety ku
spolupráci formou nezáväznej registrácie prostredníctvom
mailu na: 

drahomira.suppenova@gmail.com, 
alebo telefonicky na +421 902 824 515.

Finančná gramotnosť a znalosť
produktov sú dve rôzne veci

Kontaktné údaje : Ing. Drahomíra Šuppenová,
t.č.  0902 824 515, e−mail:  drahomira.suppenova@gmail.com

Kancelária:  Banícka  35, 990 01 Veľký Krtíš 
(nad zdravotnou pohotovosťou)

Ing. DRAHOMÍRA
ŠUPPENOVÁ

N
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KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ

KLAUDIA BÁŇAYOVÁ

SÚŤAŽ KRÁĽOVNÁ
STUŽKOVEJ 

KLAUDIA
BÁŇAYOVÁ 

Ďalšou adeptkou na titul
Kráľovná stužkovej 2013 je
Klaudia Báňayová  z Oktávy
Gymnázia A. H. Škultétyho. Ak
by podľa vás, čitateľov, mala zís−
kať tento titul práve šarmantná
gymnazistka Klaudia,  stačí, keď
vystrihnete jej kupón  a pošlete
ho alebo prinesiete osobne do
redakcie (SNP 29, V. Krtíš). Pre
víťazky sú pripravené atraktívne
ceny ako kozmetika a perma−
nentka do wellness v Hoteli
Aquatermal Strehová.
Súťaž ukončíme v máji, pred ma−
turitami.

Foto: Julo OLŠIAKFoto: Julo OLŠIAK

DETSKÁ TVÁR POKROKU

DETSKÁ TVÁR POKROKU 2014
6. MARIANKA MALATINCOVÁ

(KATEGÓRIA 3−6 ROKOV)

REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO
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*PRENÁJOM

− 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

RÝCHLA POŽIČKA

Prihláste do súťaže aj vy svoje dieťatko.
Detičky sa budú uchádzať o priazeň čitateľov v
dvoch kategóriách: 0− 3 roky a 3−6 rokov.
Fotografie detí je potrebné priniesť    osobne
do redakcie POKROK spolu s písomným súhla−
som rodičov o zverejnení fotografie ich rato−
lestí v našom týždenníku. Víťazmi pekných
hračiek sa stanú detičky, ktoré získajú najvyš−
ší počet hlasov.

Prihlásili ste vaše dieťa do súťaže 
O NAJKRAJŠIU

KARNEVALOVÚ MASKU? 
Na vaše kupóny, ktoré treba vystrihnúť, nale−

piť na papier a priniesť k nám do redakcie ale−
bo poslať poštou, čakáme do stredy 26. marca.
Prvé tri detičky, ktoré získajú najviac kupó−
nov vyhrávajú od redakcie pekné hračky alebo
školské potreby (podľa veku dieťatka). Mená
troch detských víťazov uverejníme v Pokroku
číslo 13. V prípade, že by ste nevedeli získať
Pokrok č.10, informujte sa o remitende − na t.č.
0902 302 102 alebo 0918 59 65 95,

hornacekova@stonline.sk 

Päťročná Marianka Malatincová z Dolnej Strehovej je
síce ešte skôlkarka, ale už teraz  sa veľmi teší do školy.
Hlavne na to, že sa naučí čítať a písať ako jej  starší de−
saťročný braček, ktorého má veľmi rada  a s ktorým sa
vždy rada zahrá.   Ak by detskou tváričkou Pokroku
mala byť podľa vás práve Marianka, stačí vystrihnúť
jej kupón a doručiť ho do redakcie.

OKTÁVA, GYMNÁZIUM
VEĽKÝ KRTÍŠ



7 / 24. marec 2014

ZDRAVOTNÍCKY 
INFOSERVIS

S L U Ž B Y  M O T O R I S T O M

l 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 
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h., sobota,
nedeľa, sviatok: 9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.

Rozpis služieb lekární − MAREC
Dr. Max 8, 9, 14, 20, 26,

Panacea 3, 15, 16, 21, 27, 
Aqua viva 4, 10, 22, 23, 29, 
Biely lev 5, 11, 17, 29, 30, 
Čierny orol 6, 12, 18, 24, 

Belladonna 1, 2, 7, 13, 19, 25, 31, 
(ČÍSLO ZA LEKÁRŇOU ZNAMENÁ 

DÁTUM V MESIACI)

lAUTOSERVIS AUTOSERVIS 
FIT AUTO, s.r.o.FIT AUTO, s.r.o.
− ŠÓŠÁRSKA UL.,

ŽELOVCE ,tel: 0908 903 749
− BEŽNÉ AJ GENERÁLNE OPRAVY

− NÁHRADNÉ DIELY − PLNENIE 
A ÚDRŽBA KLIMATIZÁCIÍ − PNEUSERVIS

− ZNAČKOVÉ FÓLIE 3M

lR − SERVICE − ROMAN ŠTRBÍK R − SERVICE − ROMAN ŠTRBÍK 
www.r−service.sk. 

AUTOSERVIS − PNEUSERVIS 
Regionálne zastúpenie PNEU VRANÍK. 
Využite predaj pneumatík 
za skvelé ceny! Digitálna geometria
− diagnostika.
Písecká 3, Veľký Krtíš, tel. 0915 832 193

Stačí, keď kupóny vystrihnete, nalepíte ich na hraciu 
kartu a na záver ich pošlete  alebo prinesiete ku nám do

redakcie. Tým ste  splnili podmienku zaradenia do
žrebovania O PRVÚ CENU  − PERMANENTKU NAPERMANENTKU NA

KUPKO AQUATERMAL STREHOVÁ A DVE VECNÉ CENY. KUPKO AQUATERMAL STREHOVÁ A DVE VECNÉ CENY. VEĽA ŠŤASTIA!

MARCOVÁ

KUPÓNKA

č.4

SPONZORMI KUPÓNKY SÚ:

Marcela Krnáčová

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

MARCOVÁ KUPÓNKA

4,00
3,00

0905 808 616, 0907 885 834 

V PONUKE ZRUBOVÝ OBKLAD A DLÁŽKOVICA

Adresa: Nám. A. H. Škultétyho č. 5, Veľký Krtíš 

obchodného, občianskeho,
pracovného, rodinného, 
správneho a rodinného  

tieto služby: 
lZastupovanie vo veciach 
ochrany spotrebiteľa 
lprávne poradenstvo 
lzastupovanie pred súdom 
lvypracovanie zmlúv, 
právnych podaní a vymáhanie
pohľadávok a iné. 
m 0908 925 291, 047 38 11 492,

danazlnkova@stonline.sk

lPri kúpe, predaji a prenájme  
nehnuteľností, 
ladministratívne služby − 
vypracovanie zmlúv a žiadostí, 
návrhy na prejednanie 
dedičského konania, 
lpotvrdenie o trhovej cene a iné.

Katarína Sarvašová, 
m 0908 787 713, 

sarvasova.katarina@gmail.com,
Soňa Sarvašová 0904 829 389,

sona.sarvasova@gmail.com

Advokátka 
Mgr. Dana Žlnková 

ponúka v oblastiach práva:  

S+K realitná kancelária
− realitné služby 

a odborné poradenstvo:

Krby, komíny, 
solárne systémy.

PREDAJ
− MONTÁŽ − SERVIS

Inf. 0915 825 364
BEŤO

KKOMPLETNÉOMPLETNÉ

VYKUROVACIEVYKUROVACIE

SYSTÉMYSYSTÉMY NANA DREVODREVO,,
PELETKYPELETKY, , PLYNPLYN

UŽ V PREDAJI 
OVOCNÉ 

STROMČEKY
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Ženy si pri zhotovení nákresu najprv
pôvodnú čipku cez notebook zväčšovali a
potom za pomoci skúsenej čipkárky Mgr.
Ivety Žlnkovej jednotlivé väzby ručne
prekreslili na papier. 

Bola to práca veľmi náročná, vyžadovala
si sústredenosť, ovládanie PC, dávku pred−
stavivosti, kresliacich zručností, dokonca i
matematických schopností. Takto zhoto−
vené nákresy slúžia čipkárkam pri prak−
tickom pletení paličkovanej čipky.
Praktického kurzu sa zúčastnilo osem čip−
károk, z toho dve ženy zo Šenkvíc a Žiliny.
Podľa slov lektorky kurzu Mgr. Ivety Žln−
kovej, čipkárky počas dvoch dní pochopili
princíp prekresľovania, vnikli do tajov
spletitosti nití, naučili sa ich v tradičnej
čipke "čítať" a zakresliť do pracovnej pred−
lohy. Keďže opakovanie je matkou mú−
drosti, čipkárky si svoje nové vedomosti a
znalosti chcú utvrdiť už v apríli na ďalšom
tvorivom stretnutí. 

Text a foto: − Mgr. IVANA LEŠKOVÁ − 

Tradícia udržiavaná za pomoci počítača
Počítače sú dnes bežné a nevyhnutné v rôznych oblastiach činností. Práca s počítačom sa osvedčila aj čipkárkam z nášho regiónu na ví−
kendovom stretnutí 22. a 23. februára. Cieľom praktického kurzu, ktoré organizovalo BBSK − Hontiansko−ipeľské osvetové stredisko Veľký
Krtíš, bolo naučiť čipkárky rozkresľovať vzory tradičnej hontianskej čipky, ktoré vzhľadom na vyhotovenie − pletenie sú jedny z najná−
ročnejších. 

Skúsená čipkárka Mgr. Iveta Žlnková (uprostred) 
naučila ostatné čipkárky rozkreslovať vzory
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Spolu s ním privítal a všetkým
ženám k sviatku všetko najlep−
šie zaželal hostiteľ všetkých prí−
tomných predseda Okresnej ra−
dy strany SMER−SD vo V. Krtíši
Ľubomír Haško. Medzi gratu−
lantmi v hľadisku boli aj posla−
nec VÚC BBSK za stranu
SMER−SD MUDr. Ondrej
Kollár, poslanec MsZ a prednos−
ta Okresného úradu vo V. Krtíši

Mgr. Jozef Cuper, primátor Ing.
Dalibor Surkoš,  prednosta MsÚ
Ing. Roman Wagner a ďalší hos−
tia. 

Po úvodných milých slovách
spríjemnila ženám toto sláv−
nostné popoludnie komédia, na−
jmä o ženách, autora Juraja
Matiaša Spadne z čerešni... v po−
daní Divadla bez groša z V.
Krtíša.                                 − red−

Postupne sa však aj u nás zno−
vu začína pripomínať deň, kedy
vzdávame úctu všetkým ženám,
kedy drobným darčekom vyjad−
rujeme ženám vďačnosť a kytič−
kou jarných kvietkov lásku k
ním. Ženy a ich úlohu v rodine a
postavenie v spoločnosti si vá−
žia aj v Klube dôchodcov vo V.
Krtíši a v spolupráci s Mestom
V. Krtíš pripravili pre svoje
členky malé kultúrno−spoločen−
ské podujatie. Ženy kytičkou
hudby a umeleckého slova priš−
li pozdraviť aj žiaci ZUŠ vo V.
Krtíši pod vedením riaditeľa
Mgr. Mareka Mišiaka.

Slávnostnou rečou sa potom
prítomným ženám prihovorili
vedúce klubu Martina Vargová
a Margita Gajdošíková. V mene

svojom i MO Jednoty dôchod−
cov na Slovensku vo V. Krtíši
pozdravil prítomné ženy jej
predseda Ing. Emil Šiška a úctu

členkám klubu, obyvateľkám
mesta, vzdal aj primátor V.
Krtíša Ing. Dalibor Surkoš.   

Výborným gulášom, ktorý
členky uvarili,  zajedli hostia
slávnostný prípitok. Ženy si pri−
pravili aj sladké pampúšiky i
slané pečivo, ktoré spolu s do−
brým vínom rozprúdili veselú o−
slavu. Na nej nemohol chýbať
ani 94−ročný Jozef Vanko, kto−
rého šibalstvo a flirtovanie neo−
púšťa ani v tomto veku a na je−
ho želanie mu ženy zaspievali
pesničku "Slovenské mamičky" .
Ženský chór sa rozospieval a
zábava pomaly vrcholila. Ale
tak ako každá pesnička, aj
oslava MDŽ v klube dôchodcov
vo V. Krtíši mala svoj koniec.
Ženy−oslávenkyne sa pomaly
rozchádzali do svojich domo−
vov, ale tešili sa, že si znovu raz
spoločne posedeli, podebato−
vali a aj trochu sa zabavili.
Vďaka za to patrí vedeniu klu−
bu i agilným členkám, ktoré to−
to podujatie pripravili v spolu−
práci s vedením mesta. 

Text a foto: P. GAŠPAROVIČ

Úcta pre striebrovlasé dámy
Po prvý raz sa Medzinárodný deň žien v bývalej Československej republike oslavoval už v roku 1921.
Počas 2. svetovej vojny bol zakázaný a obnovený v roku 1945. Najmä po roku 1948 sa stal tento svia−
tok žien nástrojom politickej propagandy, symbolom boja žien za mier, proti kapitalizmu a predsta−
voval zrovnoprávnenie žien v spoločnosti ako vymoženosť socializmu. Oslavy MDŽ sa stali každoroč−
ne propagandistickým rituálom, ktorým si strana upevňovala svoju moc a ideológiu. Možno aj preto
tento sviatok po Nežnej revolúcii v roku 1989 upadol takmer do nemilosti. Mnohé strany sa obávali,
aby si ľudia jeho organizovanie nespájali s dobami socializmu. V zahraničí (aj v tom kedysi "kapitalis−
tickom") sa však v tento deň stále konali rôzne podujatia na podporu práv žien a ich postavenia v spo−
ločnosti. 

Mgr. Mária Hroncová, Ing. Dalibor Surkoš
a Ing. Emil Šiška privítali ženy − seniorky

Strana SMER−SD si váži postavenie ženy v spoločnosti
Na to, že ženy si právom zaslúžia úctu a pokornú poklonu za ich

prácu, obetavosť i ich lásku nezabúdajú ani predstavitelia a členo−
via strany SMER − SD. Takmer na celom svete na počesť  odvahy
textilných robotníčok a ich štrajku 8. 3. si muži pokladajú za česť
vzdať ženám úctu  v tento deň − Medzinárodný deň žien.  Podobne
ako každý rok aj v tomto roku na túto milú láskavosť nezabudli ani
predstavitelia Okresnej rady strany SMER−SD Vo V. Krtíši a pri−
pravili pre ženy malý darček k ich sviatku v kultúrnom dome vo V.
Krtíši.  Už pri vstupe dostala každá z prítomných žien ako výraz ú−
cty perníkové srdiečko a vo vnútri sa im prihovoril poslanec NR za
stranu SMER−SD Ing. Tibor Lebocký.

Ženám sa k ich sviatku prihovoril poslanec NR SR Ing. Tibor
Lebocký, spolu s Ľubomírom Haškom, predsedom OR SMER − SD.

V pozadí moderátorka podujatia Erika Balážková

V predvečer MDŽ prišli veľkokrtíšske ženy na predstavenie 
Spadne z čerešni, ktoré im spríjemnilo ich veľký sviatok
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Na začiatku zábavy sa predsta−
vili folklóristi z Bátorovej,
Plachtiniec a Príbeliec, gajdoši
zo združenia Spojené huky
Slovenska a domácich zastupo−
vala ženská spevácká a dievčen−
ská tanečná skupina, ktorá na
záver vystúpenia rozložila na
stoly čerstvo upečený domáci
chlieb. Na správnu strunu trafi−
la Ľudová hudba Dominika
Václava hneď v prvom kole zná−
mou pesničkou Mám ja hruš−
ku..., ktorá hneď v úvode roz−
tancovala kultúrny dom.
Zábava nabrala na tempe a ne−

prestala počas celého večera i
rána. Po prvý raz sa "na ostro"
do tanca predstavila i detská ľu−
dová hudba Čardáš z Hrušova a
že premiéra dopadla dobre,
svedčil viackrát opakovaný po−
tlesk. Tanečné kolá organizáto−
ri dopĺňali žrebovaním bohatej
tomboly a šťastní výhercovia si
pôjdu oddýchnuť do Bojníc, D.
Strehovej, Hokoviec, prípadne
sa tešia z hodnotných cien od
sponzorov a členov Folklórnej
skupiny  Hrušov. Kultúrny stá−
nok Hrušovčanov je priestorný
a všetky jeho miestnosti boli na−
plnené ľudovou pesničkou, či už
pri ľudovej hudbe, heligonkách,
gajdách a píšťaľkách. 

Plno a veselo bolo i pri stánku
Gazdovský dvor, ktorý obhos−
podarovali členovia mužskej
speváckej skupiny. A aby im tá
veselosť vydržala čo najdlhšie,
pochutnávali si na tradičných
špecialitách. Domáce kuchárky
sa nezapreli, opäť pripravili nie−
čo z tradičnej hrušovskej ku−
chyne. Neodolateľná bola typic−
ká vôňa domáceho "bôbu" a za−
bíjačkových špecialít, ktoré
rýchlo mizli v roztancovaných a
veseliacich sa účastníkoch folk−
lórneho plesu. A aj keď sa
pôvodne plánovalo obmedziť
počet účastníkov na 250, organi−

zátori neodolali požiadavkám a
konečné číslo prítomných hostí
sa ustálilo až na približne 320−
ke, čo dokazuje, že úslovie
"Dobrých ľudí sa veľa zmestí"
stále platí. 

Aj keď sa isto objavili drobné
nedostatky, priaznivé ohlasy
počas i po podujatí svedčia o
skutočnosti, že aj v malej dedine
sa dá zorganizovať akcia, ktorá o−
sloví verejnosť aj ďaleko za hranica−
mi regiónu. Poďakovania, ktoré vi−
ackrát odzneli od návštevníkov obe−
tujúcich i stovky kilometrov,  patria
organizátorom, ale i sponzorom,
či inak do prípravy a realizácie
zainteresovaným jednotlivcom
a organizáciám.

JÁN BRLOŠ
FOTO: ARCHÍV ÚČASTNÍKOV

Netradično − tradičný folklórny ples v Hrušove
Aj takto môžeme nazvať podujatie, ktoré  už  4. rok pripravili hrušovskí matičiari a folkloristi  v miestnom kultúrnom dome. Organizátori
toto podujatie nazvali Folklórny ples, ale nie všetky aspekty spĺňajú normy tejto formy zábavy. Žiadne róby, okázalosti, naškrobenosť, ce−
remónie. Iba jednoduchosť, srdečnosť, dobrá vôľa a hlavne plno krojov. Veľa a rôznych. V poslednú februárovú sobotu sa do folklórom zná−
mej hontianskej dediny začali schádzať hostia z celého Slovenska. Z rôznych kútov, krajov, rôznych dedín, miest, rôzneho postavenia, z
blízka i ďaleka, ale určite so spoločným záujmom, zabaviť sa tak, ako sa kedysi zabávali naši predkovia, vrátane oblečenia. Len ťažko by
sa z toho množstva rôznych pestrofarebných krojov dalo povedať, ktoré oblasti boli na plese  zastúpené. Kultúrny dom vyzdobený folk−
lórnymi námetmi na tému Zrodenie chleba, sa postupne napĺňal všetkými farbami dúhy a vôňami modrotlače, súkna, plátna, kožúškov,
kašmíru, hodvábu či naftalínu a v neposlednom rade slivovicového prípitku. Krojovaný bol i obslužný personál, kuchárky i muzikanti.
Regula, že vstup bol povolený len v kroji, platila pre všetkých. 

"Hruška" rozprúdila
tanec v sále

Domácim špecialitám 
hostia neodolali

K fotografiám 
z hrušovského folklórneho plesu

snáď ani nie je potrebný komentár.
Tradične dobrá nálada bola

aj tentoraz na rozdávanie a oči
prítomných vzájomne potešila

nádhera krojov
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Veselicu slávnostne otvoril pre−
zident futbalového klubu  Jozef
Paholík. Medzi hosťami zvlášť
privítal  starostu z Obeckova Ľu−
dovíta Rošku s manželkou a ria−
diteľa I. ZŠ z Veľkého Krtíša
Dušana Gálika. Veselica mala aj
duchovný rozmer vďaka účasti
miestneho kňaza Mgr. Dominika
Markoša, ktorému sa tiež dostalo
osobitného privítania. Starostka
zo Sklabinej Bc. Marta
Kálovcová sa zo zdravotných
dôvodov ospravedlnila. V prího−
vore prezidenta FK patrilo
zvláštne poďakovanie patrilo
Anne Haraksimovej Anne za prí−
kladnú starostlivosť o všetkých
futbalistov pri praní, upratovaní
a príprave dresov na všetky fut−
balové stretnutia. Ing. Vladimír
Hájek tak ako po iné roky pri−
pravil zostrih gólov z futbalo−
vých zápasov počas uplynulej se−
zóny na domácej pôde. Videá sa
premietali na veľkoplošnej obra−
zovke, kde si futbalisti pripome−
nuli úspechy z jesennej časti se−
zóny. Medzi hráčmi sa objavili
mená ako Jozef Berky, Tomáš
Zošák, Jozef Maslaňák, Martin
Ďurica, Peter Kováč, Frederik

Matikovský Frederik a tiež aj
futbalisti z „B“ − mužstva.  Po
skončení oficiálnej časti sa roz−
prúdila zábava, o ktorú sa posta−
ral dídžej Jozef Klinčok. V pre−
stávke sa ponúkali zabíjačkové
špeciality, ktoré pripravil Cyril
Hrubčo a s ich podávaním pomá−
hali  Mária Klinčoková, Janka
Bolibruchová a Ján Slovák.
Polnočnú kapustnicu pripravil
Pavel Naď s jeho pomocníkmi.
Prúd zábavy bol prerušený prí−
jemnou chvíľou očakávania po−
čas žrebovania tomboly. Cien bo−
lo neúrekom − žrebovalo sa až 43
krát!  Sponzori boli veľmi štedrí a
víťazi veľmi spokojní. 

Poďakovanie za prípravu vese−
lice patrí aj Ing. Branislavovi
Belákovi, ktorý organizačne
prispel s vystavením originál−
nych pozvánok a značnou mie−
rou sa podieľal aj na osobnom
pozvaní hostí. 

Vďaka patrí všetkým, ktorí a−
koukoľvek mierou prispeli k ús−
pešnému priebehu tejto veselice
a k spokojnosti všetkých hostí.   

Dopisovateľ JÁN HAVRILA
Foto: Ing VLADIMÍR HÁJEK

Fašiangová veselica 
sklabinských futbalistov
V poradí už piata futbalová veselica sa konala 1. 3. 2014 v sklabin−
skom kultúrnom dome. Počas dlhej 68 ročnej histórie futbalu v tej−
to obci sa už stalo tradíciou, že sa futbalisti, členovia futbalového od−
dielu a pozvaní hostia stretávajú na takomto príjemnom podujatí. 

Z tombolových cien sa ušlo aj prezidentovi klubu Jozefovi
Paholíkovi s manželkou Jankou (vľavo)

To bola bola naozaj bohatá, svedčilo 
o tom 43 hodnotných cien

Starosta Obeckova Ľudovít Roško (vľavo), ktorý podporuje
sklabinské B − mužstvo a počas prestávky umožnil odohrať

prípravné zápasy na ihrisku v jeho obci.
Na fotografii s Mgr. Dominikom Markošom

Medzi hosťami bol aj Mgr. Dušan Gálik (vľavo),
riaditeľ I. ZŠ vo V. Krtíši a Mgr. Milan Varga s manželkou

Fantastická nálada vládla pri stoloch 
aj na tanečnom parkete
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Spočiatku sme sa veľmi obáva−
li o to, či vôbec lyžiarsky výcvik
bude, pretože príroda nám ten−
to rok nedopriala poriadnu zi−
mu. Našťastie pár dní pred od−
chodom sa spustilo poriadne
sneženie a Nízke Tatry sa zabe−
leli. Napriek tomu počasie v
Krpáčove pripomínalo skôr
jar. Sneh na zjazdovke síce ne−
bol dokonalý, ale v daných
podmienkach sme s ním boli
veľmi spokojní.

Ubytovanie bolo v porovnaní
s minulými rokmi oveľa lepšie.
Aj strava sa po menších nedo−
rozumeniach a nedostatkoch
prvých dní výrazne zlepšila.
Trošku sme sa obávali cesty k
svahu, pretože sme to mali tak−
mer 700 metrov dole kopcom.
Na naše veľké prekvapenie na−

šim deťúrencom táto zdravot−
ná prechádzka nerobila žiadny
problém a večer boli vďaka nej
viacej unavení. 

Na svah sme sa dostali už v
pondelok poobede. Po rozdele−
ní do skupín sme zistili, že "troj−
károv", tj. úplných začiatoční−
kov, je až 21. Na inštruktorov z
trojky čakala veľmi náročná ú−
loha, ktorú nakoniec zvládli na
výbornú. Musíme sa pochváliť
tým, že posledné dva dni sa už
lyžovali všetky deti a každý je−

den žiak z "trojky" niekoľko−
krát sám zlyžoval svah a naučil
sa používať vlek. Tento lyžiar−
sky kurz bol z tohto pohľadu
pravdepodobne najúspešnej−
ším kurzom za ostatné roky.  

Voľného času počas dňa veľa
nebolo. Ten večerný sme trávi−
li väčšinou na chate pri kar−
tách, hudbe, konzumácii boha−
tých zásob od rodičov, stolnom
futbale alebo kofole v bufete.
Niektorí sa skamarátili aj s deť−
mi z Levíc, ktoré obývali vlast−
né poschodie, a pri ich odchode
"lietali vzduchom" telefónne
čísla a facebookové žiadosti o
priateľstvo. 
Jedno poobedie sme z bezpeč−

nostných dôvodov strávili na
prechádzke okolo vodnej nádr−
že Krpáčovo, pretože únava z
lyžovania postupne sadla na
všetkých z nás. 
Niekoľko hodín lyžovania a ti−

ež dvakrát denne prechádzka
ku svahu a späť prispeli k to−
mu, že večer nebol až taký pro−
blém zahnať decká pomerne
skoro do postele. V mnohých
izbách už po hodine od večier−
ky bolo počuť len tiché oddy−
chovanie spiacich lyžiarov. 

Na záver by som chcel dodať,
že domov sme sa vrátili všetci
bez väčších úrazov a chorôb, aj
keď niektorí s plnými nosmi.
Veľká vďaka patrí všetkým in−
štruktorom, konkrétne to boli
Mgr. Štefan Horváth, Mgr.
Vlado Gallo, Zsolt Krasnica,
Mgr. Patrik Rechtorík, Mgr.
Peter Bobáľ a tiež pánovi dok−
torovi MUDr. Onrejovi
Kollárovi, ktorý sa staral o na−
še zdravie. 

Ostáva nám len veriť, že sa o
rok opäť stretneme na ďalšom
lyžiarskom výcviku a opäť bu−
de taký úspešný ako tohtoroč−
ný. 

Text a foto: 
Mgr. PETER BOBÁĽ

Žiaci z II.ZŠ vycestovali za snehom a lyžovačkou do Krpáčova
V dňoch 3.−8.2. 2014 sa 48 žiakov II. ZŠ vo Veľkom Krtíši zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v Nízkych
Tatrách v dedinke  Krpáčovo. Posledné roky naša škola vždy absolvovala lyžiarsky výcvik v dedine
Hronec pri Osrblí, preto sme boli všetci zvedaví na nové ubytovanie aj nový svah.

Hotel Hydro bol naším 
prechodným domovom

Ôsmačka Paťa v akcii

Bohužiaľ, ani nám sa nevyhlo jarné počasie. Južné svahy
boli takmer úplne bez snehu

Na prechádzke pri vodnej nádrži Krpáčovo

Rozcvička pred lyžovačkou a „dobývaním“ svahu
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Karneval sa konal na malom
zimnom štadióne vo V. Krtíši a
zúčastnilo sa ho  okolo 45 štu−
dentov z rôznych ročníkov.
Podmienkou pre všetkých zába−
vy chtivých adeptov bol  vstup v

korčuliach a samozrejme s mas−
kou. Na ľadovej ploche bolo sku−
točne veselo, voľné korčuľova−
nie striedali nápadité súťaže,
ktoré aj tentokrát pripravili vy−
učujúci telesnej a športovej vý−

chovy na škole. Bola to súčasne
záverečná spoločná hodina kor−
čuľovania v tejto sezóne. Všetci
sme si klzisko v našom meste o−
bľúbili, preto sme si túto príleži−
tosť nemohli nechať ujsť.
Odmenou za kreativitu v prí−
prave masiek aj za podané špor−
tové výkony boli maškrty rôzne−
ho druhu, ktorými boli súťažiaci

priebežne odmeňovaní a všet−
kým sa to samozrejme veľmi pá−
čilo.
Už dnes sa tešíme na nasle−

dujúci ročník karnevalu, a aj z
možnosti využívať malý zimný
štadión v rámci hodín telesnej
výchovy a prispieť tak k zvýše−
niu korčuliarskej gramotnosti
našich študentov.

Mgr. MIROSLAVA ČOPOVÁ,
Gymnázium 

A. H. Škultétyho, V. Krtíš

Tretie pokračovanie karnevalu na ľade
Veselé obdobie fašiangov sme aj v tomto školskom roku zavŕšili

karnevalom na ľade. V stredu  26. februára 2014 sa študenti
Gymnázia vo Veľkom Krtíši zabávali už na jeho treťom ročníku. 

Okrem dobrej zábavy sa študenti zároveň zdokonaľujú v korčuľovaní

Gymnazisti na ľadový karneval nedajú dopustiť a aj k úlohe pribaliť si ku korčuliam nejakú masku zobrali
opäť zodpovedne. Na ľade sa tak preháňali milé „zajačiky“ (zľava) − Dorči, Angie a Andrea, 

ale aj Indiánka či chalani s afroparochňami
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Všetkého veľa škodí, preto po−
zor na tenkú hranicu od zá−
vislosti, v tomto prípade sa to
u vás týka práce. Máte potre−
bu všetko dotiahnuť priam
do šialených detailov, na kto−
rých záleží iba vám.
Odzrkadľuje to vašu túžbu

po dokonalosti, ako aj to, že túžite po svetlách
reflektorov, teda minimálne po pochvale a oce−
není vašich kvalít. Tie však hľadáte u „cud−
zích“ ľudí. Aj to príde, ale keď na to bude vhod−
nejší čas a keď to bude pre vás prirodzené a nie
priam vynútené. Vaša hviezda slávy ešte zažia−
ri, pekne si na to počkajte. 

Začiatok bude naozaj ťažký, ve−
ľa plánov (ciest, stretnutí, roz−
pracovaných prác) stroskotá a−
lebo bude zrušených, nie však
vašou vinou. Podpíše sa pod to
ubehaná doba a na ňu nad−
väzujúce okolnosti, ktoré sa bu−
dú vytvárať zainteresovaným
protistranám. Avšak aj toto má
svoje opodstatnenie, vytvorí sa tak priestor na
to, aby ste svoj čas, vedomosti a silu venovali
tam a tým, ktorí to budú naozaj potrebovať a
aj záležitostiam, ktoré sa vykľujú neočakávane
na povrch. Budete na viacerých miestach za−
sahovať veľmi rýchlo. Po absolvovaní týchto
„šialeností“ sa vody upokoja a vy môžete znovu
nabehnúť na svoj systém a vyhovujúce tempo.
Zamyslite sa nad spoluprácou, ktorá vám bu−
de ponúknutá. 

Základnou kartou je bez−
prostrednosť, vďaka ktorej sa
budete posúvať rýchlejšie a
hladšie, preto by ste mali brať
niektoré veci nadľahčene ako
hru a nie až tak vážne. O čo
väčší dôraz budete klásť na
dôležitosť záležitostí a pokúsi−

te sa ich riešiť tlačením na pílu, o to viac sa
vám v dosiahnutí tohto cieľa nebude dariť. S
prijatím tohto faktu vám pôjde všetko oveľa
ľahšie a dokonca sa vám otvoria brány, ktoré
boli k dnešnému dňu zatvorené. S plynutím
dní sa vám budú ozývať priatelia a známi, kto−
rí vás dlhší čas nepočuli, ani nevideli. Nájdite
si na nich čas, vyplatí sa vám to. Hazard je
presne to, čo by ste tento týždeň mali poznať iba
v teoretickej rovine ako slovo. Neriskujte nič a
v ničom. 

Každý jeden rozhovor, ku kto−
rému budete vyzvaní, veďte so
stoickým pokojom, nedajte sa
vykoľajiť žiadnym názorom,
postojom a už vôbec neurobte
teatrálny výstup (vzhľadom na
to, že budete mať veľmi podpo−
renú komunikatívnosť). Vaša
rozvaha sa v tomto prípade postará o to, že vás
uchráni neprimeraného zaškatuľkovania. V
práci sa na vás zosype veľa povinností, ktoré
budete musieť zvládať vo veľmi krátkom časo−
vom období. Overte si pri ich plnení správnosť
postupov, inak sa budete musieť opravovať, čo
je vo vašom prípade mrhanie vzácnou energi−
ou a časom. Vo vzťahoch zavládne priam ide−
álna harmónia a precítenie. 

Viac vás potrápia peniaze, v
prvom rade budú od vás ako−
si viac „utekať“. Dôvodom je,
že sa porovnávate s inými
ľuďmi vo vašom veku a s ich
úspechmi. Pokiaľ nebudete
vďační za to, čo máte, tak
vám priškrtia aj to, čo beriete
ako finančnú istotu.

Neporovnávajte sa s nikým, každý jeden z nás
je jedinečnou osobnosťou. Krásu očakávajte vo
vzťahu, kde pocítite silnú prívalovú vlnu šťas−
tia a lásky. Jedna veľmi blízka osoba sa vám
zdôverí so svojimi problémami a zároveň vás
požiada o pomoc (morálnu a mentálnu podpo−
ru). Venujte jej toľko času, koľko si môžete do−
voliť (pozor, aby to neskĺzlo k nechcenému vyu−
žívaniu – „nacucnutiu“ sa na vás). V práci o−
čakávajte zmeny, ktoré vás posunú vpred (mo−
dernizácia). 

Blížia sa k vám menšie zmeny,
ktoré vám zmenia pohľad
snáď na celý svet. Pocity úz−
kosti, stiesnenosti, strachu a o−
báv sa vytratia hneď, ako si v
sebe urobíte poriadok a doslo−
va sa duchovne „vyglancuje−
te“. Osobné útoky sa pokúste
odrážať svojím prístupom a s láskou, len tak
ich zmiernite a oni stratia svoju silu, aj vý−
znam. Krásne chvíle zažijete so svojimi priate−
ľmi, kde sa uvoľníte a konečne pookrejete, čo
vám neskutočne padne vhod. Kľúčom k vášmu
úspechu je stále a „nekonečné“ vzdelávanie,
ktoré by ste v žiadnom smere nemali zanedbá−
vať. Veľa múdrostí čerpajte z kníh a siahajte
aj po citátoch, ktoré vám v spomínanom vyči−
stení pomôžu. Prekvapí vás nečakaný darček. 

Pokiaľ ste k dnešnému dňu ne−
mali dostatok informácií a
znalostí, tak v tento týždeň sa
to vyrieši. S novinkami pre vás
sa priam vrece roztrhne, nuž
od radosti ani nebudete vedieť,
ako s nimi naložiť. Vnútornú
búrku s poriadnym lejakom o−

čakávajte okolo štvrtka, nedajte sa tým zne−
chutiť, už nasledujúci deň vám zasvieti slnieč−
ko. Zvyknete ľudí vo svojom okolí prekvapovať
a v tomto „trende“ by ste mali pokračovať, uro−
bíte veľkú radosť väčšiemu počtu ľudí. Po tieto
dni vám bude dokonca povolené rýchle jedna−
nie a konanie bez zbytočného analyzovania a
premýšľania. Zisky (materiálne, emocionálne,
duchovné) poriadne úročte. 

Myslením, ktoré je prepletené
negativizmom, domýšľaním a
prifarbené fantáziou, si bloku−
jete zdar a náklonnosť šťaste−
ny, ktorá nikdy nie je na zaho−
denie. Prelomte to a  vhupnete
do týždňa plného radosti, ce−
stovania, spoznávania nových
ľudí a miest. V prípade, že sa vás budú dotýkať
nejaké problémy, ktoré budete musieť riešiť
bezodkladne, tieto sa pokúste zvládnuť s nad−
hľadom, pôjde vám to ľahšie. Viac sa toho však
zomelie na poli lásky, kde sa budete cítiť ohro−
zení treťou osobou. Nedajte šancu tomu, aby sa
medzi vás dvoch niekto votrel. Započujete vo−
lanie prírody – pustíte sa do zveľaďovania svo−
jich záhrad a veľa času strávite so svojimi kve−
tinovými pokladmi. 

Kŕčovito sa držíte na ceste, z
ktorej vás osud ťahá niekam
inam. Nebojte sa odbočiť (ces−
tu späť predsa poznáte a pre
prípad, že to tak budete cítiť,
môžete znovu nabehnúť na
hlavný ťah), čaká vás tam
niečo nové a pre vás plnohod−
notné. Čas praje priateľstvám,

preto si ich budujte, obnovujte a získavajte no−
vé kontakty, ktoré vás môžu v budúcnosti po−
sunúť vpred. Pod vplyvom okolností ste poza−
budli na svoj rodný domov, kde by ste sa mali
vrátiť a zaspomínať si na staré časy. Navštívte
svoju rodinu na rodnej hrudi. Nepripravených
vás zaskočí informácia, ktorá bude podaná
čiastočne, jej plnohodnotnosť významu získate
až na prelome ďalšieho týždňa. 

Zamotáte sa v srdcových zále−
žitostiach. Príliš si idealizuje−
te objekt svojej túžby a prira−
ďujete jej vlastnosti, ktoré v
skutočnosti ani nemá. Viac
sa sústreďte na pracovné zá−
ležitosti, v ktorých je potrebné
udržať si chladnú hlavu a
hlavne stáť si za svojimi ná−
zormi. Vyhnite sa „nalinajkovanosti“ a pokús−
te sa do nej vniesť viac inovatívnosti. Vaším
svetom zamáva žena, ktorá vás poprosí o po−
moc, či spoluprácu, ktorá sa bude týkať detí a
ich potrieb. Nezabudnite na jedno stretnutie,
ktoré ste si dohodli ešte v predchádzajúci týž−
deň, pokúste sa nemeškať, inak vám to bude
patrične vyčítané. Opatrní by ste mali byť v ob−
lasti financií, niekto sa vás pokúsi elegantne
„obtiahnuť“ o nejaké to euro. 

Zo svojej osobnostnej pozície
si na tento týždeň môžete do−
voliť viac „dirigovať“ a u−
smerňovať svoje okolie.
Neobávajte sa, že by ste v nie−
čom zlyhali, dôležité je, aby
ste sa stránili starých zaži−
tých spôsobov fungovania

nielen vo svojom súkromnom, ale aj pracov−
nom živote. Tie by vás poriadne brzdili, využite
a aplikujte všade svoje vedomosti, znalosti a
nové nápady, ktorými budete priam sršať. Ús−
pech má sladkú chuť, ale pozor, aby vám ten
váš nepriniesol horkosť, zachovávajte si ľud−
skosť. Pre vás je vhodný čas aj na všetky úrad−
né záležitosti a „vybavovačky“, pochodíte pre−
kvapujúco veľmi dobre. Viac si strážte svoje
„rebelujúce“ ratolesti a trávte s nimi viac času.

Ktože vás to akože zahnal do
kúta? Nešli ste tam náhodou
dobrovoľne? Nevyhovárajte
sa na nátlaky, ktoré boli na
vás vyvíjané. Prestaňte sa ľu−
tovať a radšej sa vzchopte.
Nebojte sa, všetko bude fajn,
berte to iba ako svoju chví−
ľkovú slabosť, čo je ľudské.
Nehanbite sa vystúpiť z davu a ukázať, čo je vo
vás! Vyvarujte sa prílišnému analyzovaniu a
rozoberaniu všetkého priam do špiku kostí, iba
vás to viac pohltí a unaví. Keď to už bude ne−
vyhnutné a prepadnete tomu, analyzovanie a
vaše podnikateľské nadanie, prelínajúce sa s
rýchlym vyhodnocovaním záležitostí, môžete
naplno využiť v pracovnej sfére. Pozitívne na
týchto dňoch bude finančné prilepšenie.

HOROSKOP  NA TENTO TÝŽDEŇ
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Turnaja sa zúčastnilo 5
mužstiev − HC Amatéri, Vinica,
M. Kameň, Old Boys a Hady −,
ktoré sa o celkové poradie stret−
li každé s každým. Hralo sa po−
dľa pravidiel ľadového hokeja s
tým, že bola upravená dĺžka jed−
notlivých zápasov a pri nedovo−
lenom zákroku, faule,  nasledo−
val samostatný nájazd. Napriek
tomu, že v našom okrese je iba
jediná umelá ľadová plocha, a
tohtoročná zima prírodnému
ľadu nežičila, predvádzali muž−
stvá kvalitné súboje.   Hráči u−
kázali zaujímavé kombinácie,
rýchle úniky i prekvapivé za−
končenie. Nechýbali ani tvrdšie
súboje, ktoré v niektorých prí−
padoch prerástli až do šarvátky.
Početná divácka kulisa, ktorá
sa na premiérový ročník hoke−
jového turnaja zišla, si prišla na
svoje a nešetrila hlasivkami ani
potleskom pri vydarených akci−
ách hokejistov. Tí boli za svoje
snaženie odmenení pohármi,
ktoré pre nich pripravilo mesto
V. Krtíš. Po skúsenostiach i
priaznivých ohlasoch na tento
ročník turnaja sa môže hlavný
organizátor, Róbert Dobrík, so
svojimi spolupracovníkmi  pri−
pravovať už na pokračovanie
turnaja, ktorý dokázal, že napri−
ek južnejšiemu položeniu nášho
okresu, záujem o hokej tu je. Za
vydarený hokejový turnaj orga−
nizátori ďakujú mestu V. Krtíš
za poskytnutie priestorov,

ochotnému vedúcemu športo−
vého zariadenia Jánovi
Kunštárovi, férovému rozhod−
covi Štefanovi Halajovi a za po−
moc pri organizovaní i samot−
nom priebehu turnaja MUDr.
M. Trojčákovi a sponzorom.   
Súpisky mužstiev: HC Amatéri
V. Krtíš − MUDr. Mirko Trojčák,
Vladimír Nociar, Denis Nociar,
Zoltán Rusznyák, Ján Ragač,
Richard Hudec, Ján Mazúch,
Marek Slávik, Róbert Rimóci,
Jozef Pástor
Vinica − Rudolf Pűšpőki, Martin
Bendík, Arpád Bugyi, Tibor
Zolczer, Jaroslav Cibuľa, Jiří

Cibuľa, Dávid Sitaki, Ján Karas,
Rudolf Santoris
Hady V. Krtíš − Tomáš Ragač,
Lukáš Ragač, Ján Bendiak, Ing.
Milan Mazúch, Peter Ivanič,
Michal Sľúka, Michal Blažej,
Martin Chrapka, Marek Klátik,
Martin Klátik, Vladimír
Makovník, Patrik Hudec, Filip
Haraga
Old Boys V. Krtíš − Patrik
Dibala, Dušan Šimon, Dušan
Lauko, Ján Baláž, Ján Kókay,
Peter Horváth, Roman Gazdík,
Ján Sľúka, Róbert Dobrík, Šte−
fan Halaj 
M. Kameň − Ing. Viktor Hudec,

Ing. Martin Paszternak, MUDr.
Július Matuška, Ing. Tomáš
Bariak, Samuelson Németh,
Zoltán Tóth, Roman
Stráňovský, Patrik Bariak,
Zwratislav Balážik, Martin Šá−
ar, Marek Šáar. 

Výsledky: M. Kameň − Hady 1:5;
HC Amatéri − Old Boys 9:8;
Vinica − M. Kameň 0:7; Hady −
HC Amatéri 2:5; Old Boys  −
Vinica 6:8; M. Kameň − HC
Amatéri  4:4; Hady − OKD Boys
5:2; HC Amatéri − Vinica 7:3; M.
Kameň − Old Boys 8:3; Hady :
Vinica 5:1; 

Konečná tabuľka: 

O jednu priečku vyššie sa držia
šachisti z Vinice, ktorí doma
zdolali opevnenie B. Štiavnice a
za vedúcim mužstvom ŠO
Podbrezová zaostávajú o 1 bo−
dík. Prehru v tomto kole si z
Fiľakova priniesli členovia ŠK
Slovan M. Kameň, aj naďalej im
ale patrí 16. priečka v tabuľke 3.
ligy.  

2. liga Skupina C
lŠK Mladosť Žilina − ŠK Čebov−
ce 3 : 5; body Čeboviec: M. Halák,
G. Hegedűs, J. Kováč po 1; M.
Urhegyi, M. Vráblik, L. Pásztor,
Š. Pásztor po 0,5; R. Jakab 0.  
3. liga skupina C2
lŠK Vinica − Opevnenie B. Šti−

avnica 5 : 3; body Vinice: D. Weis,
J. Zolcer, L. Szabó po 1; I.
Koltányi, T. Imre, N. Allaram a
D. Gál po 0,5; T. Somló 0;  
lSlovan Sliač −  ŠK Čebovce B

2 : 6; body Čeboviec: B: M.
Urhegyi, B. Teglas, Š. Povaľač,
P. Bojtoš, F. Balga po 1;  Š.
Jakab, F. Urhegyi po 0,5;   R.
Jakab 0;
lFTC Fiľakovo B − ŠK Slovan

M. Kameň 5,5 : 2,5;  body M.
Kameňa: J. Sucháč, M.
Zdravkovič po 1; M. Lentvorský
0,5;  M. Terek, J. Slobodník, J.
Pavčo, I. Pavlov a M. Tomáčik  0
bodov.                                  −P.G.−

Blízko k úspechu na pôde líd−
ra mali aj Veľkokrtíšania, ktorí
v Málinci prehrali iba tesne
10:8. M. Čalomija si jasne pora−
dila s Lučencom F, ale až pre−
kvapujúco hladko prehrali s lu−
čenským D − mužstvom
Baločania. Do konca súťaže
chýba ešte jedno kolo a v tabu−
ľke by už nemalo dôjsť k žiad−
nym posunom. V. Krtíš tak
skončí na 3. mieste, štvrtý bude
Balog, M. Čalomija siedma a na
8. mieste skončia Želovce.  

Výsledky 21. kolo: 
n Victoria Želovce − STK
Lučenec−Kalinovo C  9 : 9; 

nSTK Lučenec−Kalinovo F − TJ
Malá Čalomija  3 : 15; 
n STK Lučenec−Kalinovo D −
Ipeľ Balog nad Ipľom  13 : 5;  
n TJ Jednota Málinec − ŠKST
Veľký Krtíš A   10 : 8.            − PG−

Tabuľka:  

Na ľade zvíťazili "amatéri"
Malý zimný štadión vo V. Krtíši získava každým rokom na popularite. Okrem verejného korčuľova−

nia, sa čoraz viac presadzujú aj hokejisti, ktorí v sobotu 8. 3. usporiadali prvý ročník hokejového tur−
naja o Pohár primátora mesta Ing. Dalibora Surkoša,  ktorý sa hral pod záštitou viceprimátora MUDr.
Mirka Trojčáka.

Šachistom sa darilo 
V 9. kole sa podarilo hráčom zo šachového klubu v
Čebovciach zaknihovať druhé víťazstvo v 2. lige. V Ži−
line si poradili s mužstvom Mladosť Žilina B.  Darilo
sa aj ich kolegom v 3. lige a po víťazstve v Sliači si
upevnili 3. miesto v tabuľke. 

Prvý ročník hokejového turnaja o Pohár primátora V. Krtíša vyhrali HC Amatéri

Prekvapujúca remíza v Želovciach
Stolnotenisová oblastná IV. Liga pokračovala 21. kolom a zrodila sa
v ňom prekvapujúca remíza v Želovciach. Domáci hráči ukoristili
bod vysokému favoritovi STK Lučenec − Kalinovo C, ktoré je v ta−
buľke na 2. mieste. 
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Nedávno sa stala podpredsed−
níčkou Oblastného futbalového
zväzu Veľký Krtíš MUDr. Beata
Krupčiaková. Bola spoluautor−
kou peknej myšlienky usporia−
dať žiacky futbalový turnaj a zo−
brala si pod svoj patronát ho s na−
dšením zorganizovať. Keďže má
niekoľkoročné skúsenosti s prá−
cou vo futbalovom klube v
Balogu nad Ipľom, ktoré hrá V. li−
gu dospelých, vie, aké je veľmi
dôležité podporovať práve mladé
futbalové talenty. 

„Na príprave som sa podieľala
veľmi rada, lebo som chcela mať
podiel na tom, aby sa obnovila
tradícia žiackych turnajov. Asi
poviem za mnohých, že práve de−
ti a mládež sú dosť opomínaní
pri organizovaní takýchto podu−
jatí. Viac turnajov, z ktorých
mnohé už majú niekoľkoročnú
tradíciu, je určených pre dospe−
lých a internacionálov.
Organizovanie turnaja uvítal a
veľmi podporil aj náš predseda

Gabriel Bacsa. Pri samotnej or−
ganizácii mi veľmi pomohol Ján
Hriň, duša dolnostrehovského
futbalu a veľký nadšenec organi−
zovania súťažných aj priateľs−
kých zápasov mimo sezóny.
Okrem neho sa na príprave tur−
naja podieľalo aj veľa ostatných
futbalových funkcionárov a fanú−
šikov z rôznych klubov v okres,
ktorí s veľkou chuťou plnili svoje
úlohy. Bola som veľmi milo pre−
kvapená, že sa nám ľahko získa−
vali aj ceny do bohatej tomboly.“

Za úspešným turnajom dal bod−
ku aj predseda ObFZ Gabriel
Bacsa slovami vďaky: 

„Osobne ďakujeme všetkým
sponzorom za prispenie sponzor−
ských darov na  turnaj, ktorými
sú: Ing. Dalibor Surkoš z V.
Krtíša, dekan Jozef Parák z
Vinice, József György z Balogu
nad Ipľom, Peter Zolnay z Balogu
nad Ipľom, MUDr. Eva Kullová z
V. Krtíša, MUDr. Štefan

Braunstein z V. Krtíša, MUDr.
Mariána Salmášová z V. Krtíša,
Ing. Milan Pavlovkin, Tibor
Kušický z  V. Krtíša, Ing. Peter
Bálint z Balogu n. I., Lekáreň V.
Čalomija, Pekáreň Vinica, Anton
Šabo z Bušiniec, Mgr. Jaroslava
Tereková z V. Krtíša, Jozef
Mihálik z Hrušova, Elektro Zolo
V. Krtíš, Elektroland Vinica, Gold

Taxi  V. Krtíš, Gabriel Cseri z
Kolár, Mäsiareň Elýzia V. Krtíš,
Ernest Terebesy z Vinice, Ján
Hriň z D. Strehovej, Dostex Jozef
Kunka Dolná Strehová.“        

− Foto a výsledky 
turnaja JÁN ČERNÁK, red − 

(Fotogaléria najlepších
na str. 17)

O 3. MIESTO: SKLABINÁ "A"−HRUŠOV 1:2, 
FINÁLE: D. STREHOVÁ − ČEBOVCE 3:2

Oblastný futbalový zväz Veľký Krtíš zorganizoval v spolupráci s  TJ
Prameň Dolná Strehová  I. ročník žiackeho turnaja o putovný
Pohár podpredsedu ObFZ V. Krtíš. Turnaj sa konal v Dolnej
Strehovej 8. 3. 2014 na dvoch multifunkčných ihriskách za účasti
180 žiakov z celého okresu. Hralo sa v štyroch skupinách a víťaz sku−
piny postúpil do semifinále. Spolu sa odohralo 36 zápasov.

Úspešný žiacky 
futbalový turnaj

MUDr. Beata Krupčiaková odovzdáva pohár najlepšiemu
strelcovi turnaja Martinovi Rácovi

Zľava −  najlepší strelec  Martin Rác, TJ Prameň Dolná Strehová,
najlepší hráč Tomáš Balga, Vinohrad Čebovce a najlepší brankár
Marek Mišt, Partizán Hrušov

Rozpis zápasov na multifunkčnom ihrisku pri štadióne

Rozpis zápasov na multifunkčnom ihrisku pri kúpalisku

Mediálny partner − týždenník POKROK
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Strieborné medaile nakoniec patrili hráčom Vinohradu Čebovce

Prvenstvo na domácej pôde získali chlapci z TJ Prameň Dolná Strehová

Tretie miesto si vybojovali mladí futbalisti z klubu Partizán Hrušov

ZO SVETA
ŠÍPOK

V celoslovenskom softovom
rebríčku sa aktuálne najlepší
hráč okresu Ivan Babinský
kvôli neúčasti na
Majstrovstvách Slovenska pre−
padol až na 44. priečku, v klasic−
kých šípkach v rámci Slovenska
je zatiaľ 15−ty, dúfajme, že sa to
ešte polepší.

Vo veľkokrtíšskom lokálnom
softovom kole sa v dohrávke 12.
kola vo finále opäť stretli Lajtoš
s Babinským. Ivan čakal na
Maťa na špičke A−strany hracie−
ho pavúka, ktorému napokon
podľahol v riadnom a následne
aj opakovanom finále. Martin
Lajtoš sa tak v priebežnom hod−
notení odtrhol od Ivana
Babinského na rozdiel 210−tich
bodov. Tretí skončil Milan Čin−
čura. Martin Lajtoš po dlhšom
čase spestril turnaj "180−tkou".
Priebežné poradie VII. ročníka

M−DART CUP−u po dohrávke 12.
kola: 1. Lajtoš 1530 b., 2.
Babinský 1320 b., 3. Činčura 630
b., 4. Haško 460 b., 5.Trudič 440
b., 6. Fekete 270 b., 7. Liska M.
260 b., 8. Fonód R. 220 b.

Čo sa steelov týka, aktuálne
prebieha marcové kolo, do aprí−
lového kola sa hráči môžu pri−
hlásiť do konca marca.

−MDCVK, foto: hracho−

Najlepší 
v dohrávke 12. kola:

Dokončenie zo str. 16)
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nPredám 3 − izbový byt
na Lučenskej vo V.
Krtíši. Inf. m 0903 857
507.                       np − 131  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový
zrekonštruovaný byt
vo Veľkom Krtíši − cena
dohodou.  Inf. m 0918
632 966.               np − 133  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3−izbový byt
na Novohradskej vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 878
186.                    np − 146
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám starší rodin−
ný dom 2+1 v Bátorovej
a pozemok ku tomu.
Inf. m0907 175 416. 

np − 174
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový byt
v Sklabinej. Cena do−
hodou. Inf.m 0908 962
455.                    np − 186
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt
na SNP vo V. Krtíši − po
rekonštrukcii. Vhodný
aj na podnikanie. Cena
28.000 eur. Inf.m 0908
986 734.             np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vezmem do prená−
jmu garáž (Novohradská
alebo Banícka). Inf.m
0904 516 489.      np − 214
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
nPredám 3 − izbový byt
v Neninciach. Inf. m
0918 772 904.     np − 225
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový byt
na Venevskej č. 40.
Cena stanovená od−
hadcom  18.370 eur. Inf.
0907 835 439. np − 229
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový
zrekonštruovaný byt
na Venevskej. Inf. m
0905 466 036.      np − 240

nPredám záhradku z rodinných
dôvodov v oblasti Selce 1.
Unimobunka so zariadením  +
malá chatka "pionierka".
Parkovanie priamo pri záhrad−
ke. Vonku sa nachádza hojdač−
ka, posed, gril. Je na peknom mi−
este. Je vhodná na oddych a re−
lax. Cena dohodou.  Inf. m 0911
330 837.                            np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 1 − izbový zrekonštru−
ovaný byt na Venevskej. Inf.m
0905 466 036.                    np − 239
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kompletne zrekonšt−
ruovaný veľký 2 − izbový byt na
Lučeneckej, s balkónom, na dru−
hom poschodí. Bezpečnostné
dvere, plastové okná, murované
jadro, nová elektrina, stierky.
Kúpim jednoizbový byt. Inf. m
0917 341 712.                     np − 247
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám výhodne zateplenú
garáž na Baníckej vo VK (pri
Slovenskej poisťovni Allianz).
Garáž bude voľná od 30. 3. 2014.
Inf. m0911 936 182          np − 25
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt na
Okružnej vo VK.  Byt voľný od 1.
7. 2014. Inf.m 0908 88 48 15, +420
73 11 90 407.                      np − 254 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový byt na
Novohradskej ulici vo V. Krtíši −
po rekonštrukcii, zariadený.
Cena 350 euro/mesačne.  Inf. m
0907 822 005.                         np−271
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám alebo prenajmem 1−iz−
bový byt na Novohradskej vo V.
Krtíši na 3. poschodí.  Inf. m0905
459 217.                                np−273
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prerobený 3−izbový
byt na Viničkách, 1. poschodie,
bez balkóna, cena 23.000 euro.
Inf. m0949 440 231.            np−276
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám poschodový rodinný
dom s predzáhradkou, s plyno−
vým kúrením neďaleko
Bratislavy.  Inf. m0903 793 747.   

np−277
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim garáž vo V. Krtíši. Zn.
na Venevskej ulici.  Inf. m 0905
735 706.                                 np−278
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový byt v osob−
nom vlastníctve v centre Hnúšte,
prípadne vymením za 2−izbový
byt vo V. Krtíši. Inf. m 0944 516
216, 0940 371 307.              np − 286 

n Predám 2 − izbový byt vo
Veľkom Krtíši v osobnom vlast−
níctve.  Inf. m47/43 307 92.  

np − 291
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový byt prerobe−
ný na 3 − izbový v osobnom vlast−
níctve na Píseckej vo V. K.  Inf. m
0907 750 947.                      np − 296
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpime dom s úverom do výš−
ky 10 000 euro. Inf. madresa v re−
dakcii.                                np − 296

nLacno predám staršiu spálňu.
Inf. m0918 492 087.             np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kompletnú spálňu z
roku 1965. Inf. m0907 850 917. 

np − 226
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám doma tkaný koberec −
bál 22x0,7 metra − bordovožltý.
Cena dohodou. Inf. m 0905 196
629.                                     np − 228
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vchodové dvojkrídlo−
vé drevené dvere. Inf. 0907 808
707.                                      np − 238
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám staršiu zachovalú obý−
vačku a spálňu. Výhodne.  Inf. m
0905 362 184.                         np−263

nPredám jedálenský stôl so 6−ti−
mi stoličkami.  Inf. m 047 43 307
92.                                         np−292
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim staršiu váľandu do 10
euro. Inf. mv redakcii.     np−297
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám TV LCD 107 cm + dr−
žiak na stenu. Cena 230 euro. Inf.
m0903 501 917.                   np−302

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

ZA NAMI JE 21 ROKOV ZA NAMI JE 21 ROKOV 
ÚSPECHOV V REALITÁCH !ÚSPECHOV V REALITÁCH !

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

nn Predám zrekonštruovaPredám zrekonštruova−−
ný 1 − izbový byt (37 m2) vný 1 − izbový byt (37 m2) v
osem poschodovom blokuosem poschodovom bloku
na 3. poschodí vo Veľkomna 3. poschodí vo Veľkom
Krtíši.   Inf. Krtíši.   Inf. mm 0908 113 371.  0908 113 371.  

np − 053np − 053

n Kúpim ornú pôdu na ro−
vine juhu okresu (min. 3
hektáre). Veľmi výhodne
vykúpim! Inf. m 0917 573
281.                           np − 161

n TATRANSKÉ 
PROFILY,  OSB DOSKY, 

STAVEBNÉ REZIVO.
Aj s dovozom. 

Tesárske práce. Lacno. 
m 0905 483 357. np − 317

l STAVEBNÝ MATERIÁL

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

ZA POLOVIČNÉ CENY.ZA POLOVIČNÉ CENY.
Inf. & 0905 660 174.        

np − 016

OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

nPredám stavebný pozemok v okrese Veľký Krtíš
v obci Nová Ves. Rozloha 33 árov, cena dohodou. 

Inf. m 0908 09 11 23. np 154

n Dám do prenájmu nebytový
priestor vo V. Krtíši na Ul. Šte−
fánikovej č. 26 (rozhloha  30 m2)
− bývalá Zlatá palma − vedľa
Maňa Foto. Zn. od 1. 5. 2014.  Inf.
m 0907 390 554, 0908 378 372 −
non stop.                          np − 288 

n Predám vchodové dvere 80−
tky, pravé, potiahnuté koženkou
za 50 euro a stavebný rozvádzač
na nožičkách − ističový za 100 eu−
ro.   Inf. m0918 910 810.  np−275
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nPredám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška 1,60
m. Inf. m0908 962 716.  np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mramorové skaly
vhodné aj na skalku.  Inf. m0911
745 028.                              np − 303

nPredám Škodu 105 L, r. v. 1988,
STK a EK. Zn. veľmi dobrý stav.
Inf.  m0904 457 620.          np − 120
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n ODŤAHOVKA − NONSTOP.
Inf.m0903 533 921.            np −201
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám traktor ZETOR 4011,
STK, EK do 1/2015, cena doho−
dou. Inf. m0908 214 743. np − 202
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám AL disky na Š − Fabia
6,5 Jx 16´́  H2 ET43 + pneumati−
ky 205/45, 16´́  83W. Cena 250 eur.
Inf.m0905 540 939.               np−231
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám štvorkolesový malo−
traktor + vlečku za 750 eur. Inf.
m0908 906 280.                   np − 245
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nákladné auto
Renault Mascot − celková hmot−
nosť 6,5 tony, r.v. 1989 − auto je na
EČ, všetko platné.  Inf. m +421
918 538 254.                         np−262
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š Feliciu 1,3 B, r. v.
1995, pojazdná − na ND alebo ral−
lye. Inf. m0908 910 806.     np−264

n Predám zachovalé detské di−
evčenské veci do 3 rokov. Inf. m
0902 363 278.                      np − 180

n Predaj najlacnejšieho palivo−
vého dreva. Inf. m0915 867 594. 

np − 307
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám drevené pelety a bri−
kety − lacno. Inf. m0903 857 507. 

np − 132
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem palivové drevo.
Inf. m0905 127 469.          np − 135

nPredám palivové drevo z ore−
cha. Inf. m0908 432 160. np − 222
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nUrobím ťažbu dreva a prebier−
ky s UKT, prerezávky, pílenie.
Inf. m0903 341 646.             np−267

n Predaj palivového dreva aj s
dovozom. Inf. m0918 565 355. 

np − 101

n Predaj ovocných stromkov.
Inf. m488 7325.                 np −220

nPredaj sadbových, kŕmnych a
konzumných zemiakov − aj s do−
vozom. Inf. m0905 501 235. 

np − 256
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nVo Veľkom Krtíši predám ale−
bo dám do prenájmu kvalitný vi−
nohrad o výmere rozmere 0,5 ha.
Inf. m0907 806 981.          np − 295
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim kvalitné seno uložené
na povale. Cena dohodou. Inf. m
0903 159 632.                      np − 301
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim viničné stĺpy. Inf. m
0905 307 056.                       np − 304

n Predám odstavčatá. Inf. m
0918 438 871.                      np − 218
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané. Inf. m 0903
220 756.                                np − 219
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám ošípané. Inf. 0911 500
623.                                      np − 227
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám ošípané 120 kg. Cena
1,70 eura/kg. Inf. 0905 974 236. 

np−235
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Stredoázijský ovčiak, predám
šteniatka bez PP. Inf.m0911 358
071.                                     np − 242
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ovce mäsového typu
ILE DE FRANCE − jahňatá aj
chovné. Inf.m0911 358 071. 

np − 243
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDarujem 14 − mesačnú fenku.
Inf. m0908 947 045.            np − 251

n Predám ovce a jahňatá. Inf.:
Kontakt nechať v redakcii. 

np−272
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám  psíka havanského bi−
šona na krytie − za odmenu. Inf.
m0915 816 643.                 np − 252
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3−dňové kuriatkaPredám 3−dňové kuriatka
Hempšír − plymutka biela aHempšír − plymutka biela a
holokrčka. Inf. holokrčka. Inf. mm 0905 3580905 358
071.                           071.                           np − 257
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim včely. Cena dohodou.
Inf. 0903 80 40 19.              np − 259

nHľadám prácu ako opatrovate−
ľka starších ľudí alebo detí v o−
kolí V. Krtíša.  Hľadám prácu aj
v oblasti vinohradníctva a ovoci−
nárstva. Inf. m0949 223 403. 

np 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám prácu ako opatrovate−
ľka alebo pomocná sila, resp. o−
patrím malé deti. Inf. m0944 344
044.                                       np 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám prácu ako murár − o−
vládam všetky murárske a mali−
arske práce (obklady, dlažby,
plávajúce podlahy). Inf. m 0907
229 634.                              np − 123  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Príjmem dve brigádničky na
predaj zmrzliny v stánku pri ne−
mocnici. Nástup od apríla. Inf. m
0915 874 257. 

np − 149
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Vykonávam murárske práce,
obklad, dlažba − 5 eur/m2, kom−
pletné zatepľovanie 7,50 eur/m2,
stierka 2eurá/m2, maľovanie 1
euro/m2, plávajúce podlahy 2, 50
eura/m2. Inf.m0919 370 533. 

np−234
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrijememe kuchárov, kuchár−
ky, čašníkov, čašníčky − vyuče−
ných s praxou. Inf. m 0905 657
689.                                      np − 244

n Stavebné práce. Inf. m 0902
734 441.                              np−294
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l CHOVATEĽSTVO

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

n PREDÁM KONZUMNÉ
I KŔMNE ZEMIAKY AJ 

S DOVOZOM. INF. 
M 0905 497 133. np − 433

nPrijímam objednávky 
na sadbové zemiaky. 

Aj s dovozom.
m 0905 497 133. np − 159

l DETSKÉ OBLEČENIE,
KOČÍKY, POSTIEĽKY

l PREDAJ DREVA A UHLIA

nPredaj palivového dreva aj
s dovozom. Inf.m 0905 463
926.                             np − 394

l BURZA PRÁCEnPredaj sadbových, kŕmnych
a konzumných zemiakov − aj s
dovozom. Inf. m0905 501 235. 

np − 256

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

Reštaurácia ADUB prijme
čašníka, servírku. Info v
prevádzke.            np − 322a

l AUTO − MOTO

n Kurence kačky, husi −
BABCSÁN FARMA. Inf. m
0036/309 258 102, 0905 452 459. 

np−260

nNOČNÝ KLUB 
NA OKRAJI

BRATISLAVY 
www.goldenlife.sk 

prijíma na pozíciu hostesky
a spoločníčky sympatické di−
evčatá a ženy. Zaistíme stálu
solventnú klientelu, nad−
štandardný zárobok a penia−
ze na ruku každý deň.
Ubytovanie zdarma. Pracovná
doba i brigádne. Možná finanč−
ná výpomoc. Staň sa finanč−
ne nezávislou. Tel. m 0905
244 226.                    np − 612 a

nPRIJMEM 
KUCHÁRA

/KUCHÁRKU 
NA TRVALÝ 

PRACOVNÝ POMER.
Inf. m 0918 613 809. 

np−274

nHľadám
brigádničky 

do bufetu na KUPKO 
Aquatermal D. Strehová

počas leta 2014. 
m 0910 296 485.

np − 284

n Prijmem prácu − upratova−
nie školských alebo kancelár−
skych priestorov.  Inf. madre−
sa v redakcii.                     np−299
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Po vzájomnej dohode sa prvý
zápas jarnej odvety susedské
derby hralo v sobotu a priláka−
lo značné množstvo divákov. 
Úvod zápasu priniesol strieda−

vé útoky, ale bez zakončenia.
Až po štvrťhodine hry prišla pr−
vá veľká príležitosť Baníkov,
keď po nepriamom kope na
dvakrát zachraňoval brankár
Geregai a loptu chytil. V 23.́  po
rohovom kope nabiehajúci do−
máci stopér Ondrejkov odváž−
ne hlavičkoval, lopta skončila
na hornom brvne. O niekoľko
minút strieľal hosťujúci obran−
ca Halko, domáci brankár však
s jeho strelou nemal starosti. V
39.́  po centrovanej lopte do po−
kutového územia  hráč hostí
Csatlós nedokázal loptu usmer−
niť do brány domácich. Polčas
tak skončil bez gólov.   
V druhej časti hry začali inici−

atívnejšie domáci. Prejavilo sa
to aj v gólovom efekte. V 50.́ po
Sabóovom centri z pravej stra−
ny hlavička Martina Horvátha
skončila v sieti brankára hostí −
1:0. Iba o niekoľko minút ne−
skôr, v 56.́ , fauloval v pokuto−
vom území hráč hostí Boros do−
máceho Fridricha. Nariadený

pokutový kop bezpečne preme−
nil Sabó 2:0. Po hodine hry
Marek Horváth chcel prekvapiť
brankára hostí lobovanou lop−
tou, ale tá skončila vedľa brány.
O chvíľu na centrovanú loptu z
ľavej strany ihriska nabiehal
domáci Cibuľa, ale nespracoval
loptu a netrafil. Záver zápasu sa
dohrával pod kontrolou domá−
cich futbalistov a na výsledku
sa už nič nezmenilo. 

Baník bol v zápase lepším
mužstvom a vyhrali zaslúžene,
hostia v zápase sklamali. O týž−
deň cestuje Baník do Zvolena a
Vinica hrá doma so Š. Baňami. 

−Mgr. JOZEF DUDÁŠ−   

IV. LIGA JUH: VEĽKÝ KRTÍŠ − VINICA 2:0 (0:0)

Úspešné jarné prebudenie baníkov l PO UZÁVIERKE
n Prenajmem 2 −izbový byt.
Cena 265 eur mesačne. Inf m
0948 691 109.             np − 305
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim včely. Inf. m 0911
225 813; 0911 235 871. np−306
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Renault Mégane
combi na súčiastky. Inf. m
0911 225 813; 0911 235 871. 

np−307
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž vo Veľkom
Krtíši na Novohradskej, 3x
zásuvka na 220 V, 2x bezpeč−
nostné kovanie, top stav.
Inf.m 0905 766 204. np − 308
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmem brigádničku.
Inf. m 0903 534 933. np − 310
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku s chat−
kou na Priemstave. Z rodin−
ných dôvodov. Inf. m 0903
534 933.                     np − 311
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu kance−
lárske priestory v centre
mesta. Inf. 0917 265 596.

np − 312
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt na
Viničkách a rodinný dom v
Malých Zlievcach. Lacno.
Inf. m 0918 230 682, 0915 361
503.                          np − 313
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako murár,
ovládam všetky murárske a
maliarske práce (obklady,
dlažby, plávajúce podlahy).
Inf.m 0907 229 634. Zn. Len
seriózne.                   np − 316
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1 − izbový byt
na Ul. Ľ. Štúra 13. Inf. m
0907 621 145.              np − 317
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj sadbových a kon−
zumných zemiakov na tržni−
ci + priesady paprika, para−
dajky, zeler. Inf. m 0907 317
220.                            np − 318

n Predám šteniatka čivavy,
2 fenky a 1 psík. Odber mož−
ný od 31. 3. Cena dohodou.
Inf. m 0915 225 626. np − 320
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf.m 0949
792 112.                     np − 321
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám včely. Inf.m 0948
04 31 00.                    np − 322
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt na
5. poschodí, na Lučenskej vo
V. Krtíši, s balkónom a piv−
nicou. Inf.m 0905 709 687

np − 323
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prerábanie bytových jadi−
er, obklady, dlažby, stierko−
vanie. Inf. m 0904 016 735. 

np − 315

n Predám palivové dre−
vo − agát, cer, dub, hrab.
Cena dohodou. Inf.m
0917 698 979.         np − 319

J. Šaranko: "Na úvod by som
chcel povedať, že dlhoročný tré−
ner Norbert Kellemen jesennou
časťou ukončil našu spoluprá−
cu. Výbor i ja, by sme sa mu
chceli aj touto cestou poďakovať
za prácu, ktorú urobil s našim
mužstvom, ktoré priviedol aj do
III. ligy. Mužstvo dospelých pre−
vzal Ľubomír Drieňovský, ktorý
začal s prípravou na jarnú časť.
Všetky naše mužstvá, dospelí,
dorast, žiaci a aj prípravka, za−
čali prípravu ako každý rok v
januári v telocvičniach. Dospelí
i dorast chodievali do telocvične
SŠ v M. Kameni, žiaci do teloc−
vične I. ZŠ vo V. Krtíši a prí−
pravka do telocvične v gymná−
ziu. Dospelí aj dorastenci už od
februára trénovali vonku, kým
žiaci s trénerom Milanom
Nyilasom i prípravka s tréne−
rom Ivanom Brnom  pokračova−
li do konca februára v telocvič−
ni. A−mužstvo bolo potom už s
novým trénerom na sústredení v
Koprovnici a dorastenci s tréne−
rom Miroslavom Gluchom ab−
solvovali sústredenie v D.

Strehovej. Aj dospelí, aj dora−
stenci hrali prípravné zápasy so
striedavými výsledkami. Úvodný
zápas súťaže, okresné derby,
sme preložili na sobotu, pretože
ostatné mužstvá okresu hrajú v
nedeľu, veríme že príde viac di−
vákov aj z okresu."

lAký je káder vášho mužstva
na jarnú časť sezóny? 
J. Šaranko: "Prakticky mužstvo
sa oproti jeseni príliš nemenilo.
Väčšina hráčov ostala a na hos−
ťovanie prišli Ján Ondrejkov,
Ľuboš Řehák a teraz ešte vyba−
vujeme príchod Mateja Laššana
z M. Kameňa. Dorastenci, ktorí
na jeseň neprehrali ani jeden
zápas začínajú súťaž prakticky
bez zmien v základnom kádri
mužstva."  

l Aké sú vaše ciele pre jarnú
časť sezóny s A−mužstvom? 
J. Šaranko: "Treba povedať, že
klub nie je iba o dospelých, ale
máme aj mládežnícke mužstvá,
ktorým venujeme veľkú pozor−
nosť a práve na nich sa v jarnej

časti zameriame. Samozrejme,
že s mužstvom dospelých sa
chceme v súťaži zachrániť.
Myslím si, že máme káder dosta−
točne kvalitný na to, aby sme
tento cieľ dokázali splniť. Je tu
však viac faktorov, ktoré to
môžu ovplyvniť. Dochádza k re−
organizácii súťaže a môže vy−
padnúť aj 4−5 mužstiev zo IV. li−
gy Juh a každé sa bude chcieť
zachrániť. A v neposlednom ra−
de to záleží aj od samotných
hráčov, ako budú k tomu pristu−
povať. Náš región nie je príliš
bohatý a nedokážeme získať sil−
ných sponzorov, aby sme splnili
všetky podmienky hlavne u do−
spelých. My sme dohodli, alebo
dohadujeme určité podmienky,
ktoré vieme zabezpečiť a tie aj
dodržíme a budeme sa snažiť u−
robiť všetko preto, aby sme sa u−
držali v IV. lige. Ak ale hráči dl−
hodobo nemajú také podmienky
ako v iných kluboch, môže sa
stať, že klesneme o súťaž nižšie.
Ale ako som povedal, záležať to
bude na viacerých faktoroch."  

Či sa podarí naplniť hlavný
cieľ prvému mužstvu FC Baník
V. Krtíš, ukážu už prvé zápasy
jarnej časti a aj úvodné derby s
Vinicou, ktoré sa hralo po na−
šom rozhovore s predsedom
klubu J. Šarankom.            −PG−

Baníci sa chcú zachrániť v súťaži
Jarná časť futbalových súťaží v oblastných ligách ročníka 2013/2014
už má za sebou prvé kolo. V IV. Lige sa hneď v úvode stretli v o−
kresnom derby zápase V. Krtíš a Vinica. My sme sa ešte v týždni
pred prvým jarným hvizdom v tejto súťaži spýtali predsedu FC
Baník Jozefa Šaranku, aká bola príprava veľkokrtíšskeho mužstva
na jarnú časť sezónu, ktorú začínajú na poslednom mieste tabuľky:

Zostavy− Baník: Kaczorek − Šáar (K), Marek Horváth, Ondrejkov,
Greguš (Németh) − Fridrich, Cibuľa, Řehák, (Kukolík), Laššan − Martin
Horváth, Sabó (Šiket), tréner: Ľubomír Drieňovský;  Vinica:Geregai (K)
−   Kálmán (Pobori), Szilágyi, Halko, Gál − Régi, Zachar, Boros, Csatlós
(Bugyi) − Skabella, Antal (Nemčok), tréner Peter Marinyec, asistent
Richard Segeč.  Góly: 50.́  Martin Horváth, 56.́ Sabó; ŽK: Greguš, Šár −
Kálmán, Szilágyi, Bugyi. Rozhodca: I. Tokár, B. Bystrica, návšteva 450
divákov. 

Dorastenci zvíťazili aj na pôde druhého
Zostava Baník VK :Čepo, Lauko, Fodor, Weisz, Gibala, Balla,
Petrus, Kušický, Hodási, Lancini, Matikovský (Kliment). Góly
Baníka :Gibala (11m), Kliment
Zápas  doteraz neporazeného tímu s druhým tímom tabuľky sa ni−
esol vo vysokom nasadení. Hostia mohli zápas rozhodnúť už v ú−
vode, ale nepremenili tri vyložené šance. Domáci hru vyrovnali a
svoju jedinú šancu premenili. V druhom polčase začali hostia ná−
porom, ktorému domáci nestačili a dorastenci Baníka víťazstvom
potvrdili  vedúce  postavenia v tabuľke. V nasledujúcom kole pri−
vítame doma  MFK Žarnovicu  30. 3. 2014 o 12:30 .

−PAVEL PETRUS−

III.liga dorast juh−14.kolo
OTJ Hontianske Nemce−Baník Veľký Krtíš  1:2 (1:0)
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V 22.́   Žingor videl brankára D.
Strehovej ďaleko od brány, a tak ho
prehodil z 35 metrov, čím dosiahol ú−

vodný gól. Gluch v 34.́  pretlačil hlavou obrancov D.
Strehovej, aj loptu do ich siete − 2:0.  Kollárov priamy
kop v 38.́  poslal Martin hlavou do prázdnej brány
Olovár 1:2. V 40.́  videli diváci Gluchovú nádhernú
strelu z otočky, ktorou trafil brvno strehovskej brá−
ny. V 74.́  po rýchlom brejku Csányiho Švoňavec po−
slal center  do prázdnej brány a zvýšil na 3:1. Kollár
v 90.́  nechytateľnou bombou skorigoval stav na ko−
nečných 3:2.                                                 − JÁN HRIŇ −  
MUDr. JOZEF KANYÓ: "Zápas hodnotíme ako veľmi
skvelý a je výborným úvodom do sezóny. Ďakujeme
našich hráčom za predvedený výkon." 

V. LIGA SKUPINA D: OLOVÁRY − DOLNÁ STREHOVÁ 3:2 (2:1)

Domáci sa viac pobili o víťazstvo

Zápas odohrali Príbelce na ih−
risku v Pliešovciach. Napriek jed−
noznačnému výsledku to bol ve−
ľmi kvalitný zápas. Prvý gól pa−
dol už v 3.́  po nepresnosti po−
stranného rozhodcu. Potom
Príbelce vyrovnali hru, nastrelili
dve brvná a tyčku. Druhý polčas
začal v réžii Príbeliec až do chví−

le, kým hlavný rozhodca nepres−
ným verdiktom nariadil rohový
kop, keď loptu nikto netečoval.
Hosťom sa podarilo zvýšiť na 0:2.
Vzápätí rozhodca domácim neu−
znal čistý gól, keď Rybár ušiel a
postranný  rozhodca vymyslel of−
sajd. Rybára faulovali v 11−ke, a
zase sa žiadna penalta nekonala.

Korunu celému zápasu nasadil
rozhodca asi 6.́  pred koncom zá−
pasu, keď odpískal pokutový kop
proti Príbelciam. Nechceme sa
vyhovárať, ale pod zápas sa jed−
noznačne podpísala rozhodcov−
ská trojica, v réžii ktorých sa zá−
pas odohrával. Hráči Príbeliec si
jednoznačne zaslúžia pochvalu
za predvedený kvalitný výkon. −
ĎURČOK − 
Žiaci :  Príblece − S. Ďarmoty 1:0. 

Gól Erik Turan. 

V. LIGA SKUPINA D: PRÍBELCE − JESENSKÉ 0:3 (0:1)

Zápas v réžii rozhodcovskej trojice

V prvom jarnom zápase pred peknou diváckou kulisou
privítali Čebovce mladé družstvo z Balogu. Úlohu favo−
rita potvrdili v úvodných 10−tich minútach, keď domáci
mali viac z hry. Potom sa hra vyrovnala a k slovu sa do−
stávali aj Baločania. Tí sa aj ujali vedenia po góle kapi−
tána P. Gyurásza 0:1. Domáci potom vyrovnali Čepom
na 1:1. Až do konca polčasu bola hra vyrovnaná, útoky
sa striedalil na oboch stranách a v niektorých momen−
toch mali viac z hry hostia. 
Po prestávke akoby hráči Balogu "odišli". Akoby im o−

dišla kondička a neukázali nič z hry prvého polčasu.
Domáci strelili 3 pekné góly a zabezpečili si víťazstvo.
Pred vďačným publikom, ktoré treba pochváliť za ob−
jektívne povzbudzovanie, zaslúžene vyhrali. 

−ERIK FÓNOD− 

V. LIGA SKUPINA D: ČEBOVCE − BALOG N.I. 4:1 (1:1)

Derby vyšlo lepšie domácim

Mužstvo hostí cestovalo na zápas slabšie od dvoch kľúčo−
vých hráčov −  Havrilu a Zachara. Na ťažkom teréne videli di−
váci bojovný zápas, v ktorom mali viac šťastia na kopačkách
domáci. Hostia dostali jediný gól zápasu v I. pol. v  41.́  po
chybe svojej obrany. Vedenie aj hráči veria, že sa im podarí
na budúci týždeň na domácej pôde získať bod.                       

− JOZEF ĎŐRĎ −   

V. LIGA SKUPINA D: MÝTNA − S. ĎARMOTY 1:0 (1:0)

VÝSLEDKY KOLA 
IV. LIGA JUH

16. kolo − nedeľa 23.3. o 15:00 hod
Fiľakovo − Š. Bane 
V. Krtíš − Vinica 
Revúca − Zvolen 
Kováčová − Málinec 
Detva − voľný žreb 
Hnúšťa − Podbrezová B 
Žarnovica − Divín

TABUĽKA

VÝSLEDKY KOLA 
V. LIGA SKUPINA D

14. kolo − nedeľa 23. 3. o 15.00 hod
Sklabiná − Buzitka 
Olováry − D. Strehová 
Príbelce − Jesenské 
Čebovce −Balog n. I. 
Tornaľa − Tomášovce 
Mýtna − S. Ďarmoty 
Lubeník − Radzovce

TABUĽKA

5 : 0
2 : 0
0 : 5
2 : 0

−
1 : 2
4 : 0

3 : 1
3 : 2
0 : 3
4 : 1
0 : 0
1 : 0
0 : 0

Zostavy − Čebovce: Lórant Bojtoš − Adrián Balga,
Patrik Balga, Marek Slávik (K), Tomáš Cibuľa,
Kornel Gyénes, Róbert Nozdrovický, Patrik Péter,
Martin Bendík, Denis Čepo, Michal Macko; náhrad−
níci: Róbert Koncz, Erik Bojtoš, Attila Kovács, Štefan
Balga, Lórant Zaťko, Ladislav Ďőrď, Patrik Bojtoš;
tréner: Jozef Zatyko.  Balog n.I.: Richard Mics − Attila
Pap, Kristián Radoš, Miroslav Oroszlány, Štafan
Nagy, Maroš Buček, Dominik Kalmár, Peter Gyurász,
Gabriel Páldi, Erik Krupčiak, Jozef Nedeľa; náhrad−
níci: Jozef Ďuráš, Gabriel Gyurász, Kornel Faršank,
Peter Molnár; tréner: Jozef  Stricho; Rozhodca:
Machyniak, divákov: 320, Góly: Čepo 3, Péter − Gyurász 

V prvom jarnom kole domáci
privítali hostí z Buzitky. Domáci
nastúpili s odhodlaním na domá−
cej pôde naplno bodovať. Špecifi−
kom zápasu bolo, že premiéru mal
hrajúci tréner D. Drienovský, kto−
rý mužstvo prebral v jarnej časti.
Zápas začal z oboch strán opatrne.
Domáci zahrávali v 15.́  prvý ro−

hový kop, ale Maslaňákova hla−
vička končí v náručí pozorného
Csongora. Následne sa obranou
hostí predral aktívny dobre hrajú−
ci Ďurica, ale Csongor reflexívne
jeho strelu zneškodnil. V 28.́ do−
máci rozohrávali trestný kop
Kalmárom, ktorý vysunul Dušana
Drienovského, ktorý následne u−

voľnil Takáča a na jeho strelu bol
Csongor už prikrátky. Domáci sa
ujali vedenia. V 35.́  vystrašila hos−
ťujúceho brankára strela
Maslaňáka. V 43.́  hostia zahrali s
odkopom v 16−ke, kde sa dopustili
následne chyby, ktorú trestá
Maslaňák druhým gólom pre do−
mácich. 

Úvod druhého polčasu patril
hosťom, začali hrať aktívnejšie, ale
domáca obrana bola pozorná. V
65.  ́po druhej ŽK opúšťa hraciu
plochu Adamec a hostia dohráva−
li desiati. Domáci, i keď mali ú−
zemnú prevahu, ich efektivita bo−
la žalostná. V 72.́  domáci striedali,

keď Maslaňáka nahradil Mesároš,
hostia v 74.́  korunovali svoje úsi−
lie, keď Malatinec znížil na 2:1.
Sympatické u hráčov Buzitky bo−
lo, že i v oslabení hrali útočne a do−
mácich plne zamestnávali. Pokoj
do domáceho táboru priniesla 83.́ ,
keď výborne hrajúci stopér Ďuri−
ca poslal domácich znovu do dvoj−
gólového vedenia. Domáci potvr−
dili, že cenené tri body si plne za−
slúžili. Hosťom patrí  poďakovanie
za predvedenú a slušnú hru.
Povinné tri body ostali doma, ale
aj prvý jarný zápas ukázal, že je
na čom v domácom tábore praco−
vať. Do zápasu zapadla aj rozhod−
covská trojica vedená M. Žiakom z
Pliešoviec.   − JOZEF PAHOLÍK − 

V. LIGA SKUPINA D: SKLABINÁ − BUZITKA 3:1 (2:0)

Úspešné vykročenie Sklabinej
Zostava domácich: Štefan Koči, Ivan Černák, Martin Ďurica, Jakub
Havrila, Peter Kováč, Jozef Kalmár, Boris Boľoš, Dušan  Drienovský,
Vladimír Takáč, Michal Maslaňák, Frederik Matikovský; na striedanie
Marek Drienovský, andrej Mesároš, Tibor Žingor, Peter Tuhársky a
Martin Černoch.  

Príbelce: Adrian Rybár, Ivan Ďurčok, Martin Holík, Marek Červoč, Michal
Bariak, Maroš Balík, Arnold Prešinský, Peter Nácesta, Pavel Kollár, Martin
Cesnak; na striedanie: Martin Pomoti, Peter Červoč, Tibor Čierny. 

Rozhodoval: Igor Roštár, zostava H − : M. Holub, M.
Béreš, D. Ondrejkov, I. Lukács, Miloš Varholák, M.
Berec, L. Pixiades, Marian Varholák (K), J. Ďőrď,
R. Béreš, J. Molnár, stried.: N. Kelemen, P. Príbeli,
R. Rajťuk. 

Rozhodovali: Vladimír Parobek, Slavomír Spišák, divá−
kov: 200, góly: D − 22.́   Žingor, 34.́   Gluch, 74.́  Švoňavec,
H − 38.́   Klátik, 90.́  Kollár, ŽK: 38.́   Matúška, 35.́   M.
Klátik,  41.́  Hudec. Striedali: 81.́  Švoňavec − Nemčok, 20.́
Oláh − M. Klátik, 63.́   Novák − Abelovský − obaja po zra−
není. Zostavy: Olováry − P. Kalmár, R. Motoška M. Miškei,
A. Zolnay, E. Karasy, Cs. Csányi, J. Matuška (K), D.
Dobra, M. Švoňavec, M. Gluch, V. Žingor, stried.: J.
Nemčok, M. Kalmár, T. Fajčík, TJ Prameň:  D. Hriň, M.
Baťka (K), F. Kollár, M. Sokol, M. Tóth, M. Klátik, P.
Novák, M. Kminiak, P. Drozd, M. Hudec, J. Oláh, stried.:
M. Klátik, M. Nagy, M. Abelovský, P. Dibala. 

Rozhodol jeden gól
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Dňa 26. marca 2014 oslávi svoje 
krásne 10. narodeniny naša milovaná

dcérka, sestra, vnučka
DOROTKA FILKUSOVÁ

z Malých Zlievec.
"Dnes krásny sviatok máš, už 

10 rokov v živote spoznávaš. Život Ti
dal, čo posiaľ dať Ti mal, 

niekto Ťa potešil, niekto oklamal.
Drahá naša Dorotka, prajeme 

Ti všetko najlepšie 
k narodeninám,

veľa zdravia, šťastia a lásky Ti prajú Tvoji 
rodičia Sonka a Mirko, súrodenci Mirko 

a Veronika s priateľom Peťom, babka Vierka 
a starká Anka. Ku gratulácii sa pripája aj celá

rodinka a kamaráti."

Blahoželáme

NEZABUDNITE:
ZMENA ZIMNÉHO 
ČASU NA LETNÝ 

nastane v nedeľu 30. 3. 2014.
Čas meníme v noci 

z 2.00 hod. na 3:00 hod.

Kúpony do súťaže 
O NAJKRAJŠIU

KARNEVALOVÚ MASKU
čakáme do stredy 26. marca

do 16.00 hod. Inf. t.č. 
0902 302 102, 0918 59 65 95, 
noviny.pokrok@stonline.sk 

Nikto by to hádam nepovedal, 
ale život Ti už 50−ty rôčik pridal. 

Čas, ten pútnik na ceste, nepostojí
na mieste, rýchlejšie rúti sa  ďalej, preto

z krčaha vínka nalej, 
Pred Tebou ešte mnohé roky sú, 
divadelné dosky Ťa nimi ponesú.  

V kruhu rodiny ich plné lásky prežívaj, 
na priateľov pritom nezabúdaj. 

Nech sa Ti plnia iba sny bezvadné, 
želajú Ti Bezgrošáci úprimne. 

Krásnych 50−rokov práve dnes, 24. 3. 2014,
oslavuje Mgr. Miloš Varga z V. Krtíša. 

Prajeme Ti ešte veľa pekných rokov, zdravie,
šťastie, lásku a mnoho krásnych 

divadelných zážitkov. 
Členovia Divadla bez groša

Čože je to päťdesiatka...

Pri príležitosti 
10. výročia od otvorenia 
SOLÁRIA LILIEN 

na Ulici SNP č. 6 vo Veľkom
Krtíši, sme pre Vás pripravili
na 28. marca narodeninovú
párty s občerstvením, tortou,
tombolou a 50 % zľavou na sl−
nenie a krémy zadarmo. 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:  BLIŽŠIE INFORMÁCIE:  
0905 634 9320905 634 932

Voľba hlavného
kontrolóra Obce Muľa 

Obecné zastupiteľstvo obce
Muľa na základe § 18, ods. 2 zá−
kona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov, vyhlasuje voľbu hlav−
ného kontrolóra obce Muľa 23.
apríla 2014.  
Kandidát na funkciu hlavného

kontrolóra musí odovzdať svoju
prihlášku najneskôr 14 dní pred
dňom konania voľby na
Obecnom úrade v Muli.
Súčasťou prihlášky je aj výpis z
registra trestov nie starší ako tri
mesiace, doklad o vzdelaní a ži−
votopis. 

Kvalifikačným predpokladom
na  funkciou je ukončené mini−
málne úplné stredné vzdelanie.  

Ďalšie podmienky: − prax 
v odbore účtovníctva, ovládanie 

programu KEO na PC.   

MAĽUJETE ALEBO 
VYRÁBATE KRASLICE 

NETRADIČNOU TECHNIKOU? 
Fotografiu kraslice a popis 

techniky, ktorou ste ju vyrobili,
pošlite na e−mail: 

noviny.pokrok@stonline.sk 

Ani v tomto roku nezabudli
na Deň ľudovej rozprávky v
knižnici A. H. Škuletétyho
vo V. Krtíši. V ľudových kro−
joch nášho regiónu vítali 17.
a 18. 3. pracovníčky knižni−
ce žiakov základných škôl,
aby s nimi prežili rozpráv−
kové šibalstvá a figliarstva.
Viac v budúcom čísle.
(Fotografia z podujatia je na
titulke).

1. cenu permanentku do AQUATERMAL KUPKO STREHOVÁ vy−
hrala Mgr. ANDREA  OROSZLÁNYOVÁ, Novohradská 28, Veľký
Krtíš, 2. cenu − svietidlo z predajne KAPALUX, s.r.o. NORBERT
KOVÁČ Veľký Krtíš vyhráva CECÍLIA ĎURČOVÁ, Hrušov 13 a koz−
metický balíček ORIFLAME, ktorý venovala MARCELA
KRNÁČOVÁ vyhrala MARGITA GAJDOŠÍKOVÁ, Školská 17, Veľký
Krtíš. Výhercovia si ceny môžu prevziať osobne v ktorýkoľvek pra−
covný deň v čase od 8.00 do 16.00 hodiny. 

N O V I N K A !N O V I N K A !
ŠTARTUJEME OPTICKÝ ŠTARTUJEME OPTICKÝ 

INTERNET SLOVANET UŽ INTERNET SLOVANET UŽ 
AJ VO V. KRTÍŠI. CENY AJ VO V. KRTÍŠI. CENY 

OD 14,90 EUR MESAČNE.OD 14,90 EUR MESAČNE.

Macík pre deti a rodičov 
Vo V. Krtíši sa dnes o 10.00 hod. v

priestoroch kultúrneho domu otvára
rodinné centrum MACÍK. Pre rodi−
čov a deti sa tu pripravuje bohatý
program a pestré spoločenské aktivi−
ty,  zaujímavé kurzy a tvorivé dielne,
spoločenské a náučné hry v kolektí−
ve, výmena skúseností s inými rodič−
mi. Rodinné centrum Macík bude o−
tvorené v pracovné dni v čase od 9.00
do 12.00 a od 15.00 do 18.00 hodiny. 

SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ 
ROZPRÁVKA 

V ĽUDOVOM KROJI

V PREDAJI 
OVOCNÉ STROMČEKY
I KVETY − MUŠKÁTY

UŽ LEN DO 31.MARCA POTRVÁ
VÝSTAVA  „SVETLO...“

v priestoroch Novohradského
múzea a galérie v Lučenci.
Predstavuje fenomén svetla 

z pohľadu duchovného, 
historického a umeleckého. 

Redakcia POKROK
vyhlasuje súťaž 

O NAJKRAJŠIU
POVIEDKU 

Svoje  poviedky môžete po−
sielať mailom na adresu:
noviny.pokrok@stonline.sk
alebo priniesť do redakcie
na USB kľúči. Najlepšie po−
viedky uverejníme v novi−
nách a tri najkrajšie odme−
níme peknou knihou. 

Výhercovia februárovej
kupónky sú známi 



n Výhodné úvery, pôžičky, lea−
sing. Inf.m0902 846 552. np − 458
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m0910 989 481. 

np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                                      np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam zváračské a zá−
močnícke práce všetkého dru−
hu. Mám dlhoročnú prax. Inf. m
0907 128 272.                       np − 16
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam čalúnenie roho−
vých lavíc, stoličiek a iných by−
tových doplnkov − koženkou aj
látkou. Inf. m 0911 152 658. 

np − 204

n Predám CD prehrávač DE−
NON DCD 655, strieborný za 50
eur. Inf.m0905 690 340.   

np −223
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDámsky FITNESS CLUB. Inf.
m0949 355 459.                  np −246
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prenosné výčapné
pivné zariadenie s kompletným
príslušenstvom, ďalej predám e−
lektrickú rúru málo používanú,
vhodnú na zabudovanie do ku−
chynskej linky.  Inf. m 0908 910
806.                                       

np−265

n Predám vibračnú dosku zn.
DYNAPAC LX 90. Cena doho−
dou. Inf. m0907 858 643.  

np−293
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rozkladaciu se−
dačku (2 postele + 2 kreslá),
páperové paplóny a demižó−
ny. Inf. m 0949 145 220.

np − 314
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4 kusy nových let−
ných pneumatík 195x65xR15
HANKOOK cena 45.−eur/ 1ks.
Kontakt: 0905 822 187 

np − 309
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Naučte sa rýchlo 
a profesionálne upraviť

svoju vizáž v našej
individuálnej Oriflame

škole líčenia 
s profesionálnou vizážistkou! 

Inf. 0915 849 258

Účesy na každú príležitosť
s profesionálnym líčením.
objednávky na tel. čísle

0908 041 812

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, 
lopravy traktorov ll tepovanie interiérov  tepovanie interiérov ll autofólie autofólie

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

Veľký Krtíš 

Otvorené: pondelok − piatok  od 8.00 − 17.00, sobota 
na objednávku. Inf. 0902 518 491, 0917 304 350, 

www.melservis.szm.com

53
 − 

12

l RÔZNE

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: Zvolen − Veľký Krtíš

IV. liga JUH: Málinec − Revúca

IV. liga D: S. Ďarmoty − Tornaľa

V. liga D: Balog n. I. − Príbelce

V. liga D: D. Strehová − Buzitka

IV. liga JUH: Vinica − Š. Bane

IV. liga D: Lubeník − Sklabiná

V. liga D: Jesenské Olováry

V. liga D: Tomášovce − Čebovce

V. liga D: Radzovce − Mýtna

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 2. KOLO

n MINIBAGER −
zemné 

a výkopové práce.
m 0907 840 647.   

np − 279

nPonúkam kvalitné odborné
stomatologické služby 

v Balašských Ďarmotách. 
Zhotovenie, oprava zubných
protéz, porcelánových mostíkov
a ďalšie odborné stomatologické
služby. Práce ponúkam za vý−
hodné ceny. Kvalita zaručená! 

Inf. H − 0036 20 463 90 99, 
SK − 0908 844 868.           np − 224

n Predám obrazy − k nahli−
adnutiu MMS−kou. Inf. m
0908 938 505.             np−282

Podmienky akcie:
1. Akcia sa vzťahuje iba na svietidlá, nie na žiarovky 

a elektroinštalačný materiál.
2. Svietidlá musia byť naskladnené na predajni a nemôžu  

sa objednávať z katalógov.
3. Svietidlá nesmú byť súčasťou inej akciovej ponuky.
4. Zadarmo je vždy svietidlo s najnižšou cenou.

Neváhajte a využite možnosť 
výhodného nákupu v predajniach:

HORÚCA JARNÁ AKCIA PRE VÁS 
PRI KÚPE DVOCH SVIETIDIEL

TRETIE ZADARMO!

SVIETIDLÁ
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL

*  KAPALUX s.r.o., Nemocničná č.2, 990 01 Veľký Krtíš
*  KAPALUX s.r.o., Hontianska č. 1, 936 01 Šahy

Kontakt:  www.kapalux.sk,  kapa−kovac01@azet.sk 
t.č.: 0905 45 86 96  − Veľký Krtíš, 0917 163 517 − Šahy 

FREUS s. r. o., Lučenská č. 1053, 
Veľký Krtíš 

Oznamuje majiteľom 
motorových vozidiel, že vo V. Krtíši

OPÄŤ OTVORILA STK

kde vykonávame technické a emisné kontroly
osobných, nákladných a prípojných vozidiel. 

STK sa nachádza na pôvodnom mieste − v areáli
Agrochemického podniku Veľký Krtíš. 

Bližšie info a objednávky na tel. čísle: 047 38 120 46

S T A N I C U  T E C H N I C K E J  S T A N I C U  T E C H N I C K E J  
K O N T R O L YK O N T R O L Y


