
„Aj slnko zapadá ústupom do noci, kto
raz púť dokonal, nieto viac pomoci.“
S hlbokým zármutkom oznamujeme,
že nás dňa 24. 4. 2014 navždy opustil

manžel a otec PAVEL ADAMOV
z Pôtra vo veku 57 rokov. 

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym
za prejavenú sustrasť a kvetinové dary.

Smútiaca manželka a dcéra.

Budeš nám veľmi
chýbať†

− Myšlienku liečby kmeňovými
bunkami som už dávno mala v
hlave, teda asi nejaké tri roky.
Od toho, aby som sa jej viac ve−
novala, ma odrádzalo získa−
vanie informácií, ktoré boli

veľmi slabé a neúplné. Tiež v
tom svoju úlohu zohrali aj ne−
gatívne názory niektorých le−
károv na tento druh liečby.
Ale prešiel čas a poznatky sa
pohli dopredu. Pred rokom v
marci som s otvorenými ústa−
mi sledovala reláciu Pod lam−
pou, kde Štefan Hríb rozobe−
ral otázku Mjarmarkovho ob−
javu TUV, čítačky DNA. V
rámci tejto témy sa vedec −
pracovník SAV Peter Celec,
mimochodom pochádza z
Krupiny, vyjadril, že autistic−
ké  deti sa v Číne vyliečili z au−
tizmu pomocou liečby kmeňo−
vými bunkami, ale s tým, že do
ôsmich rokov deti dostali leu−
kémiu, z ktorej sa tiež síce vy−
liečili, ale bol to vedľajší úči−
nok tejto liečby. A tak som za−
čala študovať dostupné infor−
mácie a pomohli mi hlavne
anglické stránky ktoré sa po−
mocou google prekladačom
dajú už teraz celkom dobre
prečítať. Tak som zistila, aké
druhy kmeňových buniek po−
známe, z čoho všetkého sa už v
dnešnej dobe dajú získať, a čo
všetko sa dá s nimi liečiť.
Takto sme sa dopracovali aj
ku klinike Medissimo kde už
od minulého roka mali liečiť
kmeňovými bunkami, ale le−
gislatívne to doteraz nezvlád−
li. Volala som tam, a odporu−
čili ma na nestora prof.

MUDr. Micháleka, s ktorým
som sa spojila. Od neho som
dostala odpoveď, že autizmus
ani DMO sa momentálne ne−
bude liečiť, ale mám skúsiť
kontaktovať sa so zariadením
v Novosibirsku. 

− Skontaktovala som sa so za−
riadením v Novosibirsku, od−
kiaľ som dostala informáciu,
že by nás to stálo  30 000 euro. 

(Pokračovanie na str. 3)
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V našich novinách sme na prelome rokov 2013−14 uverejnili prosbu Mgr. Danky Strhárovej, aby tí, ktorí by mohli a chceli pomôcť, ve−
novali nejakú čiastku na liečenie jej synovca Adamka Kalmára. Keďže rodinu Kalmárovú − najmä mamičku Hajnalku poznáme aj osob−
ne a vieme o jej údele, rozhodli sme sa venovať tejto téme, lebo nie je žiadnym tajomstvom, že starostlivosť a liečenie chorého člena rodi−
ny je neuveriteľne nákladné. Pre tých, ktorí majú to šťastie, že sú zdraví, sú to sumy až nepredstaviteľne veľké, rovnako ako veľká musí
byť aj sila a viera žiť a starať sa o postihnuté dieťatko. Dokáže to len silný človek a dobrá mama.

V bazilike Panny Márie poďakovali za silu ľudskosti   
Tajne sme dúfali, že osud Adamka zaujme nielen nás, ale aj vás, čitateľov. Správa o dobromTajne sme dúfali, že osud Adamka zaujme nielen nás, ale aj vás, čitateľov. Správa o dobrom

skutku nenechala na seba dlho čakať. Krásne mladé ženy a dievčatá  − zumbistky pod vedeskutku nenechala na seba dlho čakať. Krásne mladé ženy a dievčatá  − zumbistky pod vede−−
ním Eriky Mihálikovej dokázali, že v ich ladných vyšportovaných telách bijú nielen silné aním Eriky Mihálikovej dokázali, že v ich ladných vyšportovaných telách bijú nielen silné a
vytrénované ale najmä veľké a horúce SRDIEČKA. Už v druhom čísle sme mohli uverejniť člávytrénované ale najmä veľké a horúce SRDIEČKA. Už v druhom čísle sme mohli uverejniť člá−−
nok o veľkej sile ľudskej spolupatričnosti, keď zumbistky prišli k nám, do redakcie, odovzdaťnok o veľkej sile ľudskej spolupatričnosti, keď zumbistky prišli k nám, do redakcie, odovzdať
vyzbierané eurá venované na Adamkovu liečbu. Vtedy, v dojemnej atmosfére v duchu právevyzbierané eurá venované na Adamkovu liečbu. Vtedy, v dojemnej atmosfére v duchu práve
uplynulých Vianoc sme si sľúbili, že sa s Hajnalkou Kalmárovou spojíme opäť, keď bude maťuplynulých Vianoc sme si sľúbili, že sa s Hajnalkou Kalmárovou spojíme opäť, keď bude mať
ďalšie novinky ohľadne liečby syna. Už vtedy sme vedeli, že sa Adamko chystá podstúpiť vyďalšie novinky ohľadne liečby syna. Už vtedy sme vedeli, že sa Adamko chystá podstúpiť vy−−
šetrenia a liečbu v zahraničí − až za  oceánom. Dozvedeli sme sa, že Adamko spolu s maminoušetrenia a liečbu v zahraničí − až za  oceánom. Dozvedeli sme sa, že Adamko spolu s maminou
už absolvoval spomínanú cestu za zdravím; preto nás zaujímalo, ako pochodili, o čom nás inuž absolvoval spomínanú cestu za zdravím; preto nás zaujímalo, ako pochodili, o čom nás in−−
formovala Hajnala Kalmárová, Adamkova   mama. formovala Hajnala Kalmárová, Adamkova   mama. 

ll Spomeňme si dozadu, keSpomeňme si dozadu, ke−−
dy ste sa začali vážne zaody ste sa začali vážne zao−−
beraberať novými metódamiť novými metódami
liečby aliečby autizmu a o akéutizmu a o aké
konkrétne ide? konkrétne ide? 

l Vaše neutíchajúce úsilie sa
podobá priamo na pátranie.
Vybrali ste sa teda hľadať po−
moc na Východe? Pre nás, kto−
rí nemáme tento problém, nie
sú známe čiastky, za ktoré sa
liečenie realizuje. Môžete nám
povedať aj sumy, ktoré od vás
žiadali? 

Po liečbe sa Adamko rýchlo 
zotavoval a dokonca aj cestu 
lietadlom zvládol na jednotku 

Hajnalke Kalmárovej je pri opatere postihnutého syna veľkou opo−
rou celá rodina. Na liečbu do Mexika ju sprevádzal najstarší syn
Dávid, ktorý jej, okrem iného, pomáhal pri konverzácii. 

25. 4. Filip z Kováčoviec, 25. 4.
Sebastián z Glabušovce, 29. 4 . Matúš z

Chrtian
NARODILI

18. 4. Helena Bednáriková nar. v r.
1939 z Veľkého Krtíša, 23. 4. Zuzana

Rievajová nar. v r.  1924 z Modrého
Kameňa, 24. 4. Pavel Adamov nar. v r. 1956 z Pôtra, 26.

4. Ján Vlkolenský nar. v r. 1930 z Bátorovej, Helena Tóthová
nar. v r. 1924 z Obeckova, 28. 4. Margita Juhászová nar. v r .
1926 z Kiarova  

OPUSTILI NÁS

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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(Dokončenie zo str. 2) 
Medzitým som sa rozprávala s
maminkou chlapčeka so svalo−
vou distrofiou, ktorá s ním bola
v Kyjeve a vďaka tomu ešte žije.
Potom som náhodne natrafila
na stránku vedeckých štúdií
www.clinicaltrials.gov, kde
som našla viac projektov, na
ktoré som reagovala a všade pí−
sala. Napríklad projekty v
Indii, odkiaľ sa mi ani neozva−
li, v Číne chceli od nás  22 000
libier. Ozvali sa mi aj z
Panamy. Tam mi ponúkali li−
ečbu za 10 000 USD; ale  liečbu
mezenchmálnymi k.b. Po dlh−
ších skúsenostiach s liečbou
Adamka som vedela aj sama
posúdiť, že pre neho bude asi
účinnejšia liečba hematopoe−
tickými kmeňovými bunkami
(Pozn. red.:bunky so schopnos−
ťou sebaobnovy), preto som sa
uberala tým smerom. Nakoniec
sa mi ozvali z Mexika, kde mi
ponúkli tento typ liečby  za 5
000 USD. Takže viac som nevá−
hala, toto nás oslovilo a začali
sme komunikovať. Potrebovali
sme ale peniaze, v čom mi sest−
ra pomohla a oslovili sme via−
cej nadácií. Tieto mi ale väčši−
nou odpísali, že podporujú lieč−
bu na Slovensku. Ale celkove sa
nám nazbieralo 3 000 euro, od−
ložili sme 4 500 euro. 

− Po získaní týchto informácií
a zhromaždení peňazí som už
pol roka dopredu sledovala ce−
ny leteniek, ktoré sme objedna−
li nakoniec cez firmu Pelikán.
Pri tom mi pomohol ich refe−
rent, ktorý sa snažil spolu so
mnou skombinovať čo najkrat−
šie trasy a výhodné ceny v prí−
hodnom čase. Išlo aj o to, aby si
môj najstarší syn Dávid nemu−
sel brať veľa dovolenky. Tak
sme sa vydali na cestu traja −
ja, Adamko a Dávid, ktorý mi
už viackrát pomohol tým, že mi
prekladal konzultácie s ame−
rickými lekármi z angličtiny,
ktorú dobre ovláda. Z nás
troch najlepšie zvládal lietanie
Adamko, lebo väčšinu letov
prespal. Celkovo sme vystrieda−
li šesť lietadiel, našťastie, ako
som spomínala pri tom spal,
dokonca z Dallasu do
Monterrey prespal aj vzlet aj
pristávanie, len ho trošku myk−
lo. Hotely v Monterrey a v
Mexico City som si objednala a
zaplatila cez hotels.com majú
najlepšie ceny. 

Vybavili sme poistenie, zapla−
tili víza do USA, keďže sme le−
teli s medzipristátím v Dallase,
vyplnila som dotazník cez ve−

ľvyslanectvo v Mexico City o
presných dátach a miestach
pobytu, čo je dobré pri takýchto
cestách, ak by sa niečo stalo.
Pri výbere hotelov mi pomohol
Rasťo Jančík, Slovák, asi 13 ro−
kov žijúci v Mexiku, pochádzaj−
úci zo Zvolena. Na neho som
dostala kontakt zo Sliačskej ce−
stovnej kancelárie, cez krstnú
mamu, ktorá bola v Mexiku
pred štyrmi rokmi.    

− Keďže Adamko potreboval po
liečbe odpočívať aspoň štyri
dni a lietadlo sme mali lacnej−
šie z Mexiko City, rozhodli sme
sa dva dni stráviť v Monterrey
a dva dni sme boli v Mexiko
City, aby syn mohol trošku po−
zrieť aj mesto a okolie, pri čom
ho Rasťo sprevádzal. My sme
mali oddychovať v hoteli, ale
Adamko bol už dva dni po zá−
kroku na tom tak dobre, že v
kočíku zvládol prehliadku te−
hotihuánskych pyramíd, ná−
vštevu baziliky Panny Márie
Gualdlalúpskej, a tiež sme ho
vytlačili na horu, kde sa
Panna Mária zjavila. Tam sme
jej poďakovali za liečbu a po−
prosili o vyliečenie. Na pyramí−
de Slnka sme nabrali energiu,
tam som doslova cítila, ako na−
berám energiu, napriek tomu
že nás trápil kašeľ − jedného vi−
ac ako druhého. Bolo tam ve−
ľmi horúco vo výške takmer 2
300 m a riedky vzduch. Na tom−
to magickom mieste sme na−
brali silu a slniečko urobili
svoje − prehrialo nás a dobilo e−
nergiu. 

− Mali by sa dostaviť okolo tre−
tieho a štvrtého mesiaca, preto
sme hneď po návrate vybrali
na dva týždne na rehabilitačný
pobyt do Dunajskej Lužnej, aby
sa jeho telo naučilo aj pomocou
Vojtovky lepšie hýbať. Už tesne
po terapii sme zbadali vidite−
ľne zlepšený očný kontakt, te−
raz nám Adamko už dokonca
reaguje na meno, otočí sa a
pekne sa na nás pozrie.
Pochválili ho aj učiteľky v ma−
terskej škole. Rovnako ako lo−
gopedička potvrdila, že viac
sleduje a je oveľa pokojnejší.
Očakávame ešte zlepšenie rečo−
vého kontaktu a uvoľnenie šli−
ach na nohách. 

− Áno, dokonca ma oslovil za
spoluprácu Adamkov neuro−
chirurg, aby sa zriadilo obči−
anske  združenie podporujúce
rozbehnutie tejto liečby na
Slovensku s tým, aby sa o tej−
to liečbe dozvedeli všetci, kto−
rí to potrebujú. V rámci tohto
článku by som chcela poďa−
kovať všetkým, ktorí nám
akokoľvek pomohli. 

Načo viac slov na záver? Obdiv si zaslúži ten, kto cez vlastné pro−
blémy a ťažkosti pomáha prešľapávať cestičku aj iným a tým uka−
zuje smer, že kde je veľká snaha,  môže nastať aj veľký zázrak.
Držíme Ti palce, Adamko.                                         Tvoj  POKROK 

l Čím začali vaše prípravy na
cestu za liečením do Mexika?

l Cestu zvládol Adamko
dobre, určite ste boli vy, jeho
sprievodcovia poriadne una−
vení, no asi aj zvedaví, ako to
v krajinách, v ktorých ste
pristáli, vyzerá. 

lJe už teda niekoľko týždňov
po zákroku, kedy budú známe
výsledky? 

l Vaša snaha je veľmi inšpi−
rujúca pre všetkých rodičov,
ktorí majú postihnuté či choré
deti. Rovnako je to aj ukázanie
smeru všetkým tým, ktorých
sa to týka. Nechceli by ste tie−
to nadobudnuté skúsenosti a
informácie podávať ďalej? 

Hajnálka Kalmárová: 
“Už teraz pomaly  sledujem, 

že niekedy dostupuje
na pravú nožičku

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši v zmysle § 18a ods. 2
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a Uznesenia Mestského zastupiteľstva 
vo Veľkom Krtíši č. 207/2014  zo dňa 28. apríla 2014 vyhlasuje

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPĹŇAŤ KANDIDÁT 
NA FUNKCIU HLAVNÉHO KONTROLÓRA:

lukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

NÁLEŽITOSTI PÍSOMNEJ PRIHLÁŠKY KANDIDÁTA 
NA FUNKCIU HLAVNÉHO KONTROLÓRA:

lmeno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, 
kontaktné údaje (telefón, e−mail)
lštruktúrovaný profesijný životopis
lúradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov 
a kurzov
lvýpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
lsúhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov na účely voľby hlavného 
kontrolóra  (písomný súhlas obsahuje najmä údaj o tom, 
kto súhlas poskytol,  komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah
osobných údajov, doba  platnosti súhlasu, podmienky jeho 
odvolania a vlastnoručný  podpis osoby, ktorá súhlas dáva)

Vyhlásenie voľby hlavného 
kontrolóra Mesta Veľký Krtíš

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA
VEĽKÝ KRTÍŠ na deň 18. júna 2014

Písomnú prihlášku spolu s požadovanými náležitosťami 
kandidáti doručia v zalepenej obálke označenej 

"Voľba hlavného kontrolóra Mesta Veľký Krtíš − NEOTVÁRAŤ"
do podateľne Mestského úradu Veľký Krtíš alebo doručia poštou

na adresu Mesto Veľký Krtíš, J. A. Komenského 3,
990 01 Veľký Krtíš. 

Termín odovzdania písomnej prihlášky na hlavného 
kontrolóra Mesta  Veľký Krtíš: do  4. 6. 2014, do 15:30 hod.
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Počas slávnostného krstu sa v
bare Imperiál vo V. Krtíši divá−
kom najskôr predstavila skupi−
na Humana aj s Petrom
Cmorikom a potom zahrala
skupina Midnight Scream po−
stupne všetky skladby z nového
CD. V priateľskej, takmer rodin−
nej atmosfére zaplneného baru

vytvorili skupiny výbornú nála−
du, ktorá vyvrcholila samotným
krstom. Tohto slávnostného ak−
tu sa ujali ako krstní otcovia
Peťo Cmorik, Marek Habdák a
Dano Poliak z agentúry, ktorá
zastupuje chalanov z Midnight
Scream. Album, ako správni
rockeri, pokrstili pivom. 

Krstom koncert nekončil. Pre
svojich fanúšikov a zaplnený
bar zahrali "metalisti" svoje naj−
lepšie a najžiadanejšie skladby.
Tento koncert znovu potvrdil,
že kvalitná hudba, je jedno aké−
ho žánru, a dobrí muzikanti pri−
lákajú priaznivcov a zaplnia sá−
ly. Fanúšikovia metalovej hud−
by a hlavne skupiny Midnight
Scream sa už tešia na ich ďalšie

vystúpenia vo V. Krtíši a želajú
im veľa koncertov po celom
Slovensku i v zahraničí, a aby sa
nové CD dobre predávalo.    

−P. GAŠPAROVIČ−

P. Cmorik: "Bolo to náročné, ale"Bolo to náročné, ale
veľmi dobré turné, počas ktoréhoveľmi dobré turné, počas ktorého
sme hrali aj vo V. Krtíši. Na jedsme hrali aj vo V. Krtíši. Na jed−−
notlivé koncerty prišlo veľa divánotlivé koncerty prišlo veľa divá−−
kov a máme priaznivé ohlasy.kov a máme priaznivé ohlasy.
Uvažujeme, alebo pripravujemeUvažujeme, alebo pripravujeme
podobnú šnúru koncertov aj napodobnú šnúru koncertov aj na
jeseň. Bude to znovu pravdepojeseň. Bude to znovu pravdepo−−
dobne 15 koncertov na Slovenskudobne 15 koncertov na Slovensku
a možno znovu aj vo V. Krtíši a ua možno znovu aj vo V. Krtíši a u−−
važujeme tiež o koncertoch v Čevažujeme tiež o koncertoch v Če−−
chách a na Morave."chách a na Morave."
l Ste jedným z krstných otcov

nového CD Flammarion skupi−
ny Midnight Scream, ale aj vy,
skupina Humana v pôvodnom
zložení, ste minulý rok nahrali
CD. Kedy ho budete krstiť vy?  

P. Cmorik: "My sme zatiaľ"My sme zatiaľ
nestihli úplne toto CD donestihli úplne toto CD do−−
končiť. Nahrali sme 10končiť. Nahrali sme 10
dobrých vecí vo výbordobrých vecí vo výbor−−
nom štúdiu s výbornýnom štúdiu s výborný−−
mi ľuďmi. Je to vými ľuďmi. Je to vý−−
borné CD." borné CD." 

l Vo V. Krtíši ste počas veľko−
nočných sviatkov. Chystáte sa
na oblievačku alebo šibačku? 

P. Cmorik: "Už nie. Myslím si, že"Už nie. Myslím si, že
som v období, keď som už starýsom v období, keď som už starý
na to, aby som chodil po šibačkena to, aby som chodil po šibačke
a ešte nemám syna, s ktorým bya ešte nemám syna, s ktorým by
som chodil."som chodil."
l Absolvovali ste jarné turné,
pripravujete jesenné, čo plánu−
jete na leto? 
P. Cmorik: "Počas leta, pravde"Počas leta, pravde−−

podobne, vystúpim na niektorompodobne, vystúpim na niektorom
z festivalov, ale hlavne si chcemz festivalov, ale hlavne si chcem
oddýchnuť. Mal som náročný proddýchnuť. Mal som náročný pr−−
vý polrok chcem si poriadne odvý polrok chcem si poriadne od−−
dýchnuť a pripraviť sa na jeseň" dýchnuť a pripraviť sa na jeseň" 
Ďakujem za rozhovor. 

−P. GAŠPAROVIČ− 

Cmoro by si rád zahral v Čechách aj na Morave

Vydarený krst Flammarionu

V jarných mesiacoch absolvoval zlatý slávik Peter Cmorik koncertné turné po viacerých sloV jarných mesiacoch absolvoval zlatý slávik Peter Cmorik koncertné turné po viacerých slo−−
venských mestách a jedným z nich bol aj V. Krtíš. Počas jeho návštevy V. Krtíša v časevenských mestách a jedným z nich bol aj V. Krtíš. Počas jeho návštevy V. Krtíša v čase
Veľkonočných sviatkov a účasti na krste nového CS skupiny Midnight Scream, sme sa ho spýVeľkonočných sviatkov a účasti na krste nového CS skupiny Midnight Scream, sme sa ho spý−−
tali ako hodnotí jarné koncertné turné? tali ako hodnotí jarné koncertné turné? 

Midnight Scream pokrstil svoje nové CD na veľkonočnú sobotu.
Krstní otcovia boli až traja. Vpravo Peťo Cmorik, 

v strede Marek Habdák a druhý zľava Dano Poliak

Hudobníci z Midnight Scream aj z Humany 
dostali fanúšikov do varu

Priaznivci hudobnej skupiny Midnight Scream sa môžu tešiť. Už od konca januára je na trPriaznivci hudobnej skupiny Midnight Scream sa môžu tešiť. Už od konca januára je na tr−−
hu ich nové CD "Flammarion" a v sobotu 19. 4. bolo aj slávnostne prezentované a pokrstené.hu ich nové CD "Flammarion" a v sobotu 19. 4. bolo aj slávnostne prezentované a pokrstené.
Nové CD vydala skupina po 4 rokoch. Skladby, ktoré sú na tomto CD, vznikali postupne poNové CD vydala skupina po 4 rokoch. Skladby, ktoré sú na tomto CD, vznikali postupne po−−
čas roka 2012. Nahrávali ho v roku 2013 a všetko vznikalo v ich domácom štúdiu, vrátane kočas roka 2012. Nahrávali ho v roku 2013 a všetko vznikalo v ich domácom štúdiu, vrátane ko−−
nečného mixu, masteringu, grafického spracovania obalu a podobne. nečného mixu, masteringu, grafického spracovania obalu a podobne. 

Nové CD Flammarion zaujme
už vizuálne na prvý pohľad ši−
kovne spracovaným digipako−
vým obalom s pekným dizajnom.

Priaznivci dobrej hudby
si prišli na svoje

Skupina Humana sa
predstavila opäť v
pôvodnom zložení, 

aj s Peťom Cmorikom
za mikrofónom



6 / 5. máj  2014

Stalo sa už tradíciou, že naše
Gymnázium A. H. Škultétyho
vo V. Krtíší  sa do zbierky pra−
videlne zapája. Organizáciu
Dňa narcisov má každoročne
na starosti RNDr. Darina
Kortišová. V tomto roku vybra−
ní študenti zo všetkých roční−
kov pod vedením študentov z
III.B triedy vytvorili dobrovo−
ľnícke hliadky a vykonávali
zbierku v obciach po celom o−
krese. Už od rána sa skupiny
pohybovali po Leseniciach,
Príbelciach, D. Plachtinciach,
Dolnej Strehovej, Sklabinej,
Modrom Kameni a Veľkom
Krtíši, kde ste mohli stretnúť
až osem hliadok. Najviac vyzbi−
erala skupina Veľký Krtíš − 3 −

sumu 438 eur. Celkovo sme v o−
krese vyzbierali 2 473 eur. 
Do zbierky bolo možné prispi−

eť zaslaním SMS, priamo do po−
kladničiek alebo ľubovoľnou
sumou na účet Dňa narcisov.
Vyzbierané peniaze budú pou−
žité na konkrétnu pomoc paci−
entom, podporu nemocníc a
zdravotníckych zariadení, ako
aj na programy prevencie a
osvety pre celú verejnosť.  

Počas celého dňa sme sa stre−
távali s pozitívnymi reakciami
prispievajúcich, a preto sme
veľmi radi, že sme sa opäť moh−

li stať súčasťou zbierky.
Zároveň chceme poďakovať
všetkým, ktorí prispeli do na−
šich pokladničiek a tešíme sa
na budúci ročník Dňa narcisov.

− TATIANA LEKÝROVÁ 
a ZLATICA FULAJTÁROVÁ −

DOBROVOĽNÍCIDOBROVOĽNÍCI ZZ GYMNÁZIAGYMNÁZIA SASA ZZ OKRESUOKRESU VRÁTILIVRÁTILI

S TAKMER 2500 EURAMI
Deň narcisov je najväčšia verejnoprospešná zbierka na Slovensku, pri ktorej každoročne pomáhajú ti−

síce dobrovoľníkov vo všetkých obciach a mestách. Jeho cieľom je vniesť problematiku boja proti rako−
vine bližšie k ľuďom, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Symbolom Dňa narcisov
je žltý kvietok − narcis, ktorý si ľudia pripínajú na odev a tak vyjadrujú solidaritu s onkologickými paci−
entmi. Zbierka sa každoročne koná v apríli − toho roku to už bol 18. ročník, ktorý sa uskutočnil 11. aprí−
la a zúčastnilo sa ho takmer 16 000 dobrovoľníkov.  

Tretia B sa takmer celá premenila na dobrovoľníkov

Gymnazisti −  dobrovoľníci sa
v meste i obciach stretávali
len s pozitívnym ohlasom 

a štedrými ľuďmi

Dobrovoľnú finančnú zbierkuDobrovoľnú finančnú zbierku
organizovala aj ZŠsMŠ vorganizovala aj ZŠsMŠ v
Bušinciach pod vedením koorBušinciach pod vedením koor−−
dinátoriek ENV Mgr. M.dinátoriek ENV Mgr. M.
Danielovou a Mgr. S.Danielovou a Mgr. S.
Filkusovej.  Zbierku vykonávaFilkusovej.  Zbierku vykonáva−−
lo 15 dobrovoľníkov − pedagolo 15 dobrovoľníkov − pedago−−
gických pracovníkov, každý sogických pracovníkov, každý so
skupinou detí. Naše hliadky steskupinou detí. Naše hliadky ste
mmohli stretnúť v týchto obohli stretnúť v týchto ob−−
ciaciach:ch: Bušince, Malé Zlievce, ČeláBušince, Malé Zlievce, Čelá−−
rere, Kirť, Zombor, Glabuš, Kirť, Zombor, Glabušovce,ovce,
Olováry,  KováčovOlováry,  Kováčovce, Muľa.ce, Muľa.
Navštívili sme tiež EUSTRENavštívili sme tiež EUSTRE−−
AM, ERCE, MONTI, ÚSS − KirťAM, ERCE, MONTI, ÚSS − Kirť
a iné inštitúcie. a iné inštitúcie. 
Celková vyzbieraná suma činiCelková vyzbieraná suma čini−−
la 1 505,14 eur,  a sme na ňula 1 505,14 eur,  a sme na ňu
právom hrdí.právom hrdí.

Vďaka porozumeniu občanovVďaka porozumeniu občanov
sme vyzbierali nasledovné susme vyzbierali nasledovné su−−
my: Glabušovce − 54,40 eur,my: Glabušovce − 54,40 eur,
Olováry − 78,48 eur, Kirť − 85,12Olováry − 78,48 eur, Kirť − 85,12
eur, Bušince − 488,60 eur,  Muľaeur, Bušince − 488,60 eur,  Muľa
− 24,89 eur, Panické Dravce −− 24,89 eur, Panické Dravce −
34,69 eur, Čeláre − 126,84 eur,34,69 eur, Čeláre − 126,84 eur,
Malé Zlievce − 180,08 eur,Malé Zlievce − 180,08 eur,
Kováčovce − 88,77 eur, Zombor −Kováčovce − 88,77 eur, Zombor −
47,75 eur, EUSTREAM − 159,1847,75 eur, EUSTREAM − 159,18
eur,  ZŠsMŠ Bušince − 138,34eur,  ZŠsMŠ Bušince − 138,34
eur.eur.

Touto cestou veľmi pekne ďaTouto cestou veľmi pekne ďa−−
kujemekujeme všetkým, ktorí dovšetkým, ktorí do
zbierky prispeli. Veríme, žezbierky prispeli. Veríme, že
tento humánny čin zostane ajtento humánny čin zostane aj
naďalej tradíciou.naďalej tradíciou.

Mgr.Mgr. M. DANIELOVÁM. DANIELOVÁ
a Mgr. a Mgr. S. FILKUSOVÁ  S. FILKUSOVÁ  

BUŠINSKÍ DOBROVOĽNÍCI VYZBIERALI ĎALŠÍCH 1500 EUR
Poznáte ho. Malý, neprehliadnuteľný... Kvietok s veľkou silou, kvietok ľudskosti − tak ho zvykneme volať. Narcis, pripnutý naPoznáte ho. Malý, neprehliadnuteľný... Kvietok s veľkou silou, kvietok ľudskosti − tak ho zvykneme volať. Narcis, pripnutý na
kabátoch ľudí v obciach a mestách. K tomu úprimný úsmev a radosť z vykonania dobrého skutku. Takýto bol Deň narcisov,kabátoch ľudí v obciach a mestách. K tomu úprimný úsmev a radosť z vykonania dobrého skutku. Takýto bol Deň narcisov,
ktorý sa konal 11. apríla 2014.  ktorý sa konal 11. apríla 2014.  

Hliadka pod vedením Mgr. M. Danielovej. Na fotografii
zľava: Jozef Makši,  Mgr. Mária Danielová,  Alexandra

Makšiová, Lukáš Pivka
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Krehký narcis ako symbol poro−
zumenia, spolupatričnosti a dob−
rovoľný finančný príspevok zaň,
je ten najkrajší spôsob podania
pomocnej ruky všetkým, ktorí
denne zápasia s onkologickým o−
chorením.

11. apríl − Deň narcisov − patril
na Strednej odbornej škole a na
Odbornom učilišti internátnom
v Želovciach  v spolupráci s na−
dáciou Liga proti rakovine už
tradične štvrtému ročníku špor−
tovo−náučnej akcie Zumbou pro−
ti rakovine.

Autorkou myšlienky, iniciátor−
kou a organizátorkou každoroč−
ných podujatí je učiteľka teles−
nej výchovy na SOŠ a OUI v Že−
lovciach PaedDr. Mária
Nagyová: "Akciu Zumbou proti
rakovine organizujeme tradične
preto, aby sme spojili atraktívne
cvičenie Zumby s užitočným a

prospešným činom − pomôcť
ľuďom trpiacim rakovinou.
Naším cieľom je poukázať
na zdravý životný štýl a
vyzdvihnúť nezištnú po−
moc tým, ktorí to potre−
bujú".
V tento deň sa telocvičňa
pri SOŠ v Želovciach pre−
menila na  záhradku plnú
jarných kvetov. Plná zelene a
žltej farby nádeje vítala od
10:00 hod. malých i veľkých žia−
kov okresu
zo svojimi
pedagóg−
mi, ktorí
sa "pre−
menili"
na tan−
cujúce
ž l t é
narci−
sy  pod

vedením profesionálnej inštruk−
torky Eriky Mihálikovej a ukáza−
li tak obrovskú silu nádeje v boji
proti rakovine. Úvodné slová
patrili Ing. Andrey Ďuricovej, ri−
aditeľke SOŠ a OUI v Želovciach,
ktorá vo svojom príhovore
zdôraz−

nila spolupatričnosť s ľuďmi trpi−
acimi rakovinou a podporila
myšlienku tohto podujatia. Po
nich nasledovali informácie o zá−
kernej chorobe a  faktoroch zvy−
šujúcich riziko rakoviny sprost−
redkované MUDr. Petrom Šal−
kom. Nasledoval očakávaný
dvojhodinový maratón Zumby,

na ktorý sa už tešilo vyše 150 žia−
kov a žiačok zo ZŠ s MŠ v Želov−
ciach, ZŠ s MŠ v Neninciach, ZŠ
s MŠ v Čebovciach, ZŠ s MŠ vo
Veľkej Čalomiji, ZŠ s MŠ v
Bušinciach, SOŠ vo Veľkom
Krtíši, Spojenej školy v Modrom
Kameni,  SOŠ v Želovciach a OUI

v Želovciach. S ozvučením v te−
locvični tradične pomáhal

Gabriel Kozma. O zdra−
vé občerstvenie po−

čas celého dňa sa
postarali žiaci
OUI v Želovciach
učebného odboru
obchodná pre−
vádzka − práca pri

príprave jedál pod
dohľadom ich ma−

jsteriek odborného vý−
cviku.

V tom čase dobrovoľníci z
našej školy vyšli do ulíc obce,
kde aj občania mohli prijať kvie−
tok nádeje a prispieť Lige proti
rakovine. 

Tanečný Zumba maratón po−
kračoval od 18.00 hod. a bol ur−
čený všetkým, ktorí chceli pris−
pieť dobrovoľnou finančnou su−
mou do zbierky Lige proti rako−
vine a zároveň milujú pohyb. Pre
zumbujúcich nadšencov umož−
nila pani Andrea Oravcová  krát−
ke preventívne vyšetrenie dia−
gnostickým biorezonančným
prístrojom.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispe−
li finančnou čiastkou a podporili
dobrú vec. Vďaka vám sa nám
podarilo vyzbierať 448,75 EUR.
Finančná čiastka bola odvedená
na účet Ligy proti rakovine.          

PaedDr. MÁRIA NAGYOVÁ
organizátorka  podujatia

Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši poskytuje základy umeleckého vzdelávania
pre deti od 5 rokov. Hornú hranicu našich zverencov máme neobmedzenú. Štúdium na na−
šej škole prebieha v dvoch formách. Skupinovej a individuálnej. Našich žiakov pripravu−
jeme na profesionálne štúdium umeleckých predmetov i na amatérsku umeleckú činnosť.
Pod vedením kvalifikovaných odborníkov ponúka kvalitné a zmysluplné trávenie voľné−
ho času detí, tvorivé stretnutia a poznávanie sveta okolo nás prostredníctvom umenia.
Vyučovanie prebieha v odboroch − hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno−drama−
tickom. Našim cieľom je nielen vychovávať vynikajúcich umelcov, ale zároveň naučiť de−
ti láske k umeniu, ktoré ich bude sprevádzať po celý život. Ponúkame aj možnosť štúdia
pre dospelých v oblasti nielen hudobnej výchovy,  ale aj vo výtvarnom umení čo zahŕňa:
kresba − maľba, grafika, modelovanie z hliny, batikovanie a iné rôzne umelecké činnosti.
Kvalifikovanosť a kreativita našich pedagógov je zárukou profesionálneho prístupu a u−

meleckého rastu našich absolventov.

Deň, keď sú slová zbytočné
Tohtoročné posolstvo Dňa narcisov −  "Deň, keď sú slová zbytočné" −
oslovil všetkých, ktorí chceli pomôcť  bez zbytočných rečí. Často má−
me dobré úmysly, chceme pomôcť, ale  praktický skutok "odložíme"
na neskôr a hoci v dobrej vôli, mnohokrát i zabudneme, čo sme
chceli urobiť. Deň narcisov je jeden deň v roku, kedy pomôcť je ve−
ľmi jednoduché a nevyžaduje od nikoho veľa plánovania či času. 

Deň narcisov v Želovciach 
tradične podporili podujatím

Zumbou proti rakovine

Spolu sme vyzbierali
takmer 450 eur

Základná umelecká škola, Poľná 1, 990 01 Veľký Krtíš, tel.: +421 47 48 304 13,
www.zusvkrtis.eu Vás pozýva na TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  v budove ZUŠ 

na Poľnej číslo 1 vo Veľkom Krtíši v dňoch 26. − 30. mája. 
Prijímacie pohovory v odboroch tanečný, výtvarný, hudobný a literárno−dramatický,

budú prebiehať v týchto dňoch od 13.00 − 18.00 hod. 

Vás pozývajú  
na  otvorenie  Dní  

A.  H.  Škultétyho 2014
v reprezentačnej sieni  

kaštieľa v Dolnej
Strehovej

15. mája 2014 

Spoločnosť Augusta 
Horislava Škultétyho, Matica
slovenská, Mesto Veľký Krtíš,   

MV SR Štátny archív v
Banskej Bystrici pobočka
Veľký Krtíš, SNM Múzeum

kultúry Maďarov na
Slovensku v Dolnej Strehovej,

BBSK − Hontiansko
−novohradská knižnica 

A. H. Škultétyho, BBSK −
Hontiansko−ipeľské osvetové
stredisko, Mestské kultúrne

stredisko,   Gymnázium 
A. H. Škultétyho 

a Evanjelická cirkev a. v.  
vo Veľkom Krtíši
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0905 808 616, 
0907 885 834 

V PONUKE ZRUBOVÝ
OBKLAD A DLÁŽKOVICA

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, 
V. Krtíš, inf.: 0903 773 827

Pracujem ako viazaný finančný
agent pre spoločnosť 

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

RÝCHLA
POŽIČKA

N O V I N K A !N O V I N K A !
ŠTARTUJEME OPTICKÝ INTERNET SLOVANETŠTARTUJEME OPTICKÝ INTERNET SLOVANET

UŽ AJ VO V. KRTÍŠI. UŽ AJ VO V. KRTÍŠI. 

CENY OD CENY OD 11,90 11,90 eur/mesiaceur/mesiac

ŠTUDENTSKÉ ZĽAVY
ŠTUDENTSKÉ ZĽAVY
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Tento deň bol výnimočný a ku
šľachetnému činu − k odberu, priš−
lo 26 darcov, ktorí dali svoju nena−
hraditeľnú krv. Všetci darcovia,
ktorí sa zúčastnili odberu, ju daro−
vali pre Máriu Kubolekovú.
Predsedníčka MS SČK Veľký
Krtíš ďakuje všetkým, pretože ich
krv tiež pomohla pri jej liečbe.
Poďakovanie patrí týmto darcom,
ktorí prišli z rôznych miest okre−
su:
Veľký Krtíš − Mgr. Martin Hrapka,
Martina Paučová, Štefan Hodási,
Miroslav Hano, Mgr. Miroslav
Straka, Ing. Marek Číri, Martin
Mičko, Mgr.  Jana Čarná, Ing. Ivan
Šinka, Stanislav Kupecký, Marek
Greguš, Vladimír Fulajter, Ing.
Peter Štiavnický, Bc. Jakub
Fekete, Ivo Očenáš, Modrý
Kameň − Renát Bendík, Zuzana
Longauerová, Dolné Plachtince −

Peter Kozár, Stredné Plachtince −
Adrián Hauk, Horné Plachtince −
Pavel Ondrejkov, Obeckov − Pavel
Janšto, Príbelce − Bc. Veronika
Červočová, Nová Ves − Miroslava
Hegedüšová, Opatová Nová Ves −
Zoltán Oroszlányi, Seľany −
Klaudia Gemerová, Malé Zlievce −
Ľubica Nagyová.

Krv dobrovoľných darcov
pomohla Márii Kubolekovej

Dňa 10.4.2014 sa uskutočnil plánovaný odber krvi pod ná−
zvom ,,Svetový deň zdravia". Orrganizoval ho Miestny spo−
lok Slovenského Červeného kríža Veľký Krtíš, dobrovo−
ľníčky Jaroslava Ubrankovičová, ktorá celý odber organi−

zovala a Janka Koroncziová v spolupráci s Národnou trans−
fúznou stanicou v Banskej Bystrici. Pomáhali aj študentky zo Strednej
zdravotnej školy z Lučenca − Oľga Meľničuková, Anna Kukučková, Júlia
Ondrejková a Nikoleta Balgová.

Poďakovanie
V živote človeka sú chvíle radostné, ale aj chvíle starostí a trápenia.
Ťažko sme prežívali v celej našej rodine správu o tom, že moja dcé−
ra Marika Kuboleková bola prevezená vrtuľníkom z VšNsP Veľký
Krtíš do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v
Banskej Bystrici. Pri liečbe jej zdravotného stavu bola použitá pri
transfúzii najvzácnejšia tekutina pre človeka − krv, ktorú boli o−
chotní darovať jej darcovia − ľudia s veľkým srdcom z nášho okre−
su. Za tento krásny, humánny čin im všetkým zo srdca ďakujem a
želám im hlavne zdravie, radosť a spokojnosť do ďalších dní živo−
ta. 

S vďakou Mária Magová   

Mgr. Jana Čarná
Marek Číri

Martina Paučová

Na odber prišlo spolu 
26 darcov krvi Celý tím odberu

Miroslav Straka Miroslava Hegedüšová

Zľava: Adrián Hauk, Pavel Ondrejkov, Ľubica Nagyová

Zľava: Martin Hrapka, Zuzana Longaverová, Martin Mičko
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Snaha o šetrnejší prístup k prí−
rode, k životnému prostrediu
nás, žiakov a pracovníkov
Základnej školy s materskou ško−
lou v Dolnej Strehovej, viedla k
tomu, aby sme sa opäť zapojili do
projektu Zelená škola. Je to certi−
fikačno − vzdelávací program,
ktorý je súčasťou celosvetovej
siete ECO − Shools, a od roku
2004 pomáha aj slovenským ško−
lám realizovať environmentálnu
výchovu prepojenú s praktický−
mi krokmi. Sme presvedčení, že o
problematike životného prostre−
dia nestačí len získavať vedomos−
ti, ale že je zároveň nevyhnutné
snažiť sa zmeniť naše konanie.
Jedným z podujatí, realizova−
ných v rámci tohto programu, je
aj Deň Zelených škôl, ktorý sa ko−
ná pri príležitosti Dňa Zeme. V
našej škole to bolo v dňoch 14. −
16. apríla. Počas týchto troch dní
sme zrealizovali rôzne zaujímavé
podujatia. V prvý deň si žiaci pr−
vého aj druhého stupňa vyhoto−
vili megaposter na tému:
,,Ochrana prírody". Všetky triedy
symbolicky spečatili Záväzok pre
Zem, v ktorom sa zaviazali k rôz−
nym krokom, ktoré napomáhajú
k ochrane prírody. Celá škola si v

školskom rozhlase vypočula relá−
ciu k tejto príležitosti. Dozvedeli
sa, aké aktivity ich  čakajú v pri−
ebehu troch dní. Vo vestibule
školy sme vystavovali práce žia−
kov z odpadového materiálu. Žia−
ci druhého stupňa sa zapojili   do
kvízu ,,Mladý ochranár", v kto−
rom najlepšie vedomosti  mali ži−
aci V. ročníka. Druhý deň sa nie−
sol v znamení hesla: "Zelená ško−
la do ulíc a do lesa". Rovesnícke
vzdelávanie pre žiakov I. stupňa
sa konalo v krásnom prostredí
našej školy, kde sa nachádza
množstvo stromov, o ktorých sa
mladší žiaci niečo dozvedeli ne−
tradičnou formou. Niektorí čle−
novia kolégia Zelenej školy si pri−
pravili päť stanovíšť pri rôznych
stromoch. Privítali malých žiači−
kov, porozprávali im o danom
strome zaujímavé informácie, ti−
ež sa ich pýtali, čo si zapamätali.
Nasledovali praktické aktivity.
Na prvom stanovišti žiaci triedili
pomiešaný odpad do zberných
nádob, na ďalšom počúvali hlas
stromu, čo im šepká a zapísali si
to na plagátik, na treťom stano−
višti hmatom rozoznávali druh
odpadu, na ďalšom sa učili prira−
ďovať listy k  stromom. Posledná

praktická aktivita bola zakopa−
nie rôzneho odpadu pod označe−
nú tabuľku. Tento odpad sa bude
po určitom období odkrývať a ži−
aci budú zisťovať, ktorý druh od−
padu sa prvý v zemi rozloží. V
tento deň si žiaci druhého stupňa
v centre našej obci rozložili in−
fostánok, pri ktorom sa zastavo−
vali zvedaví občania. Žiaci im vy−
svetľovali, čo je to Zelená škola,
rozdávali im letáčiky ku Dňu
Zeme, na ktorom boli informácie
o správnom separovaní. V obec−
nom rozhlase bola odvysielaná
relácia o ochrane prírody a záro−
veň boli pozvaní všetci občania
na našu oslavu Zeme. Niekoľko o−
byvateľov vyplnilo i anketu na té−
mu ,,Tvoja Ekostopa". Táto anke−
ta nám ukázala, ako občania eko−
logicky využívajú zdroje našej
Zeme. Čím väčšia stopa, tým  za−
necháva väčší negatívny vplyv
na prírode. Ekologická stopa jed−
ného obyvateľa Slovenska má,
podľa posledných výpočtov (pre
rok 2007), hodnotu 4 globálne
hektáre. Keby každý človek na
Zemi žil rovnako ako my, pre u−
držanie tohto spôsobu života by
sme potrebovali nie jednu, ale
presne 2,3 planéty. Z ekologické−
ho účtu Zeme čerpáme viac, ako
nám patrí. Tento dlh máme mož−
nosť splácať každý deň: múdrymi
rozhodnutiami a uvedomelým
spotrebiteľským správaním.
Ekologická stopa z našej ankety
vyšla nasledovne: dvadsiati opý−

taní občania potrebujú v prieme−
re 1,398 planéty. Máme však iba
jednu! V porovnaní s priemerom
Slovenska obyvatelia našej obce
s prírodou zaobchádzajú šetrnej−
šie, ale stále je to veľa. Žiaci dru−
hého stupňa vytvorili skupinky a
vybrali sa  skrášľovať okolie ško−
ly, zbierať odpad v blízkom par−
ku, v obci  i v športovom areáli. V
posledný deň oslavy s názvom
Zelená škola, v ktorej to žilo,
si žiaci prvého stupňa pripravili
piesne o riekach, pohoriach, níži−
nách, jazerách a lesoch. Piesne
mladších žiakov sa striedali s
tvorbou mladých  básnikov z
druhého stupňa. Ich básne mali
prírodnú tematiku. S krásnou
prírodou Slovenska sa spájajú aj
zvyky a tradície, ktoré nám prib−
lížili žiaci  zo záujmového krúžku
hudbou, spevom a tancom. V po−
sledný deň oslavy Zeme väčšina
žiakov  a učiteľov prišla oblečená
v zelenom. Aj takouto formou vy−
jadrili úctu k prírode a k našej
planéte.   
Myslíme si, že sme prežili pekné

dni plné aktivít smerom k príro−
de, a že si žiaci okrem zážitkov
odnesú i zodpovednejší prístup k
ochrane prírody. Nebojme sa
všetci prejaviť, že nám na našej
Zemi aspoň trochu záleží.  Aj ma−
lé krôčiky môžu prírode pomôcť.
Naučili sme sa lietať v povetrí
ako vtáci, potápať ako ryby.
Zostáva len jediné − naučiť sa žiť
na Zemi ako ľudia.
Text a foto: 

Mgr. LUCIA HOLOVÁČOVÁ, 
Mgr. MARTA KMINIAKOVÁ

Žiaci sa učia poznať, chrániť a milovať prírodu
Mnohí z vás už iste niekedy počuli výrok indiánskeho náčelníka
Seatlla: ,,Až keď zomrie posledný strom a posledná rieka bude otrá−
vená, a posledná ryba bude chytená, až potom si uvedomíme, že z pe−
ňazí sa nenajeme". Myslíme si, že ľudstvo nemôže čakať, kým k nie−
čomu takémuto dôjde. Každý z nás určitým spôsobom môže pomôcť
našej matke Zemi, z ktorej darov sme živí. 

Zelená škola sa prezentovala aj v obci

Na fotografiách sú síce čiernobieli, ale odevy učiteľov i žiakov hrali samými zelenými farbami 

(Pokračovanie na str. 11)

V RÁMCI DNÍ ZELENÝCH ŠKÔL V D. STREHOVEJ
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Deviataci a ich
básne o Zemi

Pomoc Zemi
Čo my, ľudia, vlastne
chceme, keď príroda 

je vôkol nás.
V tento krásny Deň Zeme,

Ukážme, čo je v nás.
Pomôžme jej zobudiť sa,
kam to ďalej takto speje?

Smútiť či radovať sa,
snaha pomôcť nás 

v srdci hreje.
Tak pomôžme jej spolu rásť,

poďakuje, odvďačí sa,
príroda je plná krás,

keď nepomôžeš, rozplače sa.
Tak rozhodni sa, zamysli,

bez prírody niet života.
Nech si príroda pekné 

veci pomyslí,
s krajšou prírodou 

sa život ligotá.
LUKÁŠ KRULIK

Príroda
Príroda je všetko okolo nás,

poteší mňa, aj každého z vás.
Príroda sú stromy 

a všeličo iné, 
o nej si môžeme pozrieť 

dokument v kine.
Príroda kvitne, rastie

a rozvíja sa,
vybehni do prírody aj ty

a neboj sa.
Príroda je krásny pohľad 

z obloka,
Slnko svieti, tráva rastie,

potok žblnkotá.
Znečisťuje ju však človek,
odpadky vidíš kdekoľvek.

Príroda je všetko vôkol nás,
do prírody chodí každý z vás,

áno je to tak!
ADRIÁN SIVÁK − MOSKAĽ

Deň Zeme
Čo my, ľudia, vlastne chceme,

prečo sa to všetko deje,
kam to ďalej takto speje?
Rieka za lesíkom sa leje,
čerstvý vietor vonku veje,
zeleň sa už na nás smeje, 
Slnko stále na nás hreje.
Potôčik vonku žblnkotá,

vtáčik zase štebotá,
príroda už rozkvitá,

jar k nám náhle zavíta.
Bocianik si letí, letí,

separuje všetky smeti,
či ste starí či ste deti,
majte toto na pamäti!

MAREK MARKO

Zem
Príroda je krásna zem,
sníval sa mi o nej sen.

Jediné čo mám rád, je zem, 
ktorú mám,

jediné čo chcel som 
je dostať ju k vám.
Vietor pekne fúka,

zelená je lúka, 
ponad lúku letia vtáky, 

pod vtákami mláky,
pekná je tá zem,

preto žiť na nej chcem.
Lúče slnka krásne svietia,

stromy v tichu pekne pučia.
BORIS ŽIGA

Záväzok pre Zem vyslovili ôsmaci (vľavo), siedmaci, ale aj ďalšie triedy

Deti sa učili aj spoznávať listy stromov Celá škola zaspievala prírode, 
okrem iných aj žiaci zo IV.B

Vyskúšali si aj triedenie odpadu

Najstaršie „spisovateľky“
IX. ročníka

Anketa na tému Ekostopa 
v uliciach D. Strehovej

Čo nám pošepne tento strom?

Výroba megaposteru

Takto pozdravili Zem žiaci I. stupňa
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LEKÁRENSKÁ
POHOTOVOSŤ:

Pondelok − piatok 
16.00 −  20.00 h., 

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

Služby lekární −máj 
Dr. Max 1, 7, 13, 19, 31, 
Panacea 2, 8, 14, 20,26,
Aqua viva 3, 4, 9, 15, 21, 27, 
Biely lev  10, 11, 16, 22, 28, 
Čierny orol  5, 17, 18, 23, 29,
Belladonna 6, 12, 24, 25, 30

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

0908 903 749
− BEŽNÉ AJ GENERÁLNE 

OPRAVY
− NÁHRADNÉ DIELY

− PLNENIE A ÚDRŽBA
KLIMATIZÁCIÍ − PNEUSERVIS −

ZNAČKOVÉ FÓLIE 3M

ZDRAVOTNÍCKY  INFOSERVIS

S L U Ž B Y  M O T O R I S T O M

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

AUTOSERVIS − PNEUSERVIS
Regionálne 

zastúpenie PNEU VRANÍK. Využite
predaj pneumatík za skvelé ceny!
Digitálna geometria − diagnostika.

Písecká 3, V. Krtíš, tel. 0915 832 193

lLekárska 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. 

SÚŤAŽ KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ 

MICHAELA BENDÍKOVÁ
Dnešná súťažiaca sa predstavuje
takto: „Volám sa Michaela
Bendíková, som z Veľkého Krtíša. Som
študentka Súkromného konzervatória
Pink Harmony  − odbor Spev vo Zvolene. 

Naša stužková sa konala 7. 12.
2013. Mala teda už vianočnú atmo−
sféru, a keďže sme trieda plná
umelcov, tak bola „uletená“  a
veľmi odviazaná. :−)  Po skončení
školy chcem študovať na fakulte
masmediálnej komunikácie v
Trnave. Ak by ma náhodou neprija−
li, čo dúfam, že sa nestane, tak
ostanem študovať v piatom roční−
ku spev na našej škole.“

Ak by, podľa vás, čitateľov, mala
získať tento titul práve šarmatná
speváčka Miška,  stačí, keď vy−
strihnete jej kupón  a pošlete ho
alebo prinesiete osobne do  redak−
cie (SNP 29, V. Krtíš). Pre víťazky
sú pripravené atraktívne ceny ako
kozmetika a permanentka do well−
ness v Hoteli Aquatermal Strehová. 

DETSKÁ TVÁR POKROKU

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ

MICHAELA BENDÍKOVÁ

„Ahojte, volám sa Nina Sofia Šte−
fanidesová a 9. septembra budem
mať prvé narodeniny. 
Bývam v Príbelciach, mám dve

veľké sestričky − ktoré ma veľmi
ľúbia a starajú sa o mňa. Som
veľmi šikovná, veď už dávno do−
kážem sama sedieť“. Papať ľú−
bim všetko a veľmi rada búvam.
Najlepšie ma vie zaujať ocko, tak
že sa so mnou rozpráva.  Inak
som veľmi samostatná a tichá −
niekedy rodičia ani nevedia, že
ma majú. Ale viem sa veľmi  na−
hnevať, ked pri sebe nemám psí−
ka s bielymi labkami. Bola som sa
pozrieť už aj v škôlke a veľmi sa
mi tam páčilo. Ak sa páčim zase
ja vám, pošlite mi kupón. Ďaku−
jem :−) “

KUPÓNDETSKÁ TVÁR POKROKU2014
10.NINA SOFIA ŠTEFANIDESOVÁ

(KATEGÓRIA 0−3 ROKY)

Máte alergie alebo zníženú imunitu 
a potrebujete odbornú pomoc? 

l ALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš ponúka svoje odborné zdravotné
služby vo svojom zariadení AMBULANCIA KLINICKEJ
IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE MUDr. ILDIKÓ PAÁLOVEJ,
Ul. Mikszáthova, Veľký Krtíš.  Na vyšetrenie alebo odborné konzul−
tácie sa môžete objednať na  0903 052 666 každý deň od 7.30 − 13. 00
hodiny. Máme zmluvu s každou zdravotnou poisťovňou.

Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Krtíši 
Vás pozýva na komornú komédiu Mira Gavrana 

VŠETKO O ŽENÁCH,  
27. 5. 2014 o 19:00 hod. 

do Kultúrneho domu vo Veľkom Krtíši.
Skvelý herecký koncert Bibiány Ondrejkovej, Andrey Karnasovej

a Andrey Profantovej pomôže
mužom odhaliť všetko, čo

chceli vedieť o ženách,
no báli sa opýtať.

Vstupné v predpredaji 
6 EUR je v MsKS 

vo V. Krtíši 
od 8:00 do 15:00 hod. (info na

č.t. 047/48313, 4830347). 
V deň predstavenia sa 

vstupné zvyšuje 8 EUR.

Míľa pre mamu 2014
V Opatovskej Novej Vsi sa pripravujeme na

4. ročník krásneho podujatia, ktorý sa koná
tradične v predvečer Dňa matiek a uskutoční sa 10.
mája 2014.  Cieľom kampane Míľa pre mamu  je zor−

ganizovať s dobrovoľníkmi z materských a rodin−
ných centier veľkolepú oslavu venovanú všetkým mat−

kám. Symbolickú míľovú prechádzku si rodiny budú môcť aj tento
rok  prejsť a to 10. mája  v čase od 15.00 − 18.00 hod. − peši, na bicykli,
na kolobežke, na korčuliach, v kočíku, či na invalidnom vozíku.  V
Opatovskej Novej Vsi sme si pre vás aj tento rok pripravili zábav−
ný program pre celé rodiny a bohatú tombolu. Akcia sa uskutoční
za každého počasia a vstup na podujatie je vždy a všade zadarmo. 

Tešíme sa na vás.
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Zožiera vás pocit, že si musíte
vždy vyberať iba z dvoch mož−
ností a inak nie je tomu ani v
tomto období. Zamýšľate sa
nad tým, prečo všetko nemôže
byť a klapať v korešpondencii
s vašimi predstavami. Nuž,
pokiaľ sa prestanete nútiť k
výberu sami, tak život, ako aj

okolnosti, vás k jednoznačnému rozhodnutiu
privedú samé. Pokiaľ chcete, aby sa vám dari−
lo podľa svojich snov a predstáv, to by ste podľa
nich najskôr museli konať a žiť a uznajte, že v
tomto svete je to trošku náročné. Prijímajte všet−
ko tak, ako vám život posúva, nebojujte s tým,
spracujte to v sebe a potom príde aj čas na va−
še sny, ktoré sa naplniť dajú, verte v to. 

Nedajte sa ovplyvniť divokým po−
časím, ktoré môže vo výraznej
miere prispievať k vašej nálado−
vosti. Keď sa naučíte nejaké pe−
niaze bez výčitiek púšťať, o to
viac sa k vám budú dostávať.
Po tieto dni vás potrápia problé−
my, ktoré vyskočia v domácnos−
tiach, preto bude potrebná, buď
znalá mužská ruka alebo pomoc odborníka. Po
zvládnutí týchto peripetií príde slnko, radosť,
spokojnosť a šťastie. Trošku viac sa sústreďte
na svoje správanie, prílišná benevolencia až de−
tinskosť, ako aj protiklad, čiže nadradenosť a
autoritatívnosť, by vám mohli v spoločnosti, a
aj v samotnej práci viac uškodiť ako pomôcť.
Najlepším ťahačom je prirodzenosť, tak sa ne−
bojte tej svojej a nezakrývajte ju akýmsi rúškom
profesionality. 

Pre vás po tieto dni platí, a aj
bude platiť, akési pravidlo
množenia a násobenia – ak bu−
dete konať dobro, tak sa vám
vráti v znásobenej forme, ak
budete mať detskú a hravú ná−
ladu, tak vám ju okolie zasme−
čuje späť v ešte o niečo znáso−

benej forme. Preto si zvoľte vo všetkom, čo bu−
dete vysielať do okolia, akúsi primeranú hra−
nicu. Už v polovici týždňa pocítite výraznejšie
tlaky, ktoré povolia spolu s vaším pozitívnym
vnútorným naladením. Dávajte si pozor na
klamstvá a okaté zavádzania ľudí, ktorí ú−
primnosťou ani trochu neoplývajú. Tak, ako sa
bude schyľovať ku koncu týždňa, tak aj univer−
zum vám dopraje pekné a pre−
kvapivé, či už zážitky alebo si−
tuácie. 

Popremýšľajte nad nevyhnut−
nosťou činov, ku ktorým sa od−
hodlávate, mohli by ste sa viac
zamotať a uškodiť si, ako po−
môcť. Veľké veci, ktoré vo svojej
hlave „kujete“ už dlhší čas, si
nechajte na iné dni, tieto nie sú príliš vhodné,
čím si ušetríte sklamanie a stroskotanie skvele
vypracovaných taktík. Niekto vám veľmi blízky,
koho považujete za priateľa, vás požiada, síce
skôr o medvediu službu, ale verte, že do budúc−
na vám ju splatí s o to väčšou radosťou a v tom−
to smere vám nezostane nič dlžný. Vpustite do
svojho života rozmanitosť, ktorá vám prinesie
iba úsmev a skvelú náladu. Trochu vám naro−
bí pletku aj vyskakujúce ego – poradíte si s ním
o niečo ťažšie než inokedy. 

Veľa vecí sa vám vymyká
spod kontroly. Vaše správanie
je v niektorých prípadoch ne−
ospravedlniteľné, v podstate
ho neviete vysvetliť ani sebe.
Tieto prazvláštne pochody
pramenia z vašej absolútnej
nespokojnosti a snažíte sa vi−
nu hodiť na všetko a na všet−

kých, ale nad sebou sa nezamýšľate. Presne tak,
popremýšľajte nad svojím správaním a pokús−
te sa nájsť tú vašu konkrétnu súkromnú a u
niektorých aj intímnu príčinu. Nič nie je nerie−
šiteľné, len treba trochu chcieť a vŕtanie sa vo
svojom ja stále neodkladať na neskôr. Postavte
sa svojim tieňom a pekne si poupratujte, ten
blažený pocit spokojnosti, pohody a pokoja, čo
príde potom, je priamo na nezaplatenie. 

Je na čase, aby raci v sebe ob−
novili univerzálnu vieru, kto−
rá začala u vášho znamenia
upadať. O niečo viac vás po−
trápia menšie zdravotné kom−
plikácie, ktoré dajú o sebe ve−
dieť pri tej najnevhodnejšej
príležitosti. Inak stále pre−
chádzate akýmsi procesom
precitania, ktorý vám však neubližuje, práve
naopak, síce nechcene, ale predsa vám rozširu−
je vaše obzory. Všeobecne zlé konce beriete veľmi
tragicky, no uvedomte si, že niekedy sú priam
nevyhnutné. Radosť, ktorá sídli vo vás, by mala
byť trvalá a nevyhasnúť hneď s príchodom pr−
vej prekážky, ktorá sa vám teraz zjaví v práci,
no ak zapojíte svoje srdce a pochopenie, zvlád−
nete aj tieto pletky. 

Nečakane vám cestu skríži člo−
vek, ktorý vám dá do budúcna
veľmi vzácne rady alebo infor−
mácie, ktoré môžete použiť na
svoj vlastný osobnostný rast.
Spolu s týmito vedomosťami a
znalosťami narastú aj energie,
ktoré prispejú k veľkým zme−
nám. Výrazné posuny pocítite

hlavne na pracovisku. Viac sa zapotíte v pre−
pojení na domácnosť a bývanie, kde je potrebné
uskutočniť určité zmeny, čím podporíte skvelé
fungovanie a systematickosť. Je potrebné, aby
ste určitú finančnú čiastku nechali vyletieť do−
slova hore komínom (nechcene), čo vás nakop−
ne k nutnému precitnutiu v tom smere, že ne−
treba veriť úplne každému. Je super pomáhať
ľuďom, ale pripustite si exi−
stenciu určitých mantinelov.

Týždeň zasvätíte rodine a sta−
rostlivosti o jej slabších členov.
Narastie u vás pocit zodpoved−
nosti a budete sa správať ako
ochrancovia svojej rodiny, z
ktorej nikomu nesmie byť skri−
vený ani vlások na hlave. Vaše
obranárske postoje sa prenesú aj do práce, či
vzťahov, preto trošku opatrne. Novinky očaká−
vajte hlavne v smere rozšírenia kruhu vašich
priateľov, spoznáte zopár zaujímavých osôb,
ktoré vám majú naozaj čo ponúknuť a preto
skončia ako vaši dôverníci, či skvelí „parťáci“.
Tak, ako sa bude blížiť koniec týždňa, adekvát−
ne k tomu bude narastať sila šťastia, ktoré je
určené len a len pre vaše znamenie, nuž môže−
te už teraz rozmýšľať, ako ho zúročíte. 

Nuž, rozlúčte sa s akýmsi har−
monogramom a plánovaním,
každý jeden deň vám prinesie
nejaké novinky, preto vám bu−
dú akékoľvek prepracované
plány zlyhávať. Zo začiatku
budete z toho nervózni, lebo u
vás má všetko svoj čas a mies−
to, ale s postupujúcim týždňom

budete za to vďační. Vnesie vám to do života
viac prekvapení a radosti, čím povolíte z u−
pätosti, ktorá vás svojím spôsobom nechtiac
zväzuje. Zároveň vyleziete z akejsi ulity a napl−
no sa oddáte partnerskej láske, ktorú, ako sami
tušíte, potrebujete ku každodennému prežíva−
niu. Tí, ktorí patria medzi osamelých, majú
šancu popracovať na svojom sebavedomí a tým
si otvoria bránu k úspechu zvanom láska, či za−
milovanosť. 

Pred čím alebo pred kým ute−
káte, keď sa dobrovoľne až po
hlavu zahadzujete prácou a
povinnosťami, ktoré si dokon−
ca niekedy umelo vytvárate?
Tak veľmi sa snažíte svoju
myseľ, a aj fyzickú bytosť dr−
žať od niekoho, či niečoho,
ďaleko, až vám to ubližuje.
Tento systém je šialený, a či chcete alebo nie, za−
čína zlyhávať. Milí škorpióni, nemyslíte si, že by
už aj stačilo? Presne tak, zapojte sa späť do ži−
votného kolobehu, v ktorom si nájdete znovu
svoje vyhovujúce miesto nezávisle od toho, čo sa
vo vašom súkromnom živote alebo vo vašom vn−
útri deje. Všetkého veľa škodí a pri šialených
aktivitách, ktoré vyvíjate vy obzvlášť. Ešte tento
týždeň budete postavení pred dôležité rozhod−
nutie, ktoré sa týka novej životnej príležitosti. 

Pociťujete obrovskú silu, kto−
rá vás chtiac – nechtiac núti
tlačiť na všetko a na všetkých,
čo sa okolo vás len mihne.
Niekedy ani sami neviete, čo
so sebou a vtedy zvyknete robiť
unáhlené činy, preto sa trošku
upokojte, nič vám neujde.

Nezabudnite si dokončiť všetko, čo ste ešte pred
sviatkami nechali ležať na pracovnom stole, v
blízkej budúcnosti by vás to nepekne dobehlo.
Rozvaha bude vo vašom prípade priam nevy−
hnutná pri riešení pracovných záležitostí na−
viazaných na financie, budete sa cítiť ako na
výsluchu, niečo nebude sedieť tak, ako má.
Tešte sa na víkend, ktorý budete podľa vás trá−
viť ukážkovo a rozprávkovo, vychutnajte si ho.

Vy ste úplne za vodou. V prá−
ci vám to bude priam kvitnúť
pod rukami, v súkromí sa
vám podarí spraviť  ukážko−
vý obchod alebo výmenu. V
prípade, že predávate, kupu−
jete, vymieňate nehnuteľnosť,
toto berte zhora  za vybavenú
vec. V partnerstve to bude po−
riadne iskriť (v dobrom) a
chémia vám nedá ani poriadne spávať.
Dokonca to platí aj pre vzťahy, kde to bolo už
iba o zotrvačnosti – obnoví sa pocit „zaláskova−
nia“, túžby a dokonca žiarlivosti. V širokej ro−
dine je všetko na poriadku a vlastne nie je
dôvod na žiadne nervy. Jedno upozornenie je
však predsa potrebné – viaže sa na auto a jeho
prípadný servis. 

HOROSKOP  NA TENTO TÝŽDEŇ
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Usporiadateľ Šsk LIAZ Veľký Krtíš pri−
pravil športovú halu na strelecký stánok
pre mladých strelcov z celého Slovenska,
ktorí sa nominovali na tieto majstrovstvá.
Už nominácia na tieto majstrovstvá je ús−
pech.

V piatok 11. 4. 2014 sa konali Majstrovstvá
SR mladeže zakladných škôl, kde strielali
zo vzduchovej pušky Slávia, 30 rán.
Majstrovstvá  otvoril riaditeľ pretekov
Pavol Salaj, prezident SSZ Miloslav Benca a
primátor Veľkého Krtiša  ing. Dalibor
Surkoš.  Náš okres reprezentovali Monika
Trebuľová zo ZŠ  Komenského Veľký Krtíš a
Gabriel Zolcer, Áron Stráňovský  a Bálint
Nagy zo ZŠ Balog nad Ipľom. Monika trebu−
ľová obsadila 4. miesto Vz Pu Slávia 30 a
Bálint Nagy 5. miesto vo svojej kategorii. Do
tejto súťaže venoval poháre aj  primátor
mesta ing. Dalibor Surkoš, pre najlepšie
družstvo mladších žiakov a pre najlepšie
družstvo starších žiakov.

V sobotu 12. 4. 2014 sa konali

Majstrovstvá SR mládeže do 16 rokov, kde
sa strieľalo zo športových vzduchových
zbraní. Naš okres reprezentovali strelci zo
Šsk Príbelce pod vedením trénera Pavla
Tomaškina a to Monika Trebuľová, Gabriel
Zolcer a Patrik Štriho. Vo Vz Pu 40 ľah di−
evčatá obsadila Monika Trebuľová 4. mies−
to, vo Vz Pu 40 ľah dorastenci  Gabriel
Zolcer obsadil tiež 4. miesto. V dicciplíne Vz
Pi 40 dorastenci Patrik Štriho obsadil 5. mi−
esto.      Súťažilo sa aj o Gőnci cup, o pohar,
ktorý venoval Jozef Gőnci, pre najlepšie
družstvo.Vyhodnotenie prinieslo vynikajú−
ce výsledky u niektorých mladých strelcov,
ktoré  dávaju   predpoklad, že Slovensko
bude mať kto reprezentovať v tomto športe.
Celkové výsledky sa daju pozrieť stranke
SSZ www.shooting.sk archív výsledkov.         

BRANCALEONE

Majstrovstvá SR v športovej streľbe zo vzduchových  
zbraní mládeže pre rok 2014 vo Veľkom Krtíši

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: Divín − Vinica

V. liga D: Čebovce − Sklabiná

V. liga D: Mýtna − Olováry

V. liga D: S. Ďarmoty − jesenské

I. trieda okres: Sečianky − S. Plachtince

IV. liga JUH: Poltár − V. Krtíš

V. liga D: Tornaľa − Príbelce

V. liga D: Tomášovce− Balog n.I.

V. liga D: Radzovce − D. Strehová

I. trieda okres: Záhorce − D. Lom

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 8. KOLO

Palebná čiara
vo veľkokrtíš−

skej hale
a mladí strelci

z celého
Slovenska

Najlepší strelci si odniesli diplomy a medaile

11. 5. 2014
ŠTART O 10.00 HOD.

PUTOVNÝ POHÁR JÚLIUSA

BYSTRIANSKEHOwww.hrc.erc.sk
LOVAŠ Racing Team

SPONZOR PODUJATIA:

LEKÁREŇ MILKA ŽELOVCE

MAJSTROVSTVÁMAJSTROVSTVÁ SKLABINEJSKLABINEJ − − VV . . ZLIEVECZLIEVEC − − OPAVYOPAVY

− − SÚŤAŽSÚŤAŽ TÍMOVTÍMOV − − MAGYARMAGYAR KUPAKUPA

Vo Veľkom Krtíši  v športovej hale sa uskutočnili 11. a 12. apríla 2014  strelecké preteky zo
vzduchových zbraní. Organizátori Slovenský strelecký zväz, Ministerstvo školstva, vedy, vý−
skumu a športu Slovenskej republiky a  Športovo strelecký klub LIAZ Veľký Krtíš.
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Informácie o súťaži  dostalo
250 gymnázií na Slovensku,
ktorých študenti súťažili v
troch kategóriach: Mladší (1. a
2. ročník), Starší (3. a 4. roč−
ník) a Anglofóni (študenti ang−
licko−slovenských bilingvál−
nych gymnázií a študenti kto−
réhokoľvek ročníka, ktorí štu−
dovali na anglickej škole v za−
hraničí viac ako 4 mesiace). 

Tento rok si mohli študenti
vybrať z týchto piatich tém: 

*    Keďže tvorba pracovných
miest často vyžaduje vyna−
kladanie verejných prostried−
kov, čo by malo byť pre
Európsky parlament prvora−
dé v čase ekonomickej krízy:
pracovné miesta alebo verej−
ný dlh? * Čo je pre vás dôleži−
tejšie: byť členom EÚ alebo
byť občanom Slovenskej re−
publiky? * Mala by EÚ mať sil−
nejší a jednotnejší vplyv v glo−
bálnych otázkach a krízach

(napr. vojna v Sýrii)? *
Existuje dnes niečo okrem ja−
zyka, čo spája mladých
Slovákov? * Má patriotizmus
na dnešnú spoločnosť negatív−
ny alebo pozitívny vplyv?

Do programu sa tento škol−
ský rok zapojilo zapojilo 146
gymnázií a nadácia dostala
1060 esejí. Zo všetkých esejí
komisia vybrala 82 finalistov,
spomedzi ktorých sa definitív−
ne rozhodlo o dvanástich oce−
nených.
Víťazi súťaže získajú hodnot−

né ceny v podobe anglických
slovníkov, učebníc, časopisov,
beletrie, predplatného mesač−
níkov a pod.  V kategórii
Starší sa umiestnil aj študent
Denis Demeter z nášho veľko−
krtíšskeho gymnázia. Jeho
prácu komisia ohodnotila ako
jednu z najlepších a pridelila
mu pekné 4. miesto. 

− red −  

PROGRAM 
NA MÁJ 2014

l 5. 5. 2014 o 14.00 hod. Z LI−
TERÁRNEJ STUDNICE −
Prehliadka literárnej  tvorby
regionálnych autorov, Klub
dôchodcov Veľký Krtíš. 

l5. 5. 2014, 9. 5. 2014, 13. 5. 2014
LETOM STREDOVEKOM −
Podujatie pre žiakov zamera−
né  na konfrontáciu a selekciu
informácií internetových
zdrojov  a iných dostupných
zdrojov,  Hrad Modrý Kameň.
l 18. 5. 2014 o 15.00 hod.
FESTIVAL MLADÝCH TA−

LENTOV − Prezentácia mla−
dých talentov sa uskutoční v
Neninciach. 
l 23. 5. 2014 BALAŠOVA PIE−
SEŇ − Spomienka na význam−
ného predstaviteľa renesanč−
nej poézie na Slovensku a za−
kladateľa maďarskej lyriky
Balinta Balassiho môžete zažiť
na Hrade Modrý Kameň. 
l 23. − 2. 5. 2014 PAMÄTNÉ
DNI KALMÁNA MIKSZÁTHA
− sa uskutočnia v Sklabinej a
Veľkom Krtíši. 
Zmena programu vyhradená

1. TJ Družstevník Sklabiná B 14  10 1 3  49 : 21   31    10
2.  OFK Olováry B 13   8 2  3  40 : 21   26     5
3.  FK Bušince 13   6 3 4 41 : 32   21     0
4. TJ Prameň Dolná Strehová B 14   5 2 7   35 : 33   17    −1
5. Vinohrad Čebovce B 14  4 3 7    28 : 42   15    −9
6. TJ Družstevník Želovce 14  2 1 11  16 : 60 7    −11

FUTBALOVÉ TABUĽKY (II. TRIEDA DOSPELÍ − PO 27. 4. 2014

1. TJ Družstevník Sklabiná 19 15 2  2   79 : 14 47 20
2 . TJ Vinohrad Čebovce 19 13 5  1   107 : 28 44 17
3 . FC Baník Veľký Krtíš 18 14 2  2   100 : 29 44 17
4 . TJ Nenince 19 12 2  5   87 : 30 38 8
5 . TJ Prameň D. Strehová 19 12 2  5   68 : 32 38 8
6 . FK Bušince 19  9 2  8 50 : 40 29 2
7 . FK S. Ďarmoty 18  9 1  8 67 : 39 28 4
8 . TJ Partizán Hrušov 18  8 1  9 56 : 67 25 −2
9 . ŠK Vinica 18  6 3  9 37 : 75 21 −6
10.  TJD Príbelce 19  5 2  12  41 : 57 17 −10
11 . OFK Olováry 18  5 1  12  40 : 65 16 −11
12 . TJ S.Plachtince − OFK 18  4 1  13  27 : 106 13 −17
13 .TJ Sokol Opat. N. Ves 18  1 4  13  14 : 109   7 −23
14 . FK Záhorce 18  2 0  16  17 : 99 6 −21

OKRES ŽIACI − PO 27. 4. 2014

1 . J Ipeľ Balog nad Ipľom 17   12 3 2   78 : 32   39 9
2. OFK Olováry 18   12 1 5   59 : 33   37 7
3. TJ Družstevník Sečianky 17   12 1 4   59 : 35   37 13
4 . ŠK Vinica 17    7 1 9   54 : 47   22 −2
5 . TJ Družstevník Želovce 17    5 3 9   32 : 35   18 −9
6 . J Slovan Modrý Kameň 17    5 1  11  45 : 52 16 −8
7 . FK Lesenice 17    2 0 15   16 : 109   6 −15

OKRES DORAST − PO 27. 4. 2014

Z vyše tisícky anglických esejí 
zaujala aj práca nášho študenta
Nadácia otvorenej spoločnosti − Open Society Foundation (NOS
− OSF) v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho
Parlamentu na Slovensku organizovala v tomto školskom roku
už 20. ročník programu English Essay Competition; je to obľú−
bená súťaž v písaní anglických esejí pre študentov gymnázií. Je
to najstaršia súťaž tohto druhu, ktorú začala organizovať mimo−
vládna nezisková organizácia.

Práve na Veľkonočný ponde−
lok, v popoludňajších hodi−
nách, oznámili príslušníci polí−
cie hasičom vo V. Krtíši, že v
hraničnej rieke Ipeľ medzi
Peťovom a Kováčovcami bolo
nájdené utopené telo. Operačný
dôstojník vyslal na miesto 4 ha−
sičov s technikou, v rámci kto−
rej nechýbal čln. Po príchode
na miesto hasiči zistili, že uto−
pené telo sa zachytilo o konáre
stromu vystupujúceho z Ipľa.
Hasiči pomocou teleskopické−
ho háku telo zachytili a vytiah−
li na breh. Tu sa ho ujal obhlia−
dajúci lekár a policajti. Lekár
mohol konštatovať už iba smrť.
Podľa stupňa rozkladu bolo te−
lo vo vode už dlhšiu dobu.
Priamo na mieste sa nedalo ur−
čiť ani pohlavie osoby, a ani
príčina smrti, preto bola naria−
dená súdno−lekárska pitva.
Podľa našich informácií, z obcí
ležiacich v okolí miesta nálezu
na Slovenskej strane však nik−
to nenahlásil nezvestnú osobu
podobného vzrastu. Preto je
možné sa domnievať, že mŕt−
vou osobu vo vode môže byť aj
občan Maďarska. 

−red−

IPEĽ SI 
PRIPÍSAL 

ĎALŠIU OBEŤ

Na Slovensku máme už cez 2200 licencovaných 
rozhodcov, ktorí rozhodujú oficiálne majstrovské stretnutia. 

Využite aj Vy svoje nadšenie a záujem o futbal a 

STAŇTE SA FUTBALOVÝM ROZHODCOM
HĽADÁME: • nadšených ľudí , mužov aj ženy • ľudí, ktorí majú záu−
jem o futbal a pohyb na ihrisku • ľudí, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať
vo všetkých oblastiach súvisiacich s futbalom
Ponúkame: • aktívne športové vyžitie • možnosť pravidelného vzde−
lávania sa, účasť na seminároch • možnosť pracovať aktívne v roz−
hodcovskom spoločenstve • možnosť stať sa rozhodcom v „Corgoň
Lige“ resp. FIFA rozhodcom • odmena za vedenie stretnutí a náhra−
da cestovného • vstup zadarmo na majstrovské zápasy v rámci ob−
lasti. Základné požiadavky na kandidáta rozhodcu: • ovládanie slo−
venského jazyka slovom a písmom • úspešné absolvovanie základné−
ho vstupného kurzu − test z pravidiel futbalu
ObFZ V. Krtíš ponúka do prenájmu nebytový priestor vhodný ako
(kancelária, sklad, s rozlohou 13 m2) na ul. Baníckej 51. Inf.
0905 517 014 v čase od 09,00 hod. – 16,00 hod. pracovné dni.

ObFZ Veľký Krtíš

Na podujatí hľadali odpovede na
otázky úbytku družstiev mládeže,
získavania detí pre futbal, spolu−
práce zväzových orgánov a klubov
s orgánmi samosprávy a školami
spolu s organizátormi zo SsFZ tak
hostia konferencie zo ZMOS−u ako
aj zástupcovia jednotlivých ObFZ,
zástupcovia škôl a najmä futbalo−

vých klubov z regiónu stredného
Slovenska. Na  stretnutí odznelo
mnoho kritických slov k momen−
tálnemu stavu a úrovni mládežníc−
keho futbalu, ale aj veľa múdrych
nápadov a námetov ako skvalitniť
prácu s nastupujúcou generáciou
futbalistov. Viac na ssfz.sk

−red−ssfz−

Nie poúčať, ale počúvať 
Toto motto si dali do podtitulu organizátori Konferencie k problemati−
ke mládežníckeho futbalu na strednom Slovensku, ktorá sa uskutočni−
la prednedávnom v B. Bystrici. 
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n Predám 3 − izbový
byt na SNP vo V. Krtíši
− po rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnika−
nie. Cena 28.000 eur.
Inf.m0908 986 734. 

np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný
dom vo Veľkom Krtíši.
Inf.m0915 387 948. 

np − 326 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový
byt na Venevskej vo
VK, 53 m2, pôvodný
stav, 7. poschodie.
Cena 16.900 eur. Inf. m
0905 554 069.     np − 342
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dom za ho−
tové (6 000 euro) alebo
na splátky (8 000 euro)
v Neninciach. Inf. m
0944 096 611.     np − 362
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kompletne
zrekonštruovaný ve−
ľký 2 − izbový byt na
Lučeneckej, s balkó−
nom, na druhom po−
schodí. Bezpečnostné
dvere, plastové okná,
murované jadro, nová
elektrina, stierky. Inf. m
0917 341 712. np − 376
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2 − 3 iz−
bový byt. Inf. m 0948
013 701.              np − 396
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1 − izbový
byt na Venevskej 12 vo
VK. Inf. m0915 866 796. 

np − 397
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt v
Závade, 72 m2, plastové okná,
plávajúce podlahy, murované
jadro. Cena 11.500 eur. Inf. m
0907 822 330.                     np − 404
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebný pozemok s
veľkou záhradou a starším ro−
dinným domov v obci Dolné
Plachtince. Inf. m 0907 817 825 .  

np − 410
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 − 415
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt na
Baníckej 6, vo V. Krtíši (doktor−
ský blok).  Inf. m0908 576 531.  

np − 416
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu rodinný
dom v Balogu nad Ipľom.
Nájomné dohodou.  Inf. m 0904
668 287.                               np − 417

n Predám 3 − izbový byt na
Novohradskej, čiastočne prero−
bený. Inf. 0907 878 186.     np − 418
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám kompletne prerobený
2 − izbový byt v OV vo V. Krtíši.
Inf.m047/ 433 07 92.           np − 420
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1 − izbový byt na Ľ.
Štúra. Inf.m0907 621 145. np − 422
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1 − izbový byt na Že−
lezničnej vo VK, po kompletnej
rekonštrukcii, prípadne zariade−
ný. Inf. 0902 905 382.         np − 424
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPriestory na prenájom. Inf. m
0903 690 886.                       np − 429
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Ul. Poľnej.
Inf. m 0904 456 203.           np − 430
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt v
Sklabinej. Inf. m 0910 952 574,
0902 775 902.                      np − 431
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Sucháni, cena 22.000 eur. Inf.m
0903 609 905.                      np − 433
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový družstevný
byt bez balkóna na
Novohradskej. Cena dohodou.
Inf. m0918 027 085.           np − 434
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dáme do prenájmu nebytové
priestory na Ul. M. R. Štefánika
č. 14 (predajňa STIHL) od 1. 6.
2014. Cena dohodou. Inf. m 0908
884 889.                              np − 437

nLacno predám staršiu spálňu.
Inf. m0918 492 087.            np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám použité plastové okná,
cena dohodou. Inf. m 0915 816
643.                                    np − 332
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám vnútorné dvere 80/197
cm − ľavé, plné, 80/197 − pravé, 2/3
zasklené, 60/197 − ľavé, špajzové.
Cena dohodou. Inf. m 0908 534
238.                                      np − 389
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim starý "šezlón", ktorý sa
používal v kuchyni. Inf. m 0905
949 325.                              np − 398
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vchodové dvojkrídlo−
vé dvere. Inf. 0907 808 707. 

np − 400

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

np − 1244

n ODŤAHOVKA − NONSTOP.
Inf.m0903 533 921.             np −201
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š Favorit − benzín,
plyn. Cena 400 euro. Dohoda
možná.   Inf. m0911 305 650. 

np − 374
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám Š − Favorit 136 L, r.v.
1989, STK a EK do 3/2014 − cena
dohodou. Inf. m0914 286 530. 

np − 401
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu Feliciu, r.v.
2001. ťažné, STK  2016.   Inf. 0907
047 556.                               np − 408
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám letné pneumatiky,
použité 1 sezónu, zn. Kormoran −
185/60/14. Cena 100 eur. Inf. m
0905 504 334.                     np − 419
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám Škodu RAPID 130. Inf.
0918 424 484.                     np − 438

nKúpim detský horský bicykel.
Inf.m0908 947 045.          np − 423 

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

NIK NEPOZNÁ VAŠU NIK NEPOZNÁ VAŠU 
NEHNUTEĽNOSŤ LEPŠIE NEŽ MY. NEHNUTEĽNOSŤ LEPŠIE NEŽ MY. 
SME TU PREDSA UŽ 22 ROKOV!!!SME TU PREDSA UŽ 22 ROKOV!!!

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

l AUTO − MOTO

l STAVEBNÝ MATERIÁL

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

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

np − 016

OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

n Predám 3−izbový byt na
Novohradskej 20 v OV, po ú−
pravách, so základnou výba−
vou + zariadenie. Aktuálny od
leta 2014. Len vážny záujemca.
Cena 35.000 eur + dohoda. Inf.
0915 895 116.                   np − 387

KVALITA 
ZÁRUKY

NÍZKA CENA
AKCIA!

− parapety zdarma
− pri novostavbe dodanie 

energetického certifikátu 
budovy v cene

ZATEPLENIE RD

zateplenie.rd@gmail.com

0949 487 920

n Predám 4 izbový komplet
prerobený a zariadený byt v
centre mesta s rozlohou
85m2, má jednu loggiu. Byt sa
nachádza v zateplenom teh−
lovom bytovom dome na 4 po−
schodí..Byt prešiel komplet−
nou rekonštrukciou , plasto−
vé okná , dvere, plávajúce
podlahy, jednoznačne treba
vidieť. V kuchyni je na mieru
vyrobená kuchynská linka so
stolom s barovým pultom, so
zabudovanými spotrebičmi:
umývačka riadu, rúra, varná
doska −elektrická. V spálni je
na mieru zabudovaná vstava−
ná skriňa 5m KOMANDOR.
V blízkosti sa nachádza, ško−
la,škôlka, potraviny. Orientačná
cena: 45 000 eur, pri rýchlom
jedaní možná dohoda.  V prí−
pade záujmu kontaktujte:
0915 835 360.                  np −432

* 1 − izbový čiastočne 
zrekonštruovaný byt na ĽŠ

*  3 − izbový čiastočne 
zrekonštruovaný byt na ĽŠ

* 2 − izbový DB na B.Němcovej − lacný
*  2 − izbový na Školskej

l HOBBY − VOĽNÝ ČAS

nPrenajmem 1 − izbový byt v
centre, SNP č. 13, prerobený,
zariadený. Cena 219 eur
s energiami. Inf. & 0907 315
161.                                np − 439
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n Predám X BOX 360 + KINECT
+ 4 hry. Cena minimálne 250 eu−
ro, prípadne dohodou. Inf. 0915
801 529.                               np − 407

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

n Predám palivové drevo − na
klátiky, aj štiepané. Inf.m 0915
867 594.                               np − 377
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám palivové drevo aj s do−
vozom. Inf.m 0917 421 614, 0908
199 706.                                np − 393

n Predám za malotraktor AG−
ZAT: Kolesá 5.00 − 12, vlečku, vy−
orávač zemiakov, cirkulárku,
"dvojak" pluh za TZ−4K−14. Inf.m
0908 805 260.                      np − 171

n Predám štvorbubnovú kosač−
ku − cena dohodou − prípadne
možná výmena − ponúknite.
Inf.m0905 530 001.            np − 435

n Predám 3−dňové kuriatka
Hempšír − plymutka biela a holo−
krčka. Inf. m0905 358 071. 

np − 257
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám ovce a jahňatá. Inf.m
0918 770 338.                     np − 403 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám za symbolickú cenu
dospelé suky − bernský salašníc−
ky pes, stredoázijský ovčiak a
šteňa stredoázijského ovčiaka.
Inf. m0911 154 680.          np − 411
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0944 523 274.                      np − 436

lHľadám 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám prácu ako opatrovate−
ľka alebo pomocná sila, resp. o−
patrím malé deti. Inf. m0944 344
044.                                       np 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám si brigádu ako kuchár
alebo čašník na piatky, soboty a
nedele. Inf. m0944 241 798.

np − 363
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám prácu v chránenej di−
elni (70% invalidita). Inf.m 0944
517 604.                               np − 390
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám akúkoľvek prácu vo
V.Krtíši. Inf.m 0944 517 604, 047/
48 302 55.                             np − 391
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nVystierkujem, vymaľujem byt −
za rozumnú cenu. Inf. m0904 424
363.                                     np − 414

n Výhodné úvery, pôžičky, lea−
sing. Inf.m0902 846 552. np − 425
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

MINIBÁGER 
Zemné a výkopové práce. Inf. m

0915 813 322, 0905 354 723. 
np − 329

nÚvery s úrokom od 3,99%, mož−
nosť refinancovania úveru s niž−
šou splátkou, bez preverenia
príjmu. Inf.m0905 135 649. 

np − 350

n Vykupujem staré kašmírové
šatky. Inf. m 0917 421 614, 0908
199 706.                               np − 394
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradný gril na pro−
pan − butan. Lacno. Inf. 0914 286
530.                                     np − 402
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zváraciu kyslíkovú
súpravu − kompletnú s horákmi,
hadicami, nepoužitú, samoza−
hmlievaciu kuklu, skoro nový 50
l demižón a 44 Am autobatériu.
Inf. m0908 608 539.          np − 406
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam práce lesnou fré−
zou. Inf.m907 817 825. 

np − 409
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l CHOVATEĽSTVO

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

l BURZA PRÁCE

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

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

np−260

n Predám palivové drevo −
agát, cer, dub, hrab. S dovo−
zom. Cena dohodou. Inf. 0917
698 979.                            np − 372

n PREDÁM LACNO TUJE
SMARAGD. Inf. m 0915 656 786. 

np − 392

nDÔLEŽITÉ!
Žiadame občanov obcí
pri maďarských  hrani−
ciach, aby si dávali pozor
na predajcov nafty. Vo
veľkých nádobách ju
majú zriedenú s vodou.
Buďte opatrní a nene−
chajte sa oklamať maďar−
sky hovoriacimi ľuďmi,
pravdepodobne rómske−
ho pôvodu.              np − 395

nPonúkam kvalitné odborné
stomatologické služby 

v Balašských Ďarmotách. 
Zhotovenie, oprava zubných
protéz, porcelánových mostí−
kov a ďalšie odborné stomato−
logické služby. Práce ponú−
kam za výhodné ceny. Kvalita
zaručená! 

Inf.  0908 844 868.          
np − 413

HOTEL
AQUATERMAL*** 

príjme do pracovného 
pomeru čašníka/čašníčku

na TPP. Ponúkame
motivujúce platobné 
podmienky, výborný 

kolektív a zamestnanecké
benefity.V prípade záujmu
kontaktujte: 0917 146 705,

prevadzka@strehova.sk     
np − 427

Gejza Mlynárik, Želovce, 53 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 50 b.
Ján Nemčok, Záhorce, 50 b.
Viktória Furáková, M. Straciny, 50 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 49 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 49 b.
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 49 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 48 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 48 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 48 b.
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 47 b.
Erika Macková, Záhorce, 47 b.
František Petényi, Vinica, 45 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija, 45 b.
Ján Kiss, Vinica, 44 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 43 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 43 b.
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 42 b.
Jozef Csík, V. Ves n.I., 42 b.
Ákos Súth, Balog n. I., 42 b.
Ján Urda, st, V. Krtíš, 42 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 41 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 41 b.
Jozef Košík, Čebovce, 41 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 41 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 40 b.
Jozef Kováč, Vinica, 40 b.
Erik Ádám, V. Krtíš, 40 b.
Stefo Zolo Svorník, Želovce, 39 b.
Ján Macka, Záhorce, 39 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 39  b.
Stanislav Lendvai, Bátorová, 39 b.
Ján Urda, nml., M. Kameň, 39 b.
Ján Molnár, D. Strehová, 38 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 38 b.
Jozef Holovic, st., V. Krtíš, 37 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 36 b.
Július Matúška, V. Krtíš, 36 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 35 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 35 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 34 b.
Ladislav Kiss, Vinica 25 b.
František Fónod, Kosihovce, 22 b.
Jozef Holovic, ml., V. Krtíš, 12 b.
Cecília Ďurčová, Hrušov, 6 b.

Poradie futbalovej 
tipovačky po 6. kole:
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POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ A INÉ PREDPOKLADY 
PRE UCHÁDZAČOV:

l Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre
základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedago−
gických zamestnancov a odborných zamestnancov, 
l najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
l absolvovanie prvej atestácie (Zákon č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
l organizačné a riadiace schopnosti,          
l bezúhonnosť, 
l znalosť školskej legislatívy, 
l znalosť práce s PC 
l zdravotná spôsobilosť, 
l osobné a morálne predpoklady,
l spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ ÚČASTNÍK PREDKLADÁ 
DO VÝBEROVÉHO KONANIA:

l Prihláška do výberového konania, 
l profesijný životopis (vrátane telefonického kontaktu), 
l overené kópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi,
l doklad o bezúhonnosti − výpis z registra trestov nie 
starší ako 3 mesiace, 
l návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú základnú školu, 
l súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku a požadované doklady žiadame
zaslať v termíne  do 16. 5.2014  do 15:30 hod.

na adresu: Mestský úrad J. A. Komenského 3, 990 01
Veľký Krtíš. Obálku označte:  

l Výberové konanie − riaditeľ ZŠ J. A. Komenského 4
− NEOTVÁRAŤl

Mesto Veľký Krtíš Veľký Krtíš ako zriaďovateľ, v zastúpení Ing. Daliborom Surkošom  podľa § 4 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

VYHLASUJE

VÝBEROVÉ  KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE 

RIADITE¼A/KY ZÁKLADNEJ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO 4, VE¼KÝ KRTÍŠ

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený
písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Vo Veľkom Krtíši dňa 15. 4. 2014                                       Ing. Dalibor Surkoš, v.r. , primátor mesta

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ A INÉ PREDPOKLADY 
PRE UCHÁDZAČOV:

l Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre
základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedago−
gických zamestnancov a odborných zamestnancov, 
l najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
l absolvovanie prvej atestácie (Zákon č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
l organizačné a riadiace schopnosti,          
l bezúhonnosť, 
l znalosť školskej legislatívy, 
l znalosť práce s PC 
l zdravotná spôsobilosť, 
l osobné a morálne predpoklady,
l spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ ÚČASTNÍK PREDKLADÁ 
DO VÝBEROVÉHO KONANIA:

l Prihláška do výberového konania, 
l profesijný životopis (vrátane telefonického kontaktu), 
l overené kópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi,
l doklad o bezúhonnosti − výpis z registra trestov nie 
starší ako 3 mesiace, 
l návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú základnú školu, 
l súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku a požadované doklady žiadame
zaslať v termíne  do 16. 5.2014  do 15:30 hod.

na adresu: Mestský úrad J. A. Komenského 3, 990 01
Veľký Krtíš. Obálku označte:  

l Výberové konanie − riaditeľ ZŠ Poľná 1 −
NEOTVÁRAŤl

Mesto Veľký Krtíš Veľký Krtíš ako zriaďovateľ, v zastúpení Ing. Daliborom Surkošom  podľa § 4 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

VYHLASUJE

VÝBEROVÉ  KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE 

RIADITE¼A/KY ZÁKLADNEJ ŠKOLY PO¼NÁ 1, VE¼KÝ KRTÍŠ

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený
písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Vo Veľkom Krtíši dňa 15. 4. 2014                                       Ing. Dalibor Surkoš, v.r. , primátor mesta
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Momentálne sa do vinickej zo−
stavy vracia Šúth, ale vypadáva
Doboš. Csatlós zakončil v 4.́
peknú útočnú akciu strelou ve−
dľa.  Csatlósov pokus v 11.´
skončil v rukách brankára.
Kalmánovu prihrávku v 17.́   za−
končil Csatlós strelou nad.
Zranený Pobori musel  byť v  19.́

ošetrený. Faul na Halka v 22.́
nepremenil priamym kopom
Nemčok. V 26.́   vychytal strelu
hosťujúci brankár Geregai.
Domáci využili zaváhanie obra−
ny Vinice v 35.́  − 1:0 a útočili aj v
nasledujúcich minútach. Hostia
sa dostali ku lopte v 43.´,
Zacharov priamy kop brankár

vyrazil, rovnako ako o chvíľu
hosťujúci Geregai strelu domá−
cich.  

Už v prvých min. II. pol.  hostia
nevyužili ponúkané šance, nao−
pak, domáci v 50.́  zvýšili na   2:0.
Halkovu prihrávku v 52.́   strelil
Antal do rúk brankára. Priamy
kop v 59.´ vyrazil pozorný
Geregai. Hostia mali šancu v 67.́
keď peknú Kálmánovú strelu
brankár vyrazil na roh. V 68.́  vy−
striedal Skabellu  Sz. Tóth.
Halkov center v 72.́  domáci od−
vrátili a o min. Kálmánová stre−
le išla nad.  Antal bol v 84.́  fau−

lovaný, ale Nemčokov priamy
kop išiel vedľa brány. Viničania
mali možnosť znížiť v 86.́  po
kombinačnej hre, no Nemčok
strelil nad. V 87.´ vystriedal
Nemčoka T. Tóth. Stav sa už do
konca zápasu nezmenil.

− G. ZSIGMOND−

IV. LIGA SKUPINA JUH (29. KOLO − 1. 5. 2014): KOVÁČOVÁ − VINICA 2:0 (1:0)  

Pokračujú jarné rošády v zostave  
Divákov: 300; rozhodoval: Peter Mikloš; góly: H − Koreň, Elek; zo−
stava Vinice: Ján Geregai (K), T. Régi, M. Pobori, Súth, Kálmán,
Zachar, Csatlós, Skabella, Halko, Nemčok, Antal, stried.: Sz. Tóth,
T. Tóth, Boros, Gál, Doboš. 

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ A INÉ PREDPOKLADY 
PRE UCHÁDZAČOV:

l Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre
základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedago−
gických zamestnancov a odborných zamestnancov, 
l najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
l absolvovanie prvej atestácie (Zákon č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
l organizačné a riadiace schopnosti,          
l bezúhonnosť, 
l znalosť školskej legislatívy, 
l znalosť práce s PC 
l zdravotná spôsobilosť, 
l osobné a morálne predpoklady,
l spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ ÚČASTNÍK PREDKLADÁ 
DO VÝBEROVÉHO KONANIA:

l Prihláška do výberového konania, 
l profesijný životopis (vrátane telefonického kontaktu), 
l overené kópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi,
l doklad o bezúhonnosti − výpis z registra trestov nie 
starší ako 3 mesiace, 
l návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú základnú školu, 
l súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku a požadované doklady žiadame
zaslať v termíne  do 16. 5.2014  do 15:30 hod.

na adresu: Mestský úrad J. A. Komenského 3, 990 01
Veľký Krtíš. Obálku označte:  
l Výberové konanie − 

riaditeľ ZŠ Nám. A. H. Škultétyho 9 − NEOTVÁRAŤl

Mesto Veľký Krtíš Veľký Krtíš ako zriaďovateľ, v zastúpení Ing. Daliborom Surkošom  podľa § 4 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

VYHLASUJE

VÝBEROVÉ  KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE 

RIADITE¼A/KY ZÁKLADNEJ ŠKOLY NÁM. A. H. ŠKULTÉTYHO 9, VE¼KÝ KRTÍŠ

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený
písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Vo Veľkom Krtíši dňa 15. 4. 2014                                       Ing. Dalibor Surkoš, v.r. , primátor mesta

VÝSLEDKY  IV. LIGA JUH
29. KOLO − 1. 5. 2014

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

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

−
0 : 1

Prvý vážny útok domácich,
centrovaná lopta sprava a o−
branca hostí Tóth si dal vlastný
gól − 1:0. Domáci očakávali, že to
takto pôjde aj ďalej. Ale o opaku
ich presvedčil Raisz, ktorý zo 16
m napálil do pravej žrde domá−
cich brány. Podobná situácia sa
zopakovala na strane druhej,

keď centrovanú loptu zľava
Martin Horváth nasmeroval hla−
vou do žrde. Hostia opätovali a
trestný kop z kopačky Rapiho
Kaczorek bravúrne vyrazil. Z
hostí sa po ľavom krídle pekne u−
voľnil protismernou kľučkou
Botoš a jeho gólovú strelu
Kaczorek vyrazil reflexívne no−

hou. Domáci sa snažili a po pol−
hodine hry doslova zavarili hos−
ťom v ich pokutovom území, ale
brankár Albert bol na mieste.
Útoky sa striedali a pri jednom z
nich domáci Šiket zavaril vlast−
nému brankárovi, keď tečovanú
loptu napálil do horného brvna.
Aj o chvíľu potvrdil dobrý odhad
domáci brankár, keď včasným
vybehnutím zabránil hosťom
streleniu ďalšieho gólu.

Po otvorení druhej časti hry
mali veľké príležitosti trikrát po
sebe hostia − brankár domácich
exceloval. Po hodine hry a ne−
priamom kope hostí na loptu do−
siahol Tóth a bolo 1:1. O minútu
nato nasledovala chyba branká−
ra a Šaár sa pričinil o druhý gól

hostí − 1:2. Rozhodujúci moment
zápasu priniesla 71.́ , keď roz−
hodca chybil pri posúdení súbo−
ja a následne udelil domácemu
Laššanovi druhú žltú, za čo na−
sledoval jeho odchod do šatne
(ČK). V závere sa domáci snažili,
vycvičili aj obrancov hostí, ale
zakončenie bolo nedôrazné, ne−
presné. Naopak, hostia z kopač−
ky Felsőho peknou krížnou stre−
lou zvýšili na 1:3. V nastavenom
čase Urbančok spečatil víťazstvo
hostí na 1:4.
V zápase boli hostia lepším a

zrelším mužstvom, domáci ne−
stačili ani herne, ani fyzicky.
Hrali len to, na čo majú.
Výsledok bol jasný. 
Dorast V.Krtíš − Bacúch 2:1 (1:1)

−Mgr. JOZEF DUDÁŠ−

IV. LIGA SKUPINA JUH (29. KOLO − 1. 5. 2014): V. KRTÍŠ − FIĽAKOVO 1:4 (1:0)

O výsledku rozhodol lepší druhý polčas hostí
Rozhodoval Peter Švec z LM,  návšteva 205 divákov. Góly: 2.́  Tóth
(vlastný), resp., 59.́  Tóth, 60.́  Šaár (vlastný), 83.́  Felső, 90.́
Urbančok. ŽK: Laššan, Németh (VK), resp. Telek, Ľupták, Felső
(Fiľakovo). ČK: Laššan (VK), resp. Felső (Fiľakovo). Zostava
Baníka: Kaczorek  − Kadiš, Marek Horváth, Fűlőp, Šaár (K) −
Laššan, Fridrich, Šiket (Greguš), Németh − Martin Horváth, Ře−
hák. Tréner: Ľ. Drienovský.
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Posilenené a dobre hrajúce
mužstvo hostí začalo v prvom
polčase útočne a už v 7.́  sa ujali
vedenia 0:1. Prakticky celý prvý
polčas boli o niečo lepším muž−
stvom a mali viac z hry. Domáci
sa snažili o vyrovnanie, ale prí−

ležitosti, ktoré si vypracovali
nepremenili. Hostia hrozili ne−
bezpečnými protiútokmi. 

Do druhého polčasu nastúpili
domáci s veľkou snahou o vy−
rovnanie. V 55.́  ušiel Čepo, ale
samostatný únik sa mu nepoda−

rilo premeniť. O dve minúty ne−
skôr odviedol na pravej strane
dobrú prácu Macko a Čepo po−
tom už len zasunul loptu do
prázdnej brány 1:1. Domáci ma−
li aj ďalšie príležitosti na strele−
nie gólu, ale už nedali. V dru−
hom polčase hostia zaostali za
výkonom z úvodu zápasu. Často
zdržiavali a kúskovali hru, čo
im hlavný rozhodca toleroval a
na záver pridal iba 2 minúty, aj
keď to mohlo byť aj 5 či 6 minút. 

−ERIK FÓNOD− 

V. LIGA SKUPINA D: ČEBOVCE − TORNAĽA 1:1 (0:1)

Zápas rozdielnych polčasov
Zostava Čeboviec: L. Bojtoš − A. Balga, Zaťko, P. Balga, Gyénes
(83.´ E. Bojtoš), Nozdrovický, Péter, Bendík, Čepo, Macko, Kovács
(57.´ Jakab); na striedanie: Jakab, E. Bojtoš, P. Bojtoš, Ďőrď; gól
domácich: 57.´ Čepo; ŽK: Čepo, Macko; rozhodca: R. Čičmanec;
divákov: 180.

Hostia sa rýchlo, už v 5.́ po ne−
dorozumení v domácej obrane u−
jali vedenia − 0:1. Potom asi do
15.́  mali územnú prevahu, keď
sa hra vyrovnala. Príbelce mali
šancu na vyrovnanie, ale to priš−
lo až v 25.́  po peknej akcii Miša
Bariaka po pravej strane a spät−
nej nahrávke Filip Celleng pek−
nou technickou a nechytateľnou
strelou vyrovnáva na 1:1. Pred
koncom prvého polčasu v 42.́  po
hrubej chybe domácej obrany sa

hostia ujali vedenia. Druhý pol−
čas bol pre domácich nešťastný,
lebo prišla zase tradičná chyba.
V 57.´po štandardnej situácii
Miško Bariak peknou hlavičkou
upravuje na 2:3. Ale hneď na to
po rozohraní v 58.́  si domáci dá−
vajú vlastný gól a po štandard−
nej situácii teda zvyšujú hostia
na 2:4. Príbelce mali územnú
prevahu, ale hostia už nepotre−
bovali hrať, len nakopávali lop−
ty. Hoci mali Príbelce viac vylo−

žených šancí, keď hostia museli
dokonca vykopávať z prázdnej
brány, ale gól už nedokázali dať.
Naopak, Mýtna mala vysokú e−
fektivitu hry, veď jej hráči vy−
strelili na bránu domácich šesť−
krát a z toho päťkrát skórovali.
Víťazstvo spečatili v 84.́ . Treba
objektívne priznať, že hostia boli
kvalitnejším a zohratejším muž−
stvom a dokázalo si zobrať to, čo
mu domáci tím ponúkol.

− IVAN ĎURČOK −
Žiaci Príbelce − Optovská Nová

Ves 8:0. Góly: Lukáš Čierny 5 x,
Peter Tuček, Erik Turan a
Maximilián Jakuš.      − TUČEK −  

V. LIGA SKUPINA D: PRÍBELCE − MÝTNA 2:5 (1:2)

Vysoká efektivita hry zaistila hosťom cenné body  
Zostava Príbeliec: F. Špaldoň, M. Balík, P. Nácesta, I. Ďurčok, M.
Červoč, T. Parkáni, P. Trebuľa, M. Bariak, M. Cesnak, P. Kollár, F.
Celleng; na stried.: A. Rybár, M. Pomoti, D. Tomaškin, M. Ďurčok,
M. Pástor a L. Parkáni. 

VÝSLEDKY  IV. LIGA JUH
22. kolo − Ne 4.5. o 16:30

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

TABUĽKA

5 : 0
−

3 : 2
3 : 2
2 : 0
0 : 1
5 : 0

Mužstvo Olovár sa hneď od za−
čiatku zápasu pustilo do súpera
a dalo najavo, kto je pánom na

ihrisku.  Bohaté skóre odštarto−
val Žingor gólom v 8.́ . Domáci
celý čas hru kontrolovali a sú−

pera nepustili k žiadnej šanci.
Pripravili pekné akcie pre oko
diváka a zveľadili svoj  náskok
do konca prvého polčasu na 5:0.
Druhý polčas sa už len dohráva−
lo a treba povedať, že Olováry
predviedli pekný výkon a zaslú−
žene vysoko zvíťazili. 

− PAVOL KALMÁR −  

V. LIGA SKUPINA D: OLOVÁRY − LUBENÍK 11:0 (5:0)

Jedenásť futbalistov Olovár sa tešilo z jedenástich gólov
Zostava Olovár: Kalmár − Motoška, Krnáč, Zolnay, Miškei (46.́
Nemčok), Karasy, Csányi, Dobra (46.́  Fajčík) , Koštial (46.́
Toman), Gluch, Žingor; góly: 8. 29., 52. a 65.́  Žingor, 43. a 74.́
Gluch, 26.́  Dobra, 45.́  Krnáč (PK), 47.́  Nemčok, 59.́  Motoška, 68.́
Csányi; rozhodca M. Holas, divákov: 50.  

V prestížnom okresnom derby
zápase išlo obom mužstvám o
veľa. Už úvod naznačil, že to bu−
de boj o každú loptu. V 13.́ o−
branca hostí sa dopustil v 16−ke
faulu na Matikovského a naria−
dený 11−m kop Boľoš školácky
zahadzuje. V 16.́ domáci znovu
ľahkovážne zahadzujú ďalšiu
svoju príležitosť, keď v päťke
dvaja domáci hráči nedokázali
usmerniť loptu do brány hostí. V
19.́  hostia domácim predviedli
ako sa hrá v 16−ke, keď po ne−
vinnej akcii hráč hostí Nedeľa

premieňa prvú príležitosť
Balogu a hostia sa ujali vedenia.
Domáci sa ťažko spamätávali z
inkasovaného gólu. Blízko k vy−
rovnaniu mali v 29.́ , ale hlavič−
ka Matikovského tesne letí mi−
mo bránky hostí. Domáci sa do−
čkali v 33.́ , keď nestarnúci Čer−
nák (stopér) unikol po čiare a je−
ho okulahodiaci center premie−
ňa Matikovský a vyrovnáva na
1:1. V ďalších polčasových minú−
tach mali domáci miernu preva−
hu, ale tá končila na výborne
hrajúcom kapitánovi hostí

Gyurászovi. V úvode 2. polčasu v
46.́  utešenou umiestnenou stre−
lou dobre hrajúci hráč hostí
Krupčiak posiela znovu svoje
mužstvo do vedenia a pre domá−
cich znovu nastáva zložitá situá−
cia. Domáci sa snažili, ale dobre
hrajúca obrana hostí odolávala.
V 64.́  na dlhý pas Boľoša sa
Matikovský dostal do útoku a
vyrovnáva na 2:2. Aj ďalší vývoj
zápasu naznačil, že i najmenšia
chyba rozhodne zápas. V 83.́ do−
máci Maslaňák nevyužíva tzv.
tutovku. V ďalších minútach sa
mužstvá už k vážnejším situáci−
ám neprepracovali a týmto sta−
vom i skončil vyrovnaný zápas.
Obe družstvá predviedli snaživý
výkon, ale na žiaľ domácich sú s
remízou viac spokojnejší hostia,
ktorým patrí poďakovanie za
slušne predvedenú hru. 

− JOZEF PAHOLÍK − 

V. LIGA SKUPINA D: SKLABINÁ − BALOG N. IPĽOM 2:2 (2:1)

Zostava Sklabinej: Š. Koči, R. Kováč, D. Drienovský, J. Kalmár, F.
Matikovský, V. Takáč, M. Drienovský, B. Boľoš, J. Havrila, I. Čer−
nák, A. Mesároš; na stried.: P. Kováč, M. Maslaňák, T. Zingor, Ľ.
Koči a M. Černoch. Zostava Balogu:  M. Oroszlány, K. Radoš, Š.
Nagy, D. Kalmár, A. Pap, P. Gyurász, E. Krupčiak, J. Nedeľa, P.
Molnár, G. Gyurász, M. Buček; na stried.: J. Ďuráš. 

Remíza viac potešila hostí
I. TRIEDA  − TABUĽKA

VÝSLEDKY  V. LIGA SKUPINA D

20. kolo − Ne 4.5. o 16:30
Sklabiná − Balog n. Ipľom 
Jesenské − Tomášovce 
D. Strehová − S. Ďarmoty 
Buzitka − Radzovce 
Olováry − Lubeník 
Príbelce − Mýtna 
Čebovce − Tornaľa

TABUĽKA

2 : 2
2 : 1
3 : 4
1 : 0
11: 0
2 : 5
1 : 1

* Sklabiná „B“ – Bušince 2: 1 (0:1)
Góly: D – Koči, Mesároš, H – T. Rácz.

* Prameň D. Strehová „B“ 
− Olováry „B“ 1:2 (0:1)

Góly: D – Sokol, H – Botoš, Toman.
*  Želovce – Čebovce 2:0 (0:0)

Góly: D – T. Černík 2x. 

II. TRIEDA OKRES  
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Diváci: 70; Góly: D − Špaldoň 3x, Medveď, Kuchársky, H − Baláž;
Zostavy: D −  Fekete, Lukáš Bednár (K), Horn, Režňák, Ladislav
Bednár, Barcaj, Pűšpőky, Kuchársky, Ivičič, Špaldoň, Gőmőry, stri−
ed.: Bariak, Melicher, Medveď, Laššan; H − Tuhársky, P. Augustín
(K), Baláž, Fašang, Kereš, Varga, Hojsa, M. Kováč, J. Kováč, Fischer,
Keťko, stried.: Š. Kováč.  

Domáci nastúpili na zápas so snahou dokázať, že vedia svoju tech−
nickú hru zúročiť v bodový zisk; to sa im aj podarilo a po góle
Kuchárskeho a Špaldoňa sa ujali vedenia 2 : 0.  Do konca polčasu vy−
užili hostia jeden z brejkov na zníženie 2 : 1.  
V II. pol. tempo hry diktovali domáci. Svojimi akciami potešili  oko

diváka a zároveň zvýšili svoje vedenie na konečných 5 : 1. Pekným
gólom sa blysol Špaldoň a celkové víťazstvo zakončil svojim gólom
Medveď. Veríme, že okrem peknej technickej hry sa šťastie aj v ďal−
ších zápasoch prikloní na stranu Modrokamenčanov aj v počte
strelných gólov.                                                      − IGOR MACHAVA − 

* Modrý  Kameň − Hrušov 5 : 1 (2 : 1)
ZASLÚŽENÉ VÍŤAZSTVO DOMÁCICH 

Diváci: 120; Góly: D − Lőcse 2x, M. Babka, H − Barányi 2x, Povaľač;
Zostavy: D − Bartoš, N. Galčík (K), Macko, Majdán, Berecký, Majer,
Marinec, Vrbovkai, Lőče, M. Babka, Kováč, stried.: Pavlík, R. Babka,
Keťko, Husár, Košík; H −  Gyeneš, Tóth, Z. Balla (K), Hornyák, R.
Balla, Baranyi, Nászali, T. Gemer, Szabó, Povaľač, Kotian, stried.:
Kotian, Dovičin, Badó, G. Gemer, Sliacky. 

Zápas mal veľmi dobrú úroveň, bol bojovný na obidvoch stranách.
Domáci viac kombinovali, hostia hrozili gólovými brejkami. V 4.́
Vrbovkaiovu strelu s námahou vyrazil brankár hostí.  Prudkú stre−
lu Majera v 8.́  brankár tiež vyrazil pred seba, ale domáci sa už k do−
rážke nedostali. Hostia zaútočili v 10.́  a prvou strelou na bránu sa
ujali vedenia Barányim − 0 : 1. Rohový kop Majera našiel M. Babku
a ten parádnou hlavičkou vyrovnal v 20.́   na 1 : 1. Vzápätí Galčíkovu
strelu z 30 m s námahou brankár vyrazil nad bránu. Galčíkov cent−
re v 25.́  našiel Bereckého hlavu, ale jeho hlavička išla tesne nad.
Domáci sa v 28.́  ujali vedenia po centri Vrbovkai a gólovej hlavičky
Lőčeho. Neradovali sa však dlho, už v 30.́   Povaľač vyrovnal na 2 :
2. Vzápätí domáci útočili, ale M. Babkova hlavička išla tesne vedľa.
Rozhodca odpískal v 40.́  penaltu v prospech domácich, ale Galčík
ju nepremenil, jeho úmysel zmaril brankár vyrazením lopty na roh.
Peknú prudkú Mackovu strelu v 44.́  brankár kryl. V poslednej min.
I. pol. mali šancu hostia − no  nevyužili ju. 

Prvá strela II. pol. išla v 56.́  na bránu hostí, no Majdánovu strelu
brankár zlikvidoval. Vzápätí zaútočili aj hostia a ujali sa vedenia 2
: 3 vďaka  Barányimu. Strela hostí v 64.́   išla vedľa brány. M.
Babkova jasná gólová šanca v 68.́   síce smerovala presne do stredu
brány, no brankár bol na svojom mieste. Domáci vyrovnali v 80.́  na
3 : 3, keď po prihrávke Husára strelil gól Lőče. Domáci zo všetkých
síl zabojovali o rozhodujúci gól, no ich snaha vyšla nazmar. 

− JÁN PAVLÍK − 

* Lesenice − Kamenné Kosihy 3 : 3 (2 : 2)
REMÍZA BOLA NA MIESTE 

Diváci: 50; Zostavy: D − Veľkov, Matejkin, Drozd, Chovan, Mozoľa,
R. Kubolek (K), Zuzina, Oláh, Peťkov, Turan, Mitter, stried.:
Bariak, M. Kubolek;  H − Mužík, Krivánsky, Mics (K), Sebenský,
László, Cibula, A. Očko, Zaťko, Lichvár, Gőrőg, Barányi, stried.: T.
Očko;  

V tvrdom zápase, hlavne zo strany hostí, hráč Barányi surovo fau−
loval lakťom. Na oboch stranách nevyužili tutovky za hostí
Barányi a za domácich Mitter. Z množstva striel domáci nedoká−
zali skórovať.                                                 − ALENA SLÁVIKOVÁ − 

* Dačov Lom − Nenince 0 : 0
DOMÁCI MALI NAVRCH, ALE GÓLOM

TO NEPOTVRDILI 

Diváci: 30; Góly: D − Villám, H − I. Jánošík, P. Filip 3x; Zostavy: D
− Pásztor, Smiknya, P. Kováč (K), Kalmár, Cseri, Kmeť, Husárik,
Moravčík, Rezníček, Vilám, Básti, stried.: Dobos; H −  Hromada,
Balga, P. Filip (K), Sabó, Novák, M. Filip, Majoroš, Liska, Lalik,
Bavko, I. Jánošík, stried.: I. Filip, Černík, Hromada, R. Jánošík;
Najlepší: D − Villám, H − P. Filip. 

Obidve mužstvá začali hrať útočný futbal, a napriek oslabenej
zostave si aj domáci vypracovali množstvo šancí a mohli skóro−
vať: Smiknya, Pásztor a Husárik, no nebolo im  súdené trafiť do
brány.  V II. polčase našiel strelecké kopačky za hostí P. Filip a
hetrikom zabezpečil víťazstvo pre svoj tím. 

− ŠTEFAN DOBOŠ −  

* Kosihy nad Ipľom − Záhorce 1 : 4 (1 : 1)
OSLABENÍ DOMÁCI NESTAČILI 

NA HOSTÍ  

Diváci: 100; Góly: D − Málik, Lukács; Zostavy: D −  Hudec, T.
Szuchetka, Málik, E. Varga, K. Balázs (K), Buriš, Naszvadi,
Nagy, B. Szuchetka, Lukács, Pap, stried.: P. Varga, Zsigmond,
O. Krupčiak; H −  Čengel, Blaško, Mezei, Celleng (K), Morvai,
Koncz, Tatrai, Gorasz, Kováč, Fodor, Jónás, stried.: Bartoš,
Szabó, Blaško, Ferencz. 

Zápas sa začal v slušnom tempe. Ako prvý musel v 6.́  zasahovať
domáci brankár Hudec. Potom domáci prebrali iniciatívu v 14.́
Pap nedal a v 17.́  Málikovu strelu tiež brankár vychytal, no v 24.́
to už Málik namieril presne a dal vedúci gól stretnutia. Do konca
I. pol. sa útoky striedali na obidvoch stranách, bez ohrozenia
brán. 
II. pol. začali domáci útočne, v 50.́  Pap nastrelil tyč brány hostí.

Domáci naďalej útočili a v 73.́  po nádhernom centri Vargu z vo−
leja Lukács dal druhý gól domácich. Potom opäť musel zasahovať
brankár Hudec, no jeho konto zostalo čisté. Domáci už doviedli
zápas do víťazného konca.                                      − JÁN LAVRÍK −  

* Veľká Čalomija − Sečianky 2 : 0 (1: 0) 
VÍŤAZSTVO DOMÁCICH SA RODILO

ŤAŽŠIE, AKO SA OČAKÁVALO 

Diváci: 70; Góly: D − Melišík, Vozár, H − Szatmári; Zostavy: D −
Cesnak, Melišík, V. Vozár (K), Weisenpacher, M. Andok, Pavlov, I.
Andok, Haring, Juhoš, Šimun, Uhrin, stried.: Kramarovič, Balik,
Lupták, Chalupka, Toldy, Tisoň, H −  Jánoška, Balga, Sliacky, Béreš,
N. Híveš (K), Jánoška, Balla, Híveš, Belák, Szatmári, Zőllei, stried.:
Krekáč, R. Zőllei, Hudec. Najlepší: D − Vozár, H − N. Híveš.

Diváci v S. Plachtinciach sledovali bojovný zápas, aj keď nie
oku lahodiaci. V zápase bolo málo ucelených akcií. Domáci strh−
li víťazstvo na svoju stranu exportným gólom kapitána Vozára
z priameho kopu. 

− MILAN MIKUŠ −

* Stredné Plachtince − Opatovská N. Ves 2 : 1 (1: 1)
DOMÁCI "UTRPELI" VÍŤAZSTVO
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l PO UZÁVIERKE

Už v 2.́ po chybnej rozohrávke
Oláha s Klátik spadol hráč S.
Ďarmôt cez nohu Klátika a roz−
hodca nariadil pokutový kop,
ktorý Havrila premenil 0:1. Z
priameho kopu v 12.́  vymietol
Tóth šibenicu Holubovej brány

1:1. V 17.́  priamy kop Kollára te−
čoval obranca S. Ďarmôt do
vlastnej brány a Holub nestačil
reagovať a bolo 2:1 Pre D.
Strehovú. Oláhovi ušiel v 22.́
Havrila a na jeho strelu bol Hriň
v bráne D. Strehovej prikrátky

2:2. Znovu Havrila ušiel stopér−
skej dvojici v 28.́  a samostatný
nájazd premenil na vedúci gól
hostí 2:3. 
V 45.́ sa musel predčasne pod

sprchy pobrať Berec za údajné
filmovanie, keď dostal druhú
žltú kartu a následne červenú. 
V 56.́  vyhral Kminiak hlavičko−

vý súboj s brankárom Holubom
a domáci vyrovnali na 3:3. Po
rýchlom úniku v 59.́  Havrila tra−
fil tyč a odrazenú loptu poslal do
siete Béreš 3:4. V 73.́  ponúkol
hrubou chybou Holub vyrovna−
nie Kminiakovi, ale lopta skonči−
la vedľa brány. Kminiak potom v
75.́  zahodil ďalšiu tutovku v
tomto stretnutí. 

−JÁN HRIŇ−

V. LIGA SKUPINA D: D. STREHOVÁ − S. ĎARMOTY 3:4 (2:3)

Zostava D. Strehovej: Daniel Hriň − Báťka (66.́  Novák), Marek
Klátik, Oláh, Hudec − Drozd, Tóth, Sokol, Marek Hriň, − Kollár (87.́
Dibala),  Kminiak 
S. Ďarmoty: M. Holub − M. Béreš, Lukács, Miloš Varholák (89.́ R.
Béreš), Berec, Pixiades, Marián Varholák, Rajťuk, Zachar,
Havrila, Molnár (78.́ Ondrejkov) ; góly: 2.́  Havrila (11 m); 12. Tóth,
17.́  Kollár, 22.́  Havrila, 28.́  Havrila, 56.́  Kminiak, 59.́  Béreš, ŽK:
60.́  M. Klátik − 11.́  Zachar, 25.́  Berec, 25.́  Lukács,  45.́  Berec, ČK:
45.́  Berec;  rozhodca: D. Poláček; divákov: 150; 

Derby vyšlo lepšie hosťom

nPredám 3 − izbový byt vo VK
(P.O.H. 23). Cena 23.500 eur +
dohoda. Inf. m0911 711 611.

np − 440
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám priateľku nízkej po−
stavy do 60 rokov z okresu VK.
Inf. m0908 232 053.      np − 441
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Príjmeme čašníkov, čašníč−
ky, kuchárov, kuchárky. Inf. m
0905 657 689.                   np − 442
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim medomet, trojrámiko−
vý. Inf. m0915 820 855. np − 443
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDám do prenájmu 1 − izbový
byt vo V. Krtíši. Inf. 0919 291
755.                                 np − 444
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Robím lacné stavebné prá−
ce. Inf.m0902 730 441.   np − 445
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako murár,
ovládam všetky murárske, maliar−
ske a obkladacie práce. Inf.
0907 229 634.                  np − 446
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám menšiu vlečku do
500 kg bez ŠPZ za 100 eur. Inf.
m0918 034 405.             np − 447

n Predám brojlerové kurence,
kačky, morky, nosničky. Inf.
0905 230 767.                   np − 451
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám prerobený 3 − izbový
byt v OV na Píseckej vo VK. Inf.
m0907 750 947.            np  − 453

Pre domácich sa zápas začal
ako zo zlého sna. Hneď prvý ú−
tok hostí skončil gólom 0:1.
Nemčokov roh v 4.́  hlavičkoval
Csatlós nad bránu. Nemčok po−
tom z priameho kopu trafil iba
do múru hostí a nevyšiel ani je−
ho pokus o prehodenie branká−
ra v 8.́ . V 10.́  Borošov pokus o u−
voľnenie Nemčoka vystihol
brankár hostí. Nemčok v 13.́  u−
voľnil Antala, ale jeho strelu
hostia odvrátili na roh.
Antalova strela v 16.́  sa od tyče

odrazila do brány hostí 1:1.
Domáci od 23.́  hrali iba s 10−ti−
mi hráčmi, keď červenú kartu
dostal Antal. Domácich to ne−
zlomilo a v 36.́  po priamom ko−
pe Zachare upravil Nemčok na
2:1 pre domácich. Priamy kop
hostí v 43.́ skončil nad bránou. 
Aj druhý polčas začal ako prvý.

Podbrezová hneď z prvého úto−
ku dala gól a vyrovnala na 2:2.
Po priamom kope Zachara v 50.́
Nemčok strelil do rúk branká−
ra. V 53,́  Skabellu vystriedal Sz.

Tóth. Domáci zahrávali v 54.́
rohový kop a hostia po zmät−
koch v obrane si dali vlastný gól
3:2. Po rohovom kope Nemčoka
v 60.́  strelil Tóth do rúk bran−
kára. Hostia sa potom snažili o
vyrovnanie, ale ich pokusy boli
neškodné. V 71.´ zraneného
Zachara vystriedal Régi. Roh
hostí v 74.́  vyrazil Geregai. Po
rohu Nemčoka v 84.́  hlavičko−
val Súth, ale vedľa brány. V 89.́
Nemčoka vystriedal Gál. 

Domáci napriek oslabeniu po−
dali bojovný výkon a porazili fa−
vorita, za čo im vedenie klubu i
fanúšikovia ďakujú. Futbal sa
páčil a vinickými tribúnami
znovu znelo "Szép volt fijúk". 

−GABRIEL ZSIGMOND− 

IV. LIGA SKUPINA JUH: VINICA  − PODBREZOVÁ B 3:2 (2:1)

Oslabení domáci zdolali favorita
Zostava Vinice: Geregai − Szilágyi, Csatlós, Zachar (71.́  Régi),
Boroš − Kálmán, Súth, Halko, Skabella (53.́  Sz. Tóth) − Nemčok
(89.́ Gál), Antal; góly domácich: 16.́  Antal, 36.́  Nemčok, 54.́  vlast−
ný. ČK: 23.́ Antal; rozhodoval Rastislav Kuba, divákov: 300. 

ŠTK (predseda, Ladislav Doboš)
ŠTK/1. − Po vzájomnej dohode naria−
ďujeme odohrať MFS žiakov Záhorce –
Vinica dňa 1.5.2014 o 10:00 h. na ihris−
ku FK Záhorce. FK Záhorce uhradí
poplatok  10 eur v MZF.
ŠTK/2. − Po vzájomnej dohode naria−
ďujeme odohrať MFS II. trieda dospe−
lých Sklabiná „B“ – Bušince dňa
3.5.2014 o 13:30 h. na ihrisku FK
Sklabiná. FK Bušince uhradí poplatok
10 eur v MZF.
ŠTK/3. − Po vzájomnej dohode naria−
ďujeme odohrať MFS žiakov 23. kolo
1.5.2014 o 15:00 h. S. Plachtince –
Hrušov na ihrisku SK S. Plachtince.
FK Hrušov uhradí poplatok 10 eur v
MZF.
ŠTK/4. − Po vzájomnej dohode naria−
ďujeme odohrať MFS žiakov 10. kolo
25.5.2014 o 14:00 h. Hrušov – S.
Plachtince na ihrisku FK Hrušov.
ŠTK/5. − ŠTK predvoláva na svoje za−
sadnutie funkcionára FK Záhorce −
Ing. Jaroslav Filip a funkcionára FK
Vinica − Gabriel Zsigmond dňa 7.5.2014
o 16:00 h.
ŠTK/6. − Po vzájomnej dohode naria−
ďujeme odohrať MFS žiakov Čebovce
– Olováry dňa 4.5.2014 o 12:30 h. na ih−
risku FK Čebovce.  FK Olováry uhradí
poplatok 10 eur v MZF.

DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D87 − Ján Kliment 1047989 (Slovan
Modrý Kameň I. trieda dospelých) –
vylúčený za HNS hrubá urážka roz−
hodcu – DO pozastavenie výkonu
funkcie činnosti podľa čl. 9/2bii DP na

3 MFS nepod. podľa DP 48/1c, 48/2b od
28.4.2014, poplatok 10 eur v MZF.
D88 − Nikolas Koryťák 1265541 (ŠK
Vinica  Dorast) vylúčený za HNS – hru−
bá urážka rozhodcu – DO – pozastave−
nie činnosti  podľa čl. 9/2bii na 3 MFS
nepod. podľa DP 48/1c, 48/1b od
27.4.2014, poplatok 5 eur  v MZF.
D89 − Samuel Kvanda 1265583 (TJ
Prameň Dolná Strehová žiaci) – vylú−
čený za HNS – stiahnutie súpera vo vy−
loženej gólovej príležitosti, DO poza−
stavenie športovej činnosti podľa čl.
9/2bii na 1 MFS pod. DP čl. 45/1, čl.
45/2a, čl. 40 ods. 2 od 30.4.2014 do
29.7.2014, poplatok 5 eur v MZF.
D90 − Tomáš Kuzma 1122472 (TJ
Nenince I. trieda dospelých) – inzultá−
cia rozhodcu, DO – pozastavenie špor−
tovej činnosti čl. 9/2bii a 9/2d na 36 me−
siacov nepodmienečne podľa DP čl.
49/1f, 49/2f, zákaz vstupu na ihriská o−
kresu Veľký Krtíš na 24 mesiacov, fi−
nančná pokuta podľa čl. 12/4 50 eur v
MZF od 24.4.2014, poplatok 10 eur v
MZF.
D91 − Zoltán Kuzma 1087749 (TJ
Nenince I. trieda dospelých) – napad−
nutie rozhodcu, DO – pozastavenie
športovej činnosti čl. 9/2bii −12 mesia−
cov nepodmienečne podľa DP čl. 49/1f,
čl. 49/2f, finančná pokuta podľa čl. 12/4
30 eur v MZF od 24.4.2014, poplatok 10
eur v MZF.
D92 − Adam Bodzsár 1244039 (TJ
Nenince I. trieda dospelých) – inzultá−
cia rozhodcu, DO – pozastavenie špor−
tovej činnosti čl. 9/2bii a 9/2d na 24 me−
siacov nepodmienečne, zákaz vstupu
na ihriská okresu Veľký Krtíš na 12

mesiacov od 24.4.2014, poplatok 10 eur
v MZF.
D93 − DK kontumuje MFS I. trieda do−
spelých FK S. Plachtince – TJ Nenince
v prospech FK S. Plachtince a prizná−
va skóre 3:0 podľa DP čl. 31/1, poplatok
10 eur v MZF uhradí TJ Nenince.
D94 − DK udeľuje  DO TJ Nenince po−
dľa čl. 49/4, čl. 12/6 vo výške 100 eur v
MZF, poplatok 10 eur v MZF.
D95 − DK udeľuje družstvu TJ Nenince
I. trieda  dospelých DO čl. 32/1, čl. 32/2,
čl. 49/5 – odobratie −9 bodov, poplatok
10 eur v MZF.
D96 − Za dodržanie trestov zákazu
vstupu na ihriská okresu Veľký Krtíš
zodpovedá klub previnilcov.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa od−

volať podľa ustanovení Tretej časti
Tretej hlavy DP.   
KR/1. − KR žiada všetkých R o kontro−
lu  video nahrávania v zmysle RS
2013/2014 bod 32, písmeno d).
KR/2. − 
KR berie na vedomie oznámenie R –
František Balga o jeho prerušení ak−
tívnej činnosti rozhodcu od 1.5.2014 na
neurčito.
KR/3. − KR berie na vedomie dohodu
medzi FK Nenince – FK Lesenice o−
hľadom nominácie  rozhodcov ich vzá−
jomného zápasu, ktorý sa má odohrať
dňa 11.5.2014.
KR/4. − KR deleguje DZ na MFS 17. ko−
lo I. trieda dospelých  Nenince –
Lesenice (Jozef György). DZ vypláca
domáci klub.

(Viac na www.obfzvk.sk)
GABRIEL BACSA, predseda ObFZ

JÁN ČERNÁK, sekretár ObFZ

n Predám Škodu Fabia 1,4
Mpi, sedan,  r. v. 2001 bordo−
vá, vo výbornom stave Inf. &
0908 964 470.                np −  452

n MINIBAGER −
zemné 

a výkopové práce.
m 0907 840 647.   

np − 279

nHľadám strojníka na páso−
vý minibager. Podmienka −
strojnícky preukaz. Inf. m
0907 840 647.                np − 449

ObFZ V. Krtíš č. 46

PONÚKAME 
ŠIROKÝ VÝBER KVETOV

ZA NAJNIŽŠIE CENY



23 / 5. máj  2014

OVLÁDATE UMELECKÉ 
KOVÁČSTVO... 

...alebo dokážete pripravovať tradičným spôsobom − plac−
ky, lokše, posúchy a iné typické slovenské jedlá? Potom by
ste sa mohli prihlásiť na podujatie Noc v múzeu, ktoré v
rámci celoslovenskej akcie usporiada Novohradské múze−
um a galéria Lučenec dňa 17. mája 2014. Na nádvorí mú−
zea sa budete môcť prezentovať svojim umením a šikov−
nosťou. Predajná výstava začne o 15. hodine a potrvá až do
zotmenia. Prihlásiť sa môžete do 15. mája 2014. 

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 
0908 859 943 u Mgr. Emílie Mázorovej. 

Požadované kvalifikačné predpo−
klady uchádzača: 
− odborná a pedagogická spôsobi−
losť požadovaná pre materské ško−
ly v zmysle vyhlášky Ministerstva
školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú kvalifikačné pred−
poklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategó−
rie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov,
− najmenej päť rokov pedagogickej
praxe.
Iné kritériá a požiadavky: 
− znalosť príslušnej legislatívy,
− komunikatívnosť, 
− organizačné a riadiace schopnos−
ti, − osobné a morálne predpokla−
dy,  − spôsobilosť používať sloven−
ský jazyk v úradnom styku,
− znalosť práce s PC (práca s inter−
netom, Word, Excel, PowerPoint a
iné),− bezúhonnosť,
− zdravotná spôsobilosť na prácu.
Zoznam dokladov prekladaných
do výberového konania: 
a) písomná prihláška do výberové−
ho konania , b) profesijný životo−
pis, c) overené kópie dokladov o
vzdelaní, d) doklad o bezúhonnos−
ti − výpis z registra trestov nie star−

ší ako 3 mesiace,
e) potvrdenie o odbornej a peda−
gogickej praxi,
f) lekárske potvrdenie o zdravot−
nej spôsobilosti na výkon pedago−
gickej činnosti,
g)písomne spracovaná koncepcia
rozvoja materskej školy,
h)písomný súhlas uchádzača so
spracovaním jeho osobných úda−
jov na účely výberového konania v
zmysle § 11 zákona č. 122/2013  Z. z.
o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zá−
konov.
Prihlášku zasielajte v termíne do

05.06.2014 na adresu: Obec
Príbelce, Príbelce 234, 991 25  Če−
bovce. Obálku označte "Výberové
konanie − riaditeľ MŠ
NEOTVÁRAŤ!"

Vyhlasovateľ výberového kona−
nia si vyhradzuje právo nezaradiť
do výberového konania uchádza−
čov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky. Uchádzačom, ktorí
splnia podmienky, bude termín a
miesto výberového konania ozná−
mený písomne, najmenej 7 dní
pred jeho konaním.

Popritom každý región má svo−
je tradičné jedlá, ktoré sa varili v
bežné dni alebo sa pripravovali
pri rôznych rodinných uda−
lostiach ako boli svad−
by, krštenia, párač−
ky alebo sa varili
na Vianoce či
Veľkú noc a ani
Novohrad a Hont
nie sú výnimkou.  

V máji si pripomíname
Deň matiek a iste mi dáte za
pravdu, že niet nad vynikajúcu
maminu  kuchyňu alebo kuchy−
ňu našich starých mám.
Spomienky na detstvo sa nám
častokrát spájajú s vôňou ich je−

dál, ktoré nám s láskou pripravo−
vali. Pospomínajte si aj vy na sta−
ré tradičné ľudové jedlá, napíšte

nám svoje recepty a prípad−
ne k nim dopíšte vaše

spomienky, ktoré sa
vám s tým ktorým
jedlom spájajú. Päť
najzaujímavejších

receptov odmeníme
peknými knihami. 

MOVINO, spol. s r.o. 
hľadá pracovníka na pozíciu:

P O N Ú K A M E :P O N Ú K A M E :
" Pravidelné trasy v rámci SR
" Stabilné zázemie a vozový park

POŽADUJEME:
" Vodičský preukaz typu C
" Prax 5 rokov " Spoľahlivosť
" Bezúhonnosť
Kontakt: 0902984405, sestak@agro−movino.sk

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie 
riaditeľ /−ka/ Materskej školy v Príbelciach, 

s nástupom od 1. 9. 2014 

OBEC PRÍBELCE VYHLASUJE podľa ustanovenia § 4 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

V Príbelciach, dňa 28.04.2014 Ing. Tibor Čierny, starosta obce 

VODIČ  NÁKLADNÉHO
AUTOMOBILU NAD 3,5 t

Poznáte recepty na tradičné
jedlá nášho regiónu? 

GYROS 

VERSUS

HALUŠKY  

Sushi, kebab, gyros, pizza, hot−dog, kung− pao, chilli con carne, tor−
tilla, gordon blue a na druhej strane bryndzové halušky, makové šú−
ľance, tvarohová štrúdľa, gombóce, zemiakové lokše, lepníky či kys−
lé polievky. Skúste si vo väčšine slovenských reštaurácií pozrieť je−
dálne lístky a to aké jedlá v nich prevládajú. Ľahko a rýchlo sme si
zvykli na jedlá cudzích kuchýň a pritom mnohí nepoznáme tradič−
né slovenské jedlá, a to už nehovoriac o receptoch na ne. 

Píšte nám na adresu: hornacekova.pokrok@stonline.sk alebo nám 
recepty aj s fotografiami nielen vašich tradičných jedál ale 

aj z rôznych rodinných udalostí prineste osobne do redakcie. 


