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Energie a priebojnosti máte
po tieto dni dosť, aby ste
zvládali pracovný nápor.
Kontrolujte si ráznosť, pr−

chkosť a fyzickú silu. Tak rozhodne neuspeje−
te pri riešení problémov, ktoré sa vynoria. Va−
ša činorodosť nepozná prekážky, len pozor,
aby ste pri tom neboli bezohľadní. Máte ten−
denciu podobne sa chovať aj v láske. Násilím
sa láska získať nedá  a už vôbec nie udržať.

Láskavá a po láske túžiaca
Venuša, vaša vládkyňa, je v
znamení ohnivého Barana.
Pôsobíte na svoje okolie prí−
ťažlivo, vzrušujúco a máte se−
xepeal. Znamenie barana je predsa odvážne, a
tak môže z vás isť až priveľa sebaistoty až dr−
zosti. V práci to teda budete mať celkom dob−
ré, ale nové projekty zatiaľ nerozbiehajte. V sú−
kromí a v citovom živote nebudete vedieť, čo
vlastne chcete. Či dáte prednosť stabilnému a
pevnému vzťahu, alebo si budete radšej užívať
neviazaný milostný život.

Koncom tohto týždňa
Merkúr, vaša vládnuca
planéta, vstupuje do
vášho znamenia. Pre
vás to v praxi zname−
ná, že budete mať jas−

ný rozum a úsudok. K tomu budete mat šťas−
tie byť prví pri dôležitých informáciach. Takže
ak sa vám v prvej polovičke týždňa nebude da−
riť, nezúfajte, druhá polovička vám to mnoho
násobne vynahradí. Aj v citovom živote a v ro−
dine to budete mať dobré až v druhej polovič−
ke týždňa. V pondelok a v utorok vás môžu po−
trápiť alergie a senná nádcha.

V pondelok a  utorok budete
nesústredení a roztržití. Dá−
vajte si pozor aj na nálado−
vosť. Po zvyšok týždňa budete milí a čo je pre
prácu dôležité, budete veľmi tvoriví. Budete v
dobrom slova zmysle vzbudzovať okolo seba
pozornosť, čo je pre vás netypické. Nadriade−
ní a kolegovia to ocenia. Od stredy vám hviez−
dičky prajú aj v oblasti lásky. Sú možné nové
zoznámenia a opätovaná láska. V stredu a vo
štvrtok buďte striedmejší v jedle. Dajte pred−
nosť ľahkej strave. Ideálne by bolo dať si o−
vocné alebo zeleninové dni.

Väčšine z vás sa v práci až ne−
uveriteľne darí. Na čo siahne−

te, premeníte na zlato. Sami
so sebou ste nad mieru

spokojní a to z vás aj vyžaruje.
Automaticky tým k sebe privolávate ľudí rov−
nakého pozitívneho naladenia, a tým sa vám
len rozvíjajú pracovné aktivity a vznikajú nové
úspešné spolupráce. Váš postoj sa premieta aj
medzi priateľov, na ktorých pri toľkom pracov−
nom nasadení nemáte veľa čašu. Aj v láske a
v rodinke ste šťastní a spokojní. V piatok a v
sobotu nepodávajte náročné a stres prinášajú−
ce výkony. Potrápilo by vás srdiečko.

Tento týždeň úspešne pracovne
nadviažete na ten minulý. Je
jedno, v akom povolaní alebo
postavení sa nachádzate, darí
sa vám na každom fronte. Ste pracovité a analy−
tické znamenie a vo vašom znamení sa nachádza
krásne ožiarená planéta Saturn. Je to síce aj pla−
néta prekážok, ale v tomto prípade je vám nápo−
mocná svojou vytrvalosťou a plánovitosťou. Je
predpoklad, že sa zoznámite so svojou budúcou
životnou polovičkou. Vy, čo už svoju polovičku
máte, si tento vzťah utužíte. V nedeľu si budú va−
še črevá a tráviaci aparát pýtať oddych od príliš
kalorických a mastných jedál.

Minulý týždeň ste sa asi v súkromí
trochu potrápili, a aj neja−
ká slzička mohla padnúť.

Tento týždeň ste už pokoj−
nejší,  a tak aj práca vám pôjde viacej od ruky. Ne−
bude to ešte také, aké by ste si predstavovali, ale
pri minimálnom úsilí budete celkom spokojní. V
láske bojujete s tým, či dať prednosť niečomu no−
vému neistému, alebo či ostať  pri tom, čo vás ú−
plne citovo nenapĺňa, ale je to, čo je vám dôver−
ne známe a viete, čo môžete očakávať. Nerob−
te vážne rozhodnutia a už vôbec nie
unáhlené.

Práca vám ide vynikajúco. Lepšie
to snáď už ani nemôže byť. Na−
priek tomu, že ste si kariérnu
latku postavili naozaj vysoko, darí sa vám
napĺňať všetko, čo ste si vytýčili. Máte teda dô−
vod k spokojnosti. Vy ste ale trocha podráž−
dení. Príčinou toho je bojovný Mars, ktorý pô−
sobí na vaše znamenie. Práve túto podrážde−
nosť a nervozitu prenášate do svojej rodiny a−
lebo na človeka, ktorého ľúbite. Hrozia vážne
partnerské konflikty, ktoré môžu vyústiť až k
rozchodom.

Ste optimistické, šarmantné a ve−
selé znamenie. Vládne vám Jupi−
ter, planéta šťastia a ukazova−
teľ peňazí. Teraz je na nebes−
kej oblohe v takzvanom oslabení . A presne
tak sa cítite aj vy. Ako keby ste mali zviazané
ruky. Nech robíte, čo robíte, nedarí sa vám
prekročiť svoj tieň. Ste z toho nervózni a ne−
šťastní. A tieto pocity a emócie, samozrejme,
prenášate aj do svojho súkromia. Našťastie
vás vaši partneri chápu a nielen vás vypočujú,
ale aj podporia a povzbudia.

KOZOROŽCI
Za vašu vytrvalú prácu a vy−
nikajúce výkony ste si vy−

slúžili uznanie formou pový−
šenia a finančného ohodnotenia. To vás inšpi−
ruje ešte k lepším výsledkom a výkonom. Pri−
chádzajú vám nové pracovné ponuky z každej
strany. Nedajte sa zlákať, tam kde ste, máte is−
totu a budúcnosť. Aj doma sa situácia a atmo−
sféra upokojila. Je to, samozrejme, vďaka vám.
Ste ku svojim partnerom milí a všímaví k ich
potrebám.

Máte priekopníckeho ducha
a viete celkom slušne o−
vplyvňovať vašich kolegov.
Vaše dobre nápady môžu u−
zrieť svetlo sveta, len si dávajte pozor, aby ste
ich prezentovali zrozumiteľne. Vaše myšlienky
predbiehajú vaše slová, a tak jediné, čo by váš
úspech mohlo ohroziť, že vám ľudia nebudú
rozumieť. Tento týždeň nebudete mať vôbec
čas na súkromný život. Vám to síce chýbať ne−
bude, ale nemali by ste zabúdať, že niekomu,
kto váš miluje, môže byt smutno.

V práci máte pokoj, nič mi−
moriadne ani nové sa nede−
je. Tento raz to celkom uvíta−
te, pretože sa venujete citom
a láske. Tí z vás, ktorí máte

stáleho partnera si trocha spestríte život no−
vými zážitkami a skúsenosťami. Nezadaní ale−
bo tužiaci po láske, máte celkom pekné výh−
liadky na zoznámenie sa. A to v taký netypic−
ky deň ,hneď na začiatku pracovného týždňa,
v utorok. Bude to niekde vonku, v spoločnos−
ti priateľov.
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IMRICH A KRISTÍNA
Nad Modrým Kameňom noc tichá sa vznáša,

na hrade vysokom sídli pán Balaša.
Spanilá Kristína ako puk ružový,
oddane a verne stojí pri mužovi. 

No Imrich Balaša, odvážny hradný pán,
každý deň popíja bez druhov, celkom sám.

Starosti trápia to zamračené čelo.
Z vína červeného bude mu veselo?
Aké máš trápenie, udatný hrdina?

Národ meno tvoje s vďačnosťou spomína.
Nerátal si Turkov na bojovom poli:
hnali ste sa na nich, odvážni sokoli.
S vytasenou šabľou ty si rúbal prvý.
Krivdu ste kúpali v nepriateľskej krvi.

Starý muž bez vlády pred hrdinom kľaká,
plačúci ho žehná − záchrancu junáka. 
Tnite do pohanov! Votrelcov preklínam.

Veď mi zahubili jediného syna.
Imrich vidí svojich rady preriedené:
nezasejú zrna, nevrátia sa k žene.

Na márach studených panny zneuctené. 
Musíme ich pomstiť, vrahov dorúbeme.
Smrteľné výkriky. Kolú sa mládenci.

Nedočká sa ich mať. Kto hroby ovenčí?
Rany si zahojiť pomôžte mi, svätí,

na hrôzy zabudnúť v láskavom objatí.
Kapitán Balaša čašu plní znova.

To víno farbu má ako krv Turkova.
Krutý lomoz boja na sluchy mu treští.
Balaša, táto noc nič dobré neveští.
Milujúca žena kráča k manželovi.
Spojila ich láska, nie ťažké okovy.

Beda, ten si húta: Oj, had v ženskom tele!
Kým som Turka bíjal, hľadala veselie.

Zlato rozsýpala plnými hrsťami.
Aká vie byť nežná, keď sme spolu sami!

Kastelán naznačil, čo sa doma dialo!
Ach, nech sa podo mnou roztvorí to bralo!
Dnes pre ňu nemá slov, ani pohľad milý,

v objatí železnom holubica kvíli.
Vrhol biele telo do búrlivej noci.

Srdiečko zamrelo, nieto viac pomoci.
Verná služobnica za Balašom beží,
nájde ho nariekať vo vysokej veži.

Ach, bože mladý pán, čo ste vykonali?
Veď vy ste anjela sotili zo skaly!

Verný váš kastelán z pekla je, sám diabol!
Všetko strachom mrelo, načo len dosiahol.
Vaše zlato skrýval v svojom čiernom perí.
Sám túžil bozkávať mladej panej pery...

Úbohý Balaša na lôžku sa zmieta,
myšlienky šialené za ženou mu letia.
Výkriky zúfalca vracia späť ozvena,
do hrobu ho volá nevinná Kristína:

"Poď za mnou, Imriško, môj sokolík drahý,
pôjdeme ďaleko, tam, kde nieto zrady.
Ruky mám krvavé, oči stále plačú...
Podaj že mi, podaj, vína plnú čašu. 

Vypime ju spolu, manželom tak sluší,
spolu hojiť rany do splynutia duší.

Zradcovský kastelán do Budína letí,
aby tam vyškriekal o pánovi zvesti. 

Kráľ pošle vyzvedať kapitána Schrama.
Ten, službe horlivý spytuje sa pána:

Kapitán Balaša, môj verný druh z boja,
kedy nás poteší krásna pani tvoja?
Nešťastný Balaša vyletel jak strela!
Však je ti ukážem: takto vyletela!

Výkrikom Schramovým ozvali sa lesy.
Vrah v tele pánovom sám seba sa desí.

Úbohý Balaša sťa zmyslov zbavený,
pred hriechom uteká do ďalekých zemí.
Po mučivých rokoch starobou znavený,

navždy chce spočinúť na Modrom Kameni.
Okno otvorené, Kristína v ňom stojí:

Poď v mojom náručí spočinieš v pokoji.
Verný koník nesie unavené telo.

To viac nič necíti: všetko prebolelo.
Pri hrade ševelia jablone, gaštany.
Vetru vyprávajú tento príbeh dávny. 

− EVA ŠOÓŠOVÁ − 

Po snehom zaviatej ceste od Veľ−
kých Zlievec rútilo sa frontové vojsko,
vyziabnuté koníky, ktoré ťahali delá a
vozy naložené vojnovou muníciou.
Vojsko čoskoro zavalilo malú dedin−
ku a my sme skromnú štedrovečernú
večeru nevoľky prežívali s tromi mla−
dučkými fašistami − Paulom, Fran−
zom a Hansom, nebolo im ešte ani
osemnásť. Neboli agresívni, s dojatím
obdivovali náš malý stromček, ktorý
sme ozdobili papierikmi, orieškami a
jabĺčkami, o čokoláde a salónkach
sme v rokoch vojny iba snívali. Zadr−
žiavané slzy sa im vyronili, keď začali
spievať "Stille Nacht, heilige Nacht...".
Ako radi by boli v tej chvíli pri svojich
matkách, od ktorých ich odtrhla hitle−
rovská mocibažná mašinéria. 

Dlho sa u nás nezdržali, nasledo−
valo ďalšie valiace sa vojsko, ktoré−
mu už na päty šliapali vojská Červe−
nej armády. Dunelo to zo všetkých
strán, my sme opúšťali naše domovy
a náhlili sme sa ukryť do pivníc. Boli
to hrozné dva týždne, zdivení fašis−
tickí vojaci rabovali, čo im prišlo pod
ruky − sliepky, ošípané, kravy... Po−
sledné prišli na rad kone a ľudia. Zo−
brali všetky kone s povozmi aj mla−
dými pohoničmi, my sme nevedeli,

kam ich ženú. V noci pred 6. januá−
rom 1945 ozval sa strašný výbuch,
keď vyhodili do vzduchu nový žele−
zobetónový most nad riekou.

Trojkráľové ráno bolo tiché, takmer
až sviatočné a už nikde ani jediného
nemeckého vojaka. Okolo 10 hodiny
sa zjavila prvá sovietska hliadka.
Všetci sme vybiehali z pivníc a vítali
sa s nimi: − Zdravstvujte, naši čecho−
slováckije druzja, my vaši osvobodi−
teli, − tak sa nám prihovárali. A chvíľu
bola dedina zasa plná − tentoraz čer−
venoarmejcov. Rozložili si svoje poľ−
né kuchyne − nezbíjali, nekradli, ale
veliteľ vydal rozkaz priniesť kapustu,
mrkvu a koňom seno a slamu. Za o−
dovzdané suroviny každý dostal "bu−
mašku", ktorú po oslobodení preplati−
li.

Fašisti sa však nevzdávali. Zako−
pali sa na vŕšku nad dedinou a odtiaľ
pálili. Zradné míny usmrtili niekoľkých
občanov, veľa domov bolo poškode−
ných. Kopať zákopy nútili aj civilistov.

Aj červenoarmejci pálili z náprotivné−
ho kopca. Mňa často vyzývali, aby
som sa pozerala, ako bude "germán"
utekať. A skutočne − na bielom sne−
hu sa črtali ako čierne bodky, ktoré u−
tekali a padali. Až keď sa topil sneh
sme pochovávali tých zväčša mla−
dých ľudí, ktorí museli zomrieť ďaleko
od svojich domovov v nezmyselnej
vojne, ktorú rozpútal ich šialený Vod−
ca. 

Šiesteho januára 1945 bola oslo−
bodená moja rodná obec Pôtor − Žih−
ľava i mnohé ďalšie v okrese Modrý
Kameň vojskami 2.ukrajinského fron−
tu pod velením maršala Malinovské−
ho a rumunskej armády. Mnohí z
nich padli v hrdinskom boji a spia
svoj večný sen na cintorínoch vo
Zvolene. Nesmierne bolo utrpenie na
bojiskách, v horách a v koncentrač−
ných táboroch. Ale trpeli aj civilní ob−
čania, ktorí v strese a hrôze prežívali
vojnové udalosti, prechod frontu.    

Svoju činnosť za rok 2009 zhodnotili
na Valnom zhromaždení MO MS  8.
apríla 2010. Okrem členov sa schô−
dze zúčastnili ako hostia starosta ob−
ce Ing.Dušan Mališ a podpredseda
Krajskej rady MS Ján Brloš. V správe
o činnosti, ktorú predniesla predsed−
níčka organizácie PaedDr.Elena Ra−
gačová sa objavilo široké spektrum
aktivít z celoročnej snahy pomôcť kva−
lite kultúry vo vlastnej obci, ale i v
rámci  Slovenska. Najpočetnejším i
najvýraznejším reprezentantom obce
je Folklórny súbor Prameň. Jeho ta−
nečná a spevácka zložka spríjemnila
mnoho chvíľ nielen domácim divá−
kom, ale aj v okolitých aj vzdialenej−
ších obciach a mestách, okrem iných
aj na Matičných dňoch v Martine. U−
spel i na folklórnych prehliadkach a
súťažiach, pričom slovenské tradície
reprezentoval aj v zahraničí, konkrét−
ne v Poľsku. Úspešní boli  mladí, kto−
rí dosahovali úspechy v recitačných či
speváckych súťažiach. D.Strehová je
známa organizovaním aj nadregionál−

nych podujatí. Medzi ne patrí súťaž
malých spevákov ľudových piesní
Hľadáme  talenty, ale najmä čoraz
viac známe Strehovské madáčovské
dni. O práci kolektívneho člena MO,
Klubu rekreačného športu informoval
jeho prezident Matúš Bystriansky. Vo
svojom príspevku priblížil snahy tejto
aktívnej skupiny s pripomienkami na
jej financovanie. V pláne o činnosti
MO na tento rok odzneli smelé vízie
do ďalšej činnosti, ktorá bude pokra−
čovať v nastúpenom tempe a podobe
predchádzajúceho roku. Niektoré ak−
tivity sa už zrealizovali, napr. regionál−
na prehliadka divadelných súborov
všetkých kategórií Strehovské diva−
delné révy. Predstavila sa na nich ú−
spešne i domáci ochotnícky súbor
J.Baláža s hrou Ženský zákon. 

V diskusii sa o práci matičiarov po−
chvalne vyjadril starosta obce
Ing.D.Mališ, ktorý je zároveň vedúcim
FS Prameň. Spomenul  vyhliadky na
financovanie činnosti z rozpočtu obce,
ktorý z dôvodu krátenia podielových
daní bude oproti iným rokom menšie.
Za ústredie Matice slovenskej Stre−
hovčanov pozdravil J.Brloš. Vyzdvihol
aktivity výboru, individuálnych a ko−
lektívnych členov MO, oboznámil o
aktivitách a stave matičného hnutia, o
pripravovaných celoslovenských po−
dujatiach.  O Medzinárodnom matič−
nom festivale slovenskej mládeže,
ktorý sa bude konať začiatkom júla v
Nitre, o valných zhromaždeniach zá−
ujmových odborov a VZ MS, ku kto−
rému treba pripraviť kandidátky do or−
gánov inštitúcie. Finančná pomoc je
závislá na možnostiach Nadácie Ma−
tice slovenskej. Jej rozpočet dopĺňajú
príspevky z 2 % z dane a tie sú opro−
ti podpore v okrese mizivé. V diskus−
ných príspevkoch členovia reagovali
na plán činnosti, na problematiku ma−
teriálneho zabezpečenia kolektívnych
členov a na iné závažné kladné či po−
zitívne záležitosti v práci MO.  

Bolo 6. januára − sviatok Troch kráľov. Sedela som v
hlbokom zamyslení a spomínala. Ako na filmovom pá−
se mi mysľou prebiehali udalosti spred dávnych 65 ro−
kov.  Boli to smutné Vianoce v roku 1944. Na štedro−
večernom stole chýbali mnohé dobroty, na ktoré sme
boli pred vojnou zvyknutí. Lístkový systém nezabez−
pečil ani len tie základné potraviny. Navyše krutá zima
hlboko pod nulou a zlovestné dunenie kanónov ohla−
sovalo blížiaci sa front. A keď štedrovečerné zvony v
mojej dedinke neďaleko Ipľa zahlaholili z veže bývalej
protitureckej vartovky starobylého kostola, zanikali v
blížiacom sa virvare vojnovej mašinérie. 

Spomínam po 65 rokoch...

Spomíname a nikdy nezabudneme. Ani na to, keď sa ráno 9.mája 1945
rozozvučali všetky zvony a oznamovali, že svitol ten výtúžený deň − Deň
slobody. Všetci sme sa objímali a sľubovali si, že tento deň bude pre
nás navždy naším najslávnostnejším. Ale či naozaj sme to aj dodržali...?

− MÁRIA MARKEOVÁ − KRÁLIKOVÁ, Pezinok − 

V Dolnej Strehovej sa konala výročná členská schôdza
Miestneho odboru Matice slovenskej 

S kultúrou v srdci
Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) v Dolnej Strehovej patrí me−
dzi najaktívnejšie, nielen v okrese Veľký Krtíš, ale i v širšom regióne.
Jeho aktivity sú zamerané na zachovanie a prezentáciu tradičnej kultú−
ry, zapájanie do rôznych autorských a interpretačných prehliadok a sú−
ťaží, akcie rekreačného športu a na organizovanie kultúrnych podujatí.

Po prednesení a schválení Uznesenia z VZ, v mene starého i novozvole−
ného výboru PaedDr.E.Ragačová poďakovala za finančnú a inú pomoc
obecnej samospráve a ústrediu MS. Členom MO a priaznivcom za aktív−
ny prístup k plneniu zverených úloh a za účasť na Valnom zhromaždení,
ktoré následne pokračovalo v neformálnom štýle.         − JÁN BRLOŠ − 
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Nuž, občan mesta
Veľkého Krtíša a ostat−
ných blízkoidúcich, ak

vám "padnú oči" na toto miesto, po−
stojte tam chvíľu. Lebo nie je dôle−
žité, že ste ich osobne nepoznali.
Je len vzácne, že si pripomeniete tú
dobu minulú, čo všetkých nás po−
sunula do tretieho tisícročia. Veď to
boli dedinčania, ktorí zomreli, aby
dedina mestom aj sídlom okresu sa
stala. 

Medzi obete druhej svetovej voj−
ny zaraďme aj päť občanov − civilov
Veľkého Krtíša. Zahynuli počas pia−
tich dní oslobodzovania obce, v
dňoch od 1. do 5.januára 1945. Za−
blúdenou strelou z ručnej zbrane, a−
lebo úlomkom trieštivej míny. Jed−
nou z nich bola aj moja stará ma−
ma.

Naplňme počet obetí na životoch
občanov Veľkého Krtíša. Nezahynu−
li v Povstaní, ani pri oslobodzovaní
obce. Ešte pred vypuknutím Po−
vstania boli násilne z obce vysťaho−
vané dve židovské rodiny. Dvoj−
členná rodina Júliusa Frátera a troj−
členná rodina Bűchlerovcov. Päť ich
členov našlo svoju smrť v jednom z
koncentračných táborov, tzv. veľké−
ho Nemecka. 

Doplňme túto časť príspevku na−
písaním krátkeho "doživotopisu"
tých Veľkokrtíšanov, ktorých mená
sú na pamätnej tabuli, spočinutej pri
nohách sochárskeho diela pri poš−
tovom úrade. Stručne, zrozumiteľ−
ne, s pokorou. 

Jediný z nich skonal zasiahnutý
nepriateľskou strelou v bojoch pri
obci Banská Belá v okrese Banská
Štiavnica − Jozef Backo. Na tamoj−
šom miestnom cintoríne je aj po−
chovaný. O ňom je príspevok v na−
šom POKROKU č.1−2 zo 4.1.2010.

Inak trpiac, s bolesťou na tele i
duši umierali vojaci Slovenského
národného povstania ďaleko od
svojho domova. V zajatí, či inde na
neznámom mieste, skončili svoju ži−
votnú púť Ján Hvodlik a Pavel An−
tol. O to je spomienka na nich bo−
lestivejšia.

V koncentračnom tábore v ne−
meckom meste Kleidenbach preží−
val mučivé dni Štefan Lednický.
Hlad a nadľudská námaha na núte−
ných prácach, zlé zaobchádzanie s
väzňami spôsobili, že po Viano−
ciach (31.12.1944) totálne vyslab−
nutý, bez základného zdravotnícke−
ho ošetrenia zomiera. Spolu s ním
v tomto tábore bol aj Ján Vladár,
ktorý úplne vyčerpaný, vyhladove−

ný, sa síce dočkal oslobodenia spo−
jeneckými vojskami západného
frontu, ale na ceste domov bezvlád−
ny zomiera na neznámom mieste.
No, a deň pred kapituláciou Ne−
mecka, 7.mája 1945, v koncentrač−
nom tábore Sagan na otravu žalúd−
ka zomrel Štefan Geregay.

Vyššie napísaný "doživotopis" zo−
stane azda navždy nedopísaný.
Možnože história skutočnej demo−
kracie vyplaví v plnšej miere zá−
služnosť ľudí, ktorým nebolo možné
dožiť sa povojnovej doby.

V očakávaní. 
Vrátia sa?

Keď prehrmeli Veľkým Krtíšom
frontové dni, občania sa so zápa−
lom vlastným dedinskému človeku,
vrhli na odpratávanie trosiek, čo
vojna po sebe zanechala. Opravo−
vali strechy na obydliach a hospo−
dárskych budovách. Zamurovávali
diery v stenách po priestreloch z
delových granátov a mín. Zasklie−
vali obloky. Veď nebolo domu v de−
dine, aby na ňom nebol ničivý pod−
pis frontových dní, ktoré Veľkým Kr−
tíšom prehrmeli. 

Boli aj rodiny, ktorým nešla táto
robota až tak odruky. Neprichádza−
la žiadna správa o ich mladých
chlapcoch, čo narukovali do Po−
vstania ako vojaci základnej vojen−
skej služby. Smutno bolo v tých ro−
dinách. Ich synovia chýbali pri ro−
dinnom stole. No nádej na ich ná−
vrat im ešte svietila. Nezhasínala
túžba privítať ich doma, predložiť
pred nich tanier teplej polievky, ho−
ci aj tej chudobnej "rosťovky". A o−
kruh chleba k nej. 

Tušili, že ak sa vrátia, tak iste s
podlomeným zdravím, vyčerpaní.
Len aby sa vrátili. Budú im lekármi
aj ošetrovateľmi. Budú im zažehná−
vať útrapy, ktoré tam prežívali .
Nech len prídu! Nech prekročia
prah rodného domu!

Ich očakávania, zduchovnené
modlitbami na návrat svojich blíz−
kych, boli vypočuté. V priebehu me−
siacov máj a jún roku 1945 rozjas−
ňovali sa tváre v rodinách, kam sa
vracali. Prichádzali ticho. Unavení.
So zmeneným výrazom v tvári. A−
koby s vyhasnutou iskrou v oku. Ži−
ví kostlivci. Bez pružnosti v kroku.
Panebože! Podoprieť ich bolo treba
a usadiť ich. Sotva letmý úsmev na
ich vpadnutej tvári bol prejavom ra−
dosti z príchodu domov. Len mysle−
né otázky: kde ste boli tak dlho,
drahí naši? Odkiaľ sa vraciate? Pre−
čo ste nedali o sebe vedieť?, uviaz−

li kdesi v hrdle. Odpoveďou na ne
bol sám pohľad na každého z nich.
Len málo domorodcov si vybaví po−
hľad na nich spred Povstania či
vojny. A málo je už i tých, čo ich vi−
deli v prvých dňoch po návrate k
svojim rodinám. Za všetkých Veľko−
krtíšanov, čo prešli lágrami smrti,
povedal charakteristickú výpoveď
Ján Španiel: "No len povecte a
posúdite, ako môže vyzerať de−
vätnáscť ročný mladý chlapec,
kerý váži len tricaťsedem kilo!"

Kto sú oni, čo prežili
hrôzy života v zajatí? 
Čo tesne unikli smrti? Trpko zmo−

rení a zbavení fyzických síl? Blízki
duševnému kolapsu? Lebo takí sa
vrátili domov vojaci Povstania. Z
koncentračných táborov. Žiadne
slávnostné uvítanie. So slzami v o−
čiach pri vstupe do veľkokrtíšskeho
chotára. Aby sa im vrátil pocit dô−
stojnosti hodný človeka. Lebo vzác−
ne bolo, že prežili. 

Malé uvedenie do rozprávania o
nich. Do bojov v Slovenskom ná−
rodnom povstaní proti okupačným
fašistickým vojskám Nemecka na−
stupujú na výzvu povstaleckej Slo−
venskej národnej rady vojaci zo zá−
loh, ale aj mladí odvedenci − regrú−
ti, aby po prvýkrát obliekli vojenskú
uniformu, čerstvo navoňanú naftalí−
nom a vyvetrali ju na povstaleckých
bojiskách.

Jediný Veľkokrtíšan, vojak − zá−
ložník, vtedy 34−ročný Ján Králik
(jeho rodný dom stál nad evanjelic−
kým kostolom), padol do zajatia v
posledný októbrový deň roku 1944
a už v polovici novembra sa ocitá v
koncentračnom tábore v nemeckom
meste Braunschweg. Tu zažil ne−
predstaviteľné utrpenie: hlad a fy−
zické násilie na pracovisku. Neľud−
ské životné podmienky sa preňho
skončili v apríli roku 1945 oslobode−
ním tábora americkou armádou. Až
90% väzňov bolo neschopných dať
sa na cestu domov. Po zotavení,
zdravotníckom ošetrení spolu s ďal−
šími Slovákmi bol prevezený do
Chebu v severných Čechách a od−
tiaľ vlakom do Zvolena. Potom peši,
furmanským vozom a znovu peši
do Veľkého Krtíša, aby sa stretol so
svojou rodinou. Bol koniec júna
1945. 

Do nemeckého vojenského zaja−
tia sa dostali mladí Veľkokrtíšania,
ktorí ako regrúti narukovali do Prvej
československej armády v Sloven−
skom národnom povstaní 1.októbra
1944. V Brezne v delostreleckom

pluku začali plniť vojenskú základnú
službu. Situácia si vyžiadala, že po
skrátenom výcviku tento útvar zau−
jal obranné bojové postavenie na
povstaleckom fronte. Presile ne−
meckej armády boli vystavení mladí
naši chlapci: Ján Španiel (Antolov),
Pavel Martinčok (Rybárov), Pavel
Backo (na mieste jeho rodného do−
mu stojí dnes rodinný dom Ing. Vi−
liama Schneidera), Štefan Mlynár
(rodný dom so slamenou strechou
bol blízko bývalých obecných piv−
níc) a Štefan Ivanič (rodinný dom
stál naproti Šarinovmu domu. Dnes
tam stojí opravárenská dielňa Bori−
sa Mráza). 

Breznianski delostrelci nemali síl
zabrániť útočiacej nemeckej armá−
de. Museli ustúpiť v smere na Staré
Hory. Tu sa ich útvar rozkúskoval aj
vinou zlyhania centrálneho velenia
povstaleckej armády a nižší dôstoj−
níci dali možnosť vojakom opustiť ú−
tvar a na vlastnú päsť hľadať si ces−
tu domov k rodinám. Časť z nich sa
dokázalo bojom prebiť k obci Šalko−
vá, druhá časť do Podkoníc. V tých−
to miestach obidve skupiny skončili
svoje úsilie zachrániť sa a padli do
zajatia nemeckým oddielom. Po vy−
počúvaní v Banskej Bystrici boli od−
vedení do sústreďovacieho zajatec−
kého tábora v nemeckom meste
Nielberg. Odtiaľ boli rozdelení do
viacerých pracovných táborov. 

Z dostupných poznatkov sa dá
predpokladať, že naši piati regrúti −
vojaci z breznianskeho pluhu boli
zadelení do pracovného tábora v
Chebe a v Moste na severozápade
dnešnej Českej republiky. Pracova−
li v uhoľných baniach a na stavbe
továrne. Pracovali, ako hovoril je−
den z nich "od svitu do mrku". Stra−
va kaloricky nehodnotná a neposta−
čujúca na obnovu stratených síl v
pracovnom tempe. Trpeli častými
chorobami. Pri príchode do Mostu
ich bolo tisícšesťsto a asi šesťsto
ich ostalo ku dňu oslobodenia kon−
centračného tábora spojeneckými
armádami západného frontu. Vra−
cajú sa domov v júnových dňoch
roku 1945. 

ŠESŤAPOLDESAŤROČIE, TAKÁ DÁVNOSŤ..., 
Obete vojny

Moja rodná obec Veľký Krtíš uvila veniec spomienok svojim občanom a položila ho na pomyselný obetný
oltár. Vytesala do mramoru menoslov tých, čo v Povstaní padli, ale zajatí zahynuli v koncentračných tábo−
roch, alebo vyčerpaní skonali niekde cestou pri návrate domov z pracovných lágrov v Nemecku. Pamätná ta−
buľa im na pamiatku a pre spomienku nám bola donedávna umiestnená blízko vchodu do budovy Mestské−
ho úradu mesta Veľký Krtíš. Nieto jej už tam. Niektorým predstaviteľom demokracie mesta vadilo toto jej u−
miestnenie. A tak krátkou správou v našom POKROKU sa verejnosť dozvedá, že táto pamätná tabuľa sa na−
chádza v tesnej blízkosti kamennej skulptúry pri vynovenom Poštovom úrade. Len tak. Popri inom pribetó−
novaná "k nohám" tohto sochárskeho diela. 

Nuž

Mgr. JÁN ČERNÍK
(Pokračovanie z minulého čísla − II.časť)

Koncentračným táborom v Hano−
veri v Nemecku prešiel aj Veľkokrtí−
šan František Sedlaček (s rodičmi
býval v deputátnickom byte vedľa
malého kaštieľa). Mal 18 rokov, keď
dobrovoľne odišiel k partizánskej
jednotke Vaľjanského, neskôr kapi−
tána Jegorova, ktorá operovala v
Čiernom Balogu. Na bojovej akcii v
Blatnickej doline sa s malou skupi−
nou svojich dostal do zajatia. Praco−
val na odpratávaní trosiek po bom−
bardovaní lietadlami západnej proti−
hitlerovskej aliancie. V apríli 1945
pracovný tábor oslobodili vojská an−
glickej námornej pechoty. Po zota−
vení a nutnom zdravotnom zabez−
pečení sa vrátil domov.               

(Dokončenie nabudúce)
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IV. LIGA: 
Medzi najúspešnejších 12 hráčov sa v
IV. lige okrem suverénneho víťaza
Gűntera Kűhna, ktorý počas celej sú−
ťaže nenašiel premožiteľa, svojimi vý−
konmi kvalifikovali aj Dávid Molnár a
Zoltán Németh z Balogu. Turnaj TOP
12 vo Z. Slatine v nedeľu 25.4. vyhral
Gűnter Kűhn. 
Umiestnenie hráčov nášho okresu

v úspešnosti IV. ligy :

V okresnej lige sa v zápasoch ročníka 2009/2010 predstavilo až 61 hráčov.
Najúspešnejší boli tí, ktorí získavali skúsenosti aj v IV. lige. Na turnaji TOP 12
v nedeľu 25.4. v Želovciach sa stretlo najúspešnejších 12 z nich. Aj keď via−
cerí z prvej 12−tky sa ospravedlnili, ich náhradníci prispeli ku kvalite turnaja.
Vďaka organizátorom z STO Victoria Želovce  sa aj tento rok mohla ukončiť
súťaž V. ligy ročníka 2009/2010 turnajom s kvalitnými a vyrovnanými súbojmi.
O poradí na 3−5 a 7−9. mieste museli rozhodovať vzájomné zápasy, keďže hrá−
či na týchto miestach mali rovnaký počet víťazstiev i prehier. Víťazom turnaja
sa stal nestarnúci Lacko Fe−
kete z M. Kameňa s jednou
prehrou, ktorú mu uštedril je−
ho oddielový kolega, Ján Ur−
da nml. Druhý bol Marek
Špunta z M. Čalomije a na
treťom mieste skončil Peter
Dobos z Dolinky. 

Okresnému pingpongu
holduje šesťdesiatka hráčov

V. liga - Tabuľka úspešnosti 
ročníka 2009/2010:  

Hráči nastúpení po otvorení turnaja: zľava Ján Urda, nml., Ladi−
slav Fekete (obaja M. Kameň), Peter Dobos, Zsolt Rados (obaja
Dolinka), Jozef Kremnický, zľava dole: Patrik Mäsiar, Marek Špun−
ta (všetci M. Čalomija) Henrich Husár, Kevin Kalmár, Miroslav Kal−
már (všetci zo Želoviec). Na fotografii chýba T. Tóth, ktorý prišiel
neskôr a P. Gašparovič − fotograf

PORADIE TURNAJA TOP 12

J. Kremnický musel kvôli
povinnostiam predčasne od−
ísť. Zápasy, ktoré neodohral,
sa skončili WO. Počas letnej
prestávky želám všetkým
hráčom chuť do tréningu a v
novom ročníku 2010/2011
veľa úspechov. 

−P. GAŠPAROVIČ− 

V sobotu 17. apríla 2010 sa stretli
vyznavači westernového strieľa−
nia na strelnici vo Veľkých Drav−
ciach. Konala sa tu verejná stre−
lecká súťaž v cowboyskej akčnej
streľbe.   Osvedčené kvarteto uspo−
riadateľov pod vedením známeho
Bolesa, majstra Európy 2008 v cow−
boyskej akčnej  streľbe Barnabáša

Bolcsó, ako riaditeľa súťaže a roz−
hodcovia  Branislav Gábor, Róbert
Kováčik a Ján Petík privítali strelcov
zo slovenska a Maďarska. Úvodné
slová patrili bezpečnosti na strelnici
pri používaní zbraní počas pretekov a
potom sa pristúpilo ku streleckým
disciplínam a mohlo sa začať  súťažiť.

Tradičný začiatok patril perkus−

ným zbraniam,  revolverom na 5 ko−
vových malých poprov na čas. Po−
tom puškou na 45 m, 10 rán na terč
bizóna. Nasledovala hlavná wester−
nová súťaž pre revolver, opakovačku
a brokovnicu, ktorá pozostávala z
piatich samostatných stanovíšť. Rôz−
ne rozostavené kovové terče, rôzne
poradie zbraní, určené poradie zása−

hov terčov zvyšovalo nároč−
nosť súťaže. Strelci boli

rozdelení do kategórií
pre dva revolvery Tra−
dicionál a 49−roční a
starší a  Malý tradicio−
nál pre jeden revolver .
Nasledovala súťaž pre
opakovačku, 10 rán na
kovové terče v čo naj−
kratšom čase, to isté aj
pre brokovnicu na 8
kovových sklápacích

terčov. 

No a tu sú výsledky: Perkusný re−
volver: 1.Barnabáš Bolcsó, Veľké
Dravce. 2. Ján Kozlík, Rimavská So−
bota. 3. Branislav Gábor, Veľký Krtíš.
Perkusná puška: 1.Ján Buch, Hloho−
vec. 2. Milan Vitéz, Poltár. 3. Peter
Bratkovič, Hlohovec. Traditional:
1.Jozsef Csapuka, Bajot,  HU. 2.
Lázsló Csuka, Budapešť, HU.  3.
Lázsló Paraszt, HU. Traditional 49−
er: 1.Barnabáš Bolcsó, Veľké Drav−
ce. 2. Ferencz Mikó, Székesfehérvár,
HU. 3. László Tóth, Budapešť, HU.
Malý traditional: 1. Peter Bratkovič,
Hlohovec. 2. Branislav Gábor, Veľký
Krtíš. 3. Róbert Kováčik, Lučenec.
Rýchla puška  opakovačka: 1. Lász−
lo Csuka, Budapešť, HU. 2. Ferencz
Mikó, Székesfehérvár, HU. 3. Brani−
slav Gábor, Veľký Krtíš. Rýchla Bro−
kovnica: 1.László Csuka, Budapešť,
HU. 2. Róbert Kováčik, Lučenec. 3.
Márton Bence, Budapešť, HU.  Pu−
tovný pohár streleckého oddielu Veľ−
ké Dravce pre najlepšieho strelca po−
dujatia si odniesol László Csuka z
Budapešti.         −BRANCALEONE−

Western a cowboys v Dravciach
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n Predám 1−izbový byt na Ve−
nevskej. Cena dohodou. Inf. m
0915 583 532.                np − 702
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dáme do prenájmu 2−izbový
byt so zariadením na Ul. Venev−
skej 36. Inf. m 0905 384 912,
0907 648 671.               np − 715
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim rodinný dom vo V. Krtí−
ši. Platba v hotovosti. Inf. m
0908 369 980.               np − 719
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Lacno predám rodinný dom v
okolí V. Krtíša. Inf. m 0908 369
980.                           np − 720
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu v záhradkár−
skej osade Selce (obec) s pos−
chodovou chatou, so zariadením,
motorovou kosačkou a grilom.
Inf. m 0907 737  822.     np − 774
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu pekný 3−iz−
bový byt s balkónom na Vinič−
kách. Inf. m 0905 461 791. 

np − 775
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový (zateplený)
byt vo V. Krtíši. Cena dohodou.
Inf. m 0944 288 308.      np − 776
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vezmem do prenájmu dvoj ale−
bo 3−izbový byt s možnosťou od−
kúpenia (po čiastočnej rekon−
štrukcii). Najlepšie v lokalitách
na Ul. B. Nemcovej, Píseckej, No−
vohradskej. Inf. m 047/48 24 153.  

np − 777
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na Hviez−
doslavovej 35 vo V. Krtíši. Vyme−
nené plastové okná, zateplená
bytovka. Veľmi slušný vchod. Inf.
m 0918 717 216.           np − 780
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom vo Vinici
− poschodový s garážou, záhra−
dou, plastovými oknami, hospo−
dárskou budovou. Cena doho−
dou. Inf. m 0915 898 382.

np − 781
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám rodinný dom v D.
Plachtinciach č. d. 156. Inf. m
0907 079 693, 0907 536 721.  

np − 792
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom v
Želovciach a 2−izbový byt na Ul.
Novohradskej. Inf. m 0904 427
514.                           np − 793
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do podnájmu dve izby v
3−izbovom byte. Inf. m 0918 229
755 − volať po 16.00 hod.  

np − 794

n Predám zrekonštruovaný 3−iz−
bový byt v Želovciach. Inf. m
0911 050 203.               np − 799
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt (s dvomi
balkónmi) v osobnom vlastníctve
v Závade (2.poschodie). Inf. m
0911 308 561.               np − 801
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší gazdovský dom
v M. Kameni v dobrom stave. Ce−
na: 10.000 eur + dohoda. Inf. m
0903 593 454.              np − 805
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Čelov−
ciach so záhradou (1.876 m2) −
vhodný na bývanie, chalupu. Ce−
na: 16.000 eur. Inf. m 0917 320
473 − volať po 15.00 h.    np − 816
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám do podnájmu 2− izbo−
vý byt (V. Krtíš a okolie). Úver
bez ručiteľa a bez skúmania príj−
mu. Inf. m 0904 282 916, 0915
610  294.                    np − 818
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Krčma na prenájom vo V. Krtí−
ši. Inf. m 0905 519 715.  np − 827
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku na Priemsta−
ve II. (aj s chatkou). Inf. m 0905
530 218.                      np − 831

n Prenajmem 1−izbový (čiastoč−
ne zariadený) byt bez balkóna,
na 4.poschodí, s výťahom. Inf. m
0904 437 692.               np − 835
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na Ul. No−
vohradskej vo V. Krtíši. Inf. m
0905 113 160.               np − 839
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu obchodný
priestor na Píseckej 1. Inf. m
0904 647 477.               np − 842

n Predám 2−izbový byt (2+1) na
Ul. B. Nemcovej. Byt je v osob−
nom vlastníctve, je vystierkova−
ný, celková plocha je 61,81 m2.
Cena: 12.500 eur. Inf. m 0949 822
694.                             np − 851
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na Ul. Pí−
seckej. Inf. m 0907 168 706.  

np − 854
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem 3−iz−
bový a 4−izbový byt na Vinič−
kách. Inf. m 0905 506 892. 

np − 862
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na SNP
vo V.Krtíši. Inf. m 0918 71 28 72. 

np − 870
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na Ul.
SNP. Cena dohodou. Inf. m 0905
364 844.                      np − 875
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt v osob−
nom vlastníctve (102 m2). Byt je
kompletne zrekonštruovaný, na
2.poschodí, dobrý vchod, polo−
ha. Cena: 34.000 eur. Inf. m 0904
407 378 − volať po 17.00 hod.

np − 882
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na Ul. Ľ.
Štúra vo V. Krtíši. Cena doho−
dou. Inf. m 0907 350 172. 

np − 884
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim garáž. Inf. m 0918 394
697.                           np − 885
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám priestory na podnika−
nie na hlavnej ulici vo V. Krtíši
(nad 150 m2 a viac), resp., kú−
pim. Inf. m 0907 290 865, 0904
438 732.                     np − 887
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v obci
Žihľava. Inf. m 0908 248 908. 

np − 893
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom na Ul. Ľ.
Štúra (dvojpodlažný, s pivnicou,
záhradou). Súrne. Inf. m 0944
050 823.                       np − 901
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem (zariadený) 2−izbo−
vý byt na Ul. Venevskej č. 38 vo
V. Krtíši (bez balkóna, 1.poscho−
die). Cena: 190 eur/mesačne + in−
kaso + réžia. Inf. m 0915 541 242.  

np − 902
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu obchodné
priestory na Nemocničnej 20
(plocha 72 m2). Inf. m 0911 288
267.                            np − 905
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dom v Stredných
Plachtinciach. Inf. m 0904 552
327.                            np − 910

n Predám 200 l mraziarensky
box. Inf. m 48 23 141.  np − 778
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám okrúhly kuchynský stôl
so stoličkami. V dobrom stave. Inf. m
0905 490 569, 0904 706 024.np − 803

n Lacno predám kuchynské lin−
ky. Inf. m 48 79 117, 0908 523
218.                           np − 809
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Lacno predám zachovalú star−
šiu spálňu. Inf. m 0902 438 462.  

np  − 824
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zachovalú sedaciu sú−
pravu a konferenčný stolík. Ce−
na: spolu 220 eur.  Inf. m 0904
810 166.                       np − 855
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kombinovanú 370 l
chladničku s mrazničkou CANDY
za 180 eur a plynový sporák MO−
RA (1,5−ročný) za 150 eur. Inf. m
0905 341 849.              np − 900

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

np − 1240
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Sádrokartónové práce, tatran−
ské profily, drobné stavby. Inf. m
0904 862 512.            np − 787
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám PVC kanalizačné rúry −
priemer 200 mm, dĺžka 5 m a se−
dem kolien (priemer 200 mm).
Inf. m 0905 154 021.      np − 898

n Predám dvojkolesovú vlečku
za traktor, motorovú pílu STIHL
440 (2 ks), demižóny 50 l  (5 ks),
posuvnú váhu do 250 kg. Inf. m
0908 527 144.               np − 779
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám DAEWOO NEXIA 1.5,
100.300 km, sezónne prezutie.
Cena: 990 eur. Inf. m 0905 690
340.                           np − 785
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−OCTAVIU 1.6 B, r. v.
1999. Cena dohodou. Inf. m 0907
229 634.                      np − 791
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem šteniatka do dobrých
rúk. Inf. m 0907 889 171.  

np − 708
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám skúter GENERIK 50, r.
v. 2009, modrá metalíza, 100%
stav, STK, EK, TP, EČ, najazde−
ných 4.300 km. Cena: 750 eur.
Inf. m 0915 818 754.      np − 828
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vozík za malotraktor
AGZAT VARI. Inf. m 0908 805
260.                            np − 832
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−OCTAVIU 1.9 SDi, r.
v. 2001, 118.000 km. Cena: 4.800
eur. Inf. m 0908 529 612 (ZV). 

np − 836

NEHNUTEĽNOSTI

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

STAVEBNÝ MATERIÁL

AUTO − MOTO

n Predávam obkladačky, dlaž−
dice za polovičné ceny. Inf. m
0905 660 174.             np − 82

l Kúpim záhradku (môže byť aj
dvojzáhradka) s chatkou, vodou a
elektrikou. Inf. m 0902 302 102, 0918
596 565.                          np − 640

n Predám 2−izbový byt na Ul.
Okružnej. Cena dohodou. Inf.
m 0910 926 232.         np − 513

n Dám do prenájmu obchodný
priestor na Ul. SNP 8 (za 400 eur.)
Inf. m 0907 824 973.          np−442

n www.makroreality.sk
Máme 200 ponúk.   np − 721

n Na hlavnej ulici ihneď
dáme do prenájmu 

kanceláriu na I. poschodí
− jednu miestnosť. 
Zn. Na nájomnom 
sa dohodneme. 

Inf. m 48 31 555.
np − 711

nn Predám 1−izbový byt vPredám 1−izbový byt v
Malých Zlievcach − po reMalých Zlievcach − po re−−
konštrukcii (48 m2). Cena:konštrukcii (48 m2). Cena:
8.000 eur. Inf. 8.000 eur. Inf. mm 0904 2850904 285
759, 0904 285 758. 759, 0904 285 758. 

np − 783

n Rozpredám DAEWOO ESPE−
RO na súčiastky. Inf. m 0908
230 878.                     np − 494

n V Čelároch predáme starší
rodinný dom − vhodný na cha−
lupu s pôdou na poľnohospo−
dárske účely. Elektrika zavede−
ná, voda v studni. Cen doho−
dou.  Inf. m 0915 987 712, 0917
410 730, 0917 328 553.  

np − 833



n Predám FORD ESCORT 1.6i,
16 V, na náhradné diely, resp.
pretekárske účely. Inf. m 0907
876 207.                     np − 837
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám oceľové disky (13") na
ŠKODU. Inf. m 0911 264 766. 

np − 841
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dvojrýchlostnú Babe−
tu. Inf. m 0903 301 894.  np − 848
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FELICIU 1.9 Diesel,
r. v. 2001, najazdených 138.000
km, STK, EK platné, v dobrom
stave, bez korózie, spotrebe 4,5 l
nafty. Cena dohodou. Inf. m 0907
674 935.                       np − 858
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vlečku za 180 eur,
plečku za 120 eur a kyprič pôdy
za 120 eur − všetko za 4−kolesový
malotraktor. Inf. 0914 286 444.

np − 868
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám RENAULT MEGANE, r.
v. 1997. Cena: 1.320 eur. Inf. m
0918 394 697, 0915 568 464. 

np − 886
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−OCTAVIA Combi,
strieborná metalíza, r. v. 1999.
Cena dohodou. Inf. m 0905 871
403.                           np − 888
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám motorku 250, bez EČ a
vlečku za malotraktor. Inf. m
0907 667 159.                np − 899
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám novú nepoužitú pneu−
matiku MICHELIN PILOT PRIMA−
CY 215 − 55 − R16, W 93. Inf. m
0915 813 654, 0915 559 071.

np − 903
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FELICIU Combi, r. v.
1996. Dohoda istá. V dobrom sta−
ve. Inf. m 48 963 47.       np − 906

Predám bežiaci pás.  Inf. m 0911
762 624.                      np − 879
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám bicykel FAVORIT vo
výbornom stave za 30 eur a gra−
mo + LP platne + 1 repro. Cena:
30 eur. Inf. m 0908 694 053.

np − 894
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám málo používané husle.
Inf. m 0915 813 654, 0915 559
071.                            np − 904

n Predám chlapčenský oblek +
vesta (veľkosť 140). Cena: 40 eur.
Inf. m 0907 617 369.       np − 737
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Nové značkové oblečenie v
predajni M & M − Lesenice 38. Inf.
m 0905 193 644.           np − 815
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dva detské bicykle −
pre dievča. Inf. m 0907 355 812.  

np − 844
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zachovalý detský ko−
čík, zn. DEMA (4−kombinácia).
Cena: 80 eur. Inf. m 0905 804
193.                           np − 876

l Kúpim jalovičky a býčky. Inf.
m 0903 525 607.           np − 188

n Záhradnícke stavby − záhradná
architektúra. Inf. m 0904 862 512.  

np − 788
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem šteniatka do dobrých
rúk. Inf. m 0907 889 171. 

np − 708
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nádherné perzské ma−
čiatka len do dobrých a láska−
vých rúk. Inf. m 0910 499 078.

np − 806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám za symbolickú sumu
mačičku a kocúrika zo zdravot−
ných dôvodov. Len do láskavých
rúk. Inf. m 0910 499 078.

np − 807
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pšenicu a kukuricu
(S.Ďarmoty). Inf. m 0908 406 014.  

np − 826
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0907 855 366.               np − 847
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 8−týždňové šteniatka
stredného bradáča − čiernej far−
by. Odber možný ihneď. Cena
dohodou. Inf. m 0905 190 168.  

np − 859
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kvalitné domáce víno.
Dohoda istá. Inf. m 0907 809 556.  

np − 825
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf.m 0915
835 919.                      np − 867
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám 4−ročného valacha.
Inf.m 0915 36 15 11        np−869
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem do dobrých rúk šte−
niatko psíka − malého vzrastu,
vhodný do rodinného domu na
stráženie aj potešenie. Inf. m
0904 756 407 − volať po 17.00 h.

np − 874
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pšenicu. Inf. m 48 94
366.  np − 889

n Predám pšenicu a jačmeň. Ce−
na: 10 eur/q. Inf. m 48 71 197.  

np − 911

l Hľadám prácu na roznos letá−
kov v meste V. Krtíš alebo ako
strážnik (bez zbrojného preuka−
zu). Inf. m 0907 416 453.  np − 786
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár. O−
vládam všetky murárske a ma−
liarske práce. Inf. m 0907 229
634.                            np − 790

n Spoločnosť Fin Sun prijme
spolupracovníkov do novootvo−
renej kancelárie vo V. Krtíši. Inf.
m 0918 327 733.          np − 813

l Hľadám prácu ako opatrovateľ−
ka starších ľudí, príp. detí. Na ve−
ku nezáleží. Inf. m 0944 058 449.  

np − 880
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám brigádu v okolí V. Krtí−
ša. Inf. m 0904 439 438.     np − 890

l Hľadám prácu vo vinohrade a−
lebo v ovocnom sade. Mám dlho−
ročnú prax. Inf. m 0944 058 449.  

np − 881
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Maklérska spoločnosť FINAN−
CIE COMPLET pre svoju okresnú
pobočku prijme finančných kon−
zultantov. Inf. m 0905 777 934.

np − 895

n Predaj palivového dreva s do−
vozom. Inf. m 0905 256 428.  

np − 753
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam paličské práce a
výkup šrotu s odvozom. Likvidá−
cia starých kotolní a konštrukcií.
Inf. m 0907 685 767.     np − 130

n Predám palivové drevo. Inf. m
0908 627 952.               np − 649
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam tepovacie služby.
Inf. m 0904 570 633, 0918 099
093, 48 249 42.               np − 581
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám farbu na fasádu do−
mov (farba okrová). Inf. m 0907
172 490.                      np − 782

RÔZNE
n Predám väčšie množstvo
kameninových rúr, priemer

30 až 60, vhodné
na kanalizačný systém. 
Inf. m 0915 867 594.

np − 2422

n Vykonávame zatepľovanie
rodinných domov, murárske
práce, prerábanie bytových ja−
dier, pokládku dlažieb, pláva−
júcich podláh, maliarske prá−
ce, stierkovanie, osádzanie
(výmenu) okien a bezpečnost−
ných dverí. Inf. m 0908 627
952.                         np − 409

n Vykupujem lesné porasty.
Garancia platby. Inf. m 0918
657 452, 0903 805 674.  np − 271

n PREDAJ PALIVOVÉHO
DREVA. AJ S DOVOZOM.

CENA DOHODOU. 
Inf. m 0918 565 355. 

np − 02

n PREDAJ PALIVOVÉHO DRE−
VA. AJ S DOVOZOM. Inf. m 0915
867 594.                      np − 361

l Hľadám partnerov na zber
akumulátorov. Maďarský jazyk
vítaný. Inf. m 0036/205 87 00
41.                          np − 492

l Hľadám partnerov na predaj
použitého textilu. Inf. m 0907
818 353.                   np − 493

n Prijmem aranžérku kvetov s
praxou. Inf. m 0907 402 429.  

np − 845

l Odstúpim paušál T−MOBILE
vo veľkom 200 s telefónom
NOKIA 5310 MUSIC XPRESS
so zárukou. Paušál končí v ok−
tóbri 2010. Inf. m 0910 912 142.

np − 623

l Hľadáme kuchára s praxou.
Inf. m 0907 876 362.      np − 784

n Prijmeme vodiča na medziná−
rodnú kamiónovú dopravu  s pra−
xou. Inf. m 48 86 345.      np − 811
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OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

HOBBY − VOĽNÝ ČAS

n Novootvorená predajňa 
TIFANY − sekáčik TIFANY − sekáčik 

Vás pozýva na výhodný
nákup odevov, dekorácií a
hračiek. Ponúkame tovar
svetových značiek. Najniž−
šie ceny v meste. Nájdete
nás na Ul. Píseckej 1 (bý−
valá predajňa COOP) vo V.
Krtíši.                   np − 772

CHOVATEĽSTVO, POĽNOHOSPODÁRSTVO
n Predám plemenného capa za
20 eur a kozu s kozičkou za 50
eur. Inf.m 0910 348 151 np − 711

n Ponúkame na predaj 
kurence, kačky, husi, morky

na ďalší chov. 
Kúpite v Kolároch 55 

a v Balašských Ďarmotách
− Nyírjes. Inf. p. BABCSÁN 
m0036/309 258 102, 0905 95 24 59.

np − 473

n Predám 3−dňové kurence ple−
mien HEMPŠÍR SASEX AM−
ROKS a ORPINGTONKA VEĽKÁ.
Inf. m 0911 358 071.    np − 418

n MIMORIADNA 
PONUKA! 

Ponúkam na predaj chladené
kuracie trupy, kačacie chrbty za
a husacie chrbty − všetko za
0,40 euro/kg. Inf. m 0907 177
426, 0915 827 274.        np − 896

n HOTEL PRE PSOV. Potrebu−
jete počas vašej ne−
prítomnosti posta−
rať sa o vášho psie−
ho miláčika? Využi−
te naše služby! Te−
šíme sa na Vašu
návštevu! Záhorce,
m 0917 040 589. 

np − 909

BURZA PRÁCE



l Kúpim unimobunku a staveb−
nú miešačku. Inf. m 0905 297
188.                          np − 796
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam osobnú prepravu o−
sôb − 8−miestny MERCEDES VI−
TO, výlety, zájazdy, svadby, atď.
Zn. Spoľahlivo, bezpečne. Cena
dohodou. Inf. m 0905 496 790.   

np − 800
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n ZÁHRADKA "PORPET" je pre−
sťahovaná na Ul. Školskú č. 17.
Prídite, uvidíte, nakúpite!  

np − 802
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Opravy bicyklov a šijacích
strojov, brúsenie nožov, nožníc
a reťazí motorových píl. Inf. m
0918 186 369, Červenej armády
č. 469/44, Želovce.    np − 810
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Úver bez ručiteľa a bez skú−
mania príjmu. Inf. m 0918 327
733.                          np − 814
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám unimobunku. Inf. m
0903 542 732.             np – 823
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n VODA l KÚRENIE l PLYN − o−
pravy, údržby, izolácie a obnovy
na stavbách. Inf. m 0944 295
142.                          np − 840

n Montáž, inštalácia a opravy
satelitných kompletov (MAGIO
SAT, DIGI TV, SKY LINK a iné).
Inf. m 0903 526 912, e−mail: bri−
chard@stonline.sk        np − 850

n Predám zvárací usmerňovač
ZU 315 − 21. Cena dohodou. Inf.
m 0918 594 008.           np − 865
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Výkopové a zemné práce mi−
nibagrom. Inf. m 0905 354 723,
0915 813 322.              np − 871
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Marek Mázor, V.Krtíš, 54 b.
Miroslav Hudec, V.Krtíš, 51 b.
Milan Ľudma, V.Krtíš, 47 b.
Ákos Súth, Balog. n.I., 46 b.
Miro Černák, M.Kameň, 46 b.
Erik Košík, Čebovce, 45 b.
Ján Urda, nml., V.Krtíš, 44 b.
Jakub Holoda, V.Čalomija, 43 b.
Erik Ádám, V.Krtíš, 43 b.
Jozef Donč, K.Kosihy, 43 b.
Stanislav Mačuda, D.Strehová, 42 b.
Jozef Holovic, V.Krtíš, 42 b.
Dominik Hlinica, Kiarov, 41 b.
Beáta Lukácsová, O.N.Ves, 41 b.
Ján Kiss, Vinica, 41 b.
Katarína Varanaiová, V.Krtíš, 39 b.
Dušan Ďurčov, Hrušov, 39 b.
Ján Nemčok, Záhorce, 39 b.
Jozef Pažitka, V.Krtíš, 38 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 37 b.
Anton Zemenčík, V.Krtíš, 37 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 36 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 36 b.
Ing. Ján Dovič, Nenince, 36 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 35 b.
Ladislav Nagy, Koláre, 35 b.
Ján Kliment, V.Krtíš, 35 b.
František Petényi, Vinica, 35 b.
Erika Macková, Záhorce, 35 b.
Pavol Ďuriš, Príbelce, 35 b.
PhDr.Dušan Vladovič, Sklabiná, 34 b.
Pavel Bódiš, Záhorce, 34 b.
Žofia Orlaiová, Šahy, 34 b.
Július Matúška, V.Krtíš, 32 b.
Martin Dovič, Nenince, 32 b.
Miroslav Kubolek, D.Lom, 30 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 30 b.
Štefan Ďőrď, S.Plachtince, 29 b.
Tibor Krnáč, V.Krtíš, 28 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 28 b.
Milan Zachar, V.Krtíš, 27 b.
Dávid Jámbor, V. Krtíš, 24 b.
Peter Plavucha, V.Krtíš, 23 b.
Ján Macka, Záhorce, 22 b.
Martin Bandžuch, V.Krtíš, 21 b.
Tibor Rybár, V.Krtíš, 20 b.
Július Béreš, V. Krtíš, 20 b.
Adam Regina, V. Krtíš, 18 b.
František Fónod, Čebovce, 17 b.
Irena Púpalová, V.Krtíš, 15 b.
Adrián Rybár, V.Krtíš, 14 b.
Jozef Póč, Bátorová, 7 b.
Peter Hanuska, S. Kľačany, 7 b.
Jozef Plavucha, V.Krtíš, 5 b.
Kamil Karásek, Sklabiná, 4 b.

Poradie futbalovej 
tipovačky po 6.kole:

Tipnite si správny výsledok zápasu z našej ponuky (výhru, remízu,
resp. prehru domácich) − 1 (1b.), X (3b.) alebo 2 (2 b.). Víťazom sa sta−
ne ten, kto nazbiera najviac bodov.   Uznávame len jeden originálny ti−
ket na jedno meno, nie prefotenú kópiu. 

40, 30 ALEBO 20 EUR

ZÁPAS  8.KOLO                  TIPY    BODY

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA 8.KOLA JE 12.5.2010

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

III.liga: D.Ždaňa − V.Krtíš

V.liga: Hnúšťa − Vinica 

V.liga: Mýtna − Málinec  

V.liga: Sklabiná − Jesenské

I.trieda: 

IV.liga: Brusno − D.Strehová

V.liga: Nenince − Čebovce

V.liga: Príbelce − Gemer 

I.trieda: 

I.trieda: 

P R E  T R O C H  N A J L E P Š Í C HP R E  T R O C H  N A J L E P Š Í C H
M Á M E  P R I P R A V E N Ý C HM Á M E  P R I P R A V E N Ý C H

*  P R E D A J  
*  S E R V I S
* PRENÁJOM

REGISTRAÈNÉ 
POKLADNE EURO

0948 527 565

n VYROBÍM 
NA MIERU SKRINE, 
KUCHYNSKÉ LINKY, 

ZÁHRADNÝ, OKRASNÝ 
A INÝ NÁBYTOK. 

VYKONÁVAM 
MONTÁŽ NÁBYTKU.
Inf. & 0905 304 694.

np − 92

n POŽIČKA RÝCHLO A DIS−
KRÉTNE ZAMESTNANÝM,
INVALIDNÝM, STAROBNÝM
AJ VÝSLUHOVÝM DO−
CHODCOM. Inf. Budova
Mestského úradu vo V. Krtí−
ši, 3. poschodie, číslo dverí
95. Inf. & 0904 256 464,
0908 355 383, www.peniaze−
prevas.sk            np − 852

n PÔŽIČKY PRE KAŽDÉHO
− aj keď máte ďalší úver. Inf.
m 0908 355 383, www.pe−
niazerychlo.sk      np − 853
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NOVINKA!
− Balíkovanie

sena,
slamy 

a senáž
− Kvalitnou technikou 

pre kvalitu krmiva
− Lis na seno

KRAVSKÝ SYR, OVČÍ SYR, PARENICA,
NEÚDENÝ A ÚDENÝ ZAPLETANEC, 

TVAROH, MASLO, KRAVSKÁ A OVČIA 
ČERSTVÁ HRUDA,  BYLINKOVÝ SYR,

BAČA SYR, BRYNDZA, PIZZA SYR, 
KRAVSKÝ PORCIOVANÝ SYR, KRAVSKÝ

OŠTIEPOK, BYLINKOVÉ UZLÍKY, 
PLACHTINSKÉ ZLATO, ŽINČICA

047/ 4830444, 0907 847 775047/ 4830444, 0907 847 775
www.farma−baranek.euwww.farma−baranek.eu

PLACHTINSKÁ
FARMA 

AKCIA 30 EUR/DEŇ 
NA VŠETKY AUTÁ!

− VEDÚCEHO STREDISKA 
− STREDISKO LESENICE

Požiadavky: − minimálne SŠ vzdelanie
− prax v odbore minimálne 5 rokov

SPOLOÈNOS� KORPOD, S.R.O. 

S PREVÁDZKOU V LESENICIACH 
ZAOBERAJÚCA SA PO¼NOHOSPODÁRSKOU VÝROBOU 
A SKLADOVANÍM PO¼NOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV 

PRIJME DO HLAVNÉHO PRACOVNÉHO POMERU:

Kontakt: 0905 289 910

n Predaj palivového dreva aj s
dovozom. Inf. m 0910 782 512,
0917 421 614.              np − 877
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Tepovanie kobercov a čalúne−
ných sedacích súprav. Inf. m
0905 543 405.              np − 892
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám bubnovú kosačku ZŤR
165. Cena: 800 eur. Inf. m 48 71
222, +421 905 497 839.  np − 907
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vyučovanie a doučovanie an−
glického jazyka − predškolský
vek, školský vek (od 6 − 15 ro−
kov). Inf. m 0902 165 077.

np − 908

l 68−ročná, rozvedená pani ve−
selej povahy hľadá partnera (ne−
alkoholika) od 68 − 75 rokov. Inf.
Adresa v redakcii.      

np − 856

TV MONITORING 
POTRUBÍ KAMEROVÝM

SYSTÉMOM
Čistenie kanalizácií a odpadov 
v bytoch, rodinných domoch,

firmách, reštauráciach, bytových 
a nebytových priestoroch.
viac info na  0905 115 123

NOVINKA:
MONITOR POTRUBÍ : 

ČISTENIE UŽ AJ TLAKOVÝM
“KRTKOM” − NAPR. VEREJNÉ

KANALIZÁCIE, ŠACHTY...

VIDÍME, TO ČO VY NEVIDÍTE!

LEKÁRENSKÁ 
POHOTOVOSŤ

v meste V. Krtíš
Po. – Pi. 16.00 – 20.00 h., So. –
Ne., sviatok 9.00 – 12.00  a 16.00
– 20.00 h.

10.5. AQUA VIVA (Ul. SNP)
11.5. BELLADONNA (Ul. SNP)
12.5. U ČIERNEHO ORLA 

(Nemocničná ul.)
13.5. BIELY LEV (Banícka ul.)
14.5. PANACEA (pri stomatológii)
15. a 16.5. NA POLIKLINIKE 

(v nemocnici)

ZOZNÁMENIE

n Ponúkame domáce ťahané
štrúdle podľa receptu starých
mám. Inf. 0905 732 611

KAMEROVÉ 
A SLEDOVACIE SYSTÉMY  

ALARMY, POPLAŠNÉ 
SYSTÉMY,

BEZPEČNOSTNÉ  DVERE
A ZÁVORY

ČALÚNENIE DVERÍ PRIAMO U VÁS DOMA
www.perunsecurity.sk, tel: 0903 965 777



l FC AGRO Veľká Čalomija 
− FK Záhorce 2:3 (1:2) 

Skvelý výkon rozhodcov 
Diváci: 90, Rozhodovali: Danko, Filkus,
Bakoš, Góly: D − Málik, Buriš, H − Bé−
reš 2x, Ďalog, ŽK: D − 1x, H − 4x, ČK:
H − 1x, Najlepší na ihrisku: D − T. Ko−
váč, Šipoš, Zostavy: D − Hudec,
Szuchetka, Baláž, Nagy, Brezovský,
Buriš, T. Kováč, Málik, R. Kováč, Noz−
drovický, Husár, stried.: Sőlősi, M. Sz−
kabella, J. Szkabella, H − Hromada,
Balga, Šipoš, Kropilák, P. Filip, Majo−
roš, Kutliak, Béreš, Ivičič,  M. Filip,
Dadko, stried.: Iždinský, Šramka, Gya−
log, Bado, 

Hostia pôsobili futbalovejším dojmom
a zaslúžene vyhrali tesným výsledkom. 

− GABRIEL SZKABELLA − 

l TJ Ipeľ Balog n. I.−
TJ Družstevník S.Plachtince 6:0 (1:0) 

Konečne pekný pohľad 
aj pre divákov 

Diváci: 70, Rozhodovali: Vinger, Balga,
Oroszlányi, Góly: D − Stricho, Buček
3x, J. Nedela 2x, Najlepší na ihrisku: D
− Nedela, H − Vlačuha, Zostavy: D − Ba−
li, Zolnay, Zsigmond, Cseri, Gyurász,
Jakab, Buček, Ďurás, T. Zolcer, Stri−
cho, G. Zolcer, stried.: Nedela, Vinger,
Molnár, E. Zolcer, H − Cesnak, Tomaš−
kin, Vozár, Uhrin, Pavlov, Šimun, Malík,
Mikuš, Cúth, Vlačuha, Andok, stried.:
Hodási, Nozdrovický.  

Domáci od začiatku preberali inicia−
tívu, ktorú potom v II. polčase piatimi
gólmi podčiarkli. Obidve mužstvá je po−
trebné pochváliť za dobrý kvalitný futbal
a zároveň ďakujeme rozhodcom, ktorí
svojím veľmi dobrým výkonom zvládli
zápas.        − Ing. ÁRPÁD PETÉNYI − 

l TJ Partizán Hrušov − 
FO Malé Zlievce 4:1 (1:1) 

Hrušov prevalcoval Malé Zlievce  
Diváci: 70, Rozhodovali: Húšťava, Ko−
šelák, 
Góly: D − M. Korpáš, Miroslav  Sás, T.
Korpáš 2x, H − R. Sabo, Najlepší na i−
hrisku: D − Nácesta, H − Goron, Zosta−
vy: D − Jo. Kováč, Jozef Sás, Milan
Sás, Ľ. Fischer, J. Fischer, Nácesta,
Ján Kováč, Miroslav Sás, T. Korpáš, M.
Korpáš, P. Augustín, stried.: Baláž,

Klacso, Fašang, Legát,  Mics, H − Go−
ron, Laho, Stankovič, Kiš, J. Sabo, Di−
bala, Kalmár, R. Sabo, Hudec, Vladár,
Oláh, stried.: Gondáš, Džmura, Snop−
ko, Jardek. 

Po vyrovnanom I. polčase, v ktorom
sa ako prví ujali vedenia hostia v 43.´,
domáci z nasledovného protiútoku vy−
rovnali a odvtedy už nepustili loptu
spod kontroly. V II. pol. pridali domáci
ešte 3 góly a vyprevadili súpera s pre−
hrou 4:1. −Mgr. RUDOLF  SANTORIS − 

l TJ Družstevník Dačov Lom − 
FK ZAEL Modrý Kameň 3:3 (0:1) 

Slabý rozhodca Ubrankovič 
Diváci: 40, Rozhodovali: Ubrankovič,
Balga, Góly: D − P. Chovan, B. Hlivár,
st., J. Kubolek, H − Čepo 2x, Poliak,
ŽK: D − 1 , H − 3, Najlepší na ihrisku: D
− B. Hlivár, st., 
H − Adamík, Zostavy: D − Veľkov, Sliac−
ky, B. Hlivár, st.,  Peter Chovan, Ba−
riak, Radko Kubolek, P. Chovan, M.
Kubolek, B. Hlivár, ml., P. Melišek, J.
Kubolek, stried.: Bretl.   H − Adamík, A−
damík, Láskavý, Čepo, Máté, Krahulec,
Matuška, Michal, Ábelovský, Hriň, Bar−
caj, Bernát, stried.: Kopčiak, Kvietik,
Malov, Poliak, 
Na zápas nastúpili domáci značne o−
slabení. V I. polčase predvádzali obi−
dve mužstvá futbal slušnej úrovne. Do−
máci zahodili tri tutovky, za čo ich hos−
tia v 37.´potrestali gólom Čepa. II. pol.
začali domáci veľkým tlakom, najprv
zahodili tutovku, ale v 60.´ Paľo Cho−
van trafil do šibenice 1:1 a vzápätí z
ďalšej šance nastrelil žrď. Tlak domá−
cich vrcholí v 60.´, kedy B. Hlivár, st.,
dáva  na  2:1. V 65.´nádhernou strelou
opäť ten istý hráč nastrelil brvno. V 77.´
hostia vyrovnali Čepom na 2:2. V 80.´
rozhodca Ubrankovič pustil metrový of−
sajd a hostia dali Poliakom na 2:3. V
90.´po rohu J. Kubolek vyrovnáva 3:3.
Doporučujem ObFZ, aby chodiacemu
rozhodcovi Ubrankovičovi dali  pískať II.
triedu.             − VLADIMÍR GRNÁČ − 

l TJ Družstevník Kosihy nad Ipľom
− TJ Sokol Opatovská N. Ves 2:2 (2:1)

Z bojovného zápasu remíza 
Diváci: 30, Rozhodovali: Ďurčov, Ba−
riak, Kalmár, Góly: D − Villám z penal−
ty, Bášti, H − Balla, Ubertáš, Najlepší na

ihrisku: D − Radoš, H − Holub, Zostavy:
D − Szkabella, Očovský, Radoš, Lukáč,
Cseri, Villám, Bášti, Belá, Kúkeľ, Husá−
rik, Jánoška, stried.: R. Nagy, Klimko,
Doboš, H − Holub, Škerlec, Bőjtőš, Vl−
kolenský, Ubertáš, Szabó, Balla, Péter,
Klacso, Hajnár, Slávik, stried.: Máth,
Krekáč, Rimóczi. 
Napriek chýbajúcim hráčom v domácej
zostavy si Kosihovčania vypracovali
množstvo šancí, ale tie ostali nevyužité.
Nakoniec na to doplatili, keď hostia v
90.´ vyrovnali na 2:2.  

− ŠTEFAN DOBOŠ  − 

l TJ Družstevník Kamenné Kosihy −
FC Poľnohospodár Lesenice 4:2 (0:0) 

Ťažké derby
Diváci: 80, Rozhodovali: Nagy, Ram−
šák, Góly: D − Povaľač 2x, Cibula, Gál,
H − Balga, Petrovič, Najlepší na ihrisku:
D − Povaľač, H − M. Babka, Zostavy: D
−  Petrík, R. Cibuľa, Z. Balla, Horňák,
Celleng, Berecký, J. Vrbovkay, Kotian,
Gál, Povaľač, Gemer, stried.: R. Bala,
L. Cibula, M. Kotian, H − Bartoš, M.
Babka, Striho, Opánsky, Fridrich, Keť−
ko, R. Babka, Majdán, Pavlík, Balga,
Petrovič.   

Na veľmi rozmočenom teréne sa trápili
obidve mužstvá a nakoniec zvíťazili domá−
ci, ktorí využili viac gólových šancí.            

− JOZEF KOTIAN − 
JÁN PAVLÍK, Lesenice: "Naši hráči sa ne−
musia hanbiť za prehru, lebo boli vyrovna−
ným mužstvom domácim. Od 70.´sme
mali na ihrisku len 10 hráčov. Všetkým
hráčom ďakujeme za predvedený vý−
kon. Ihrisko počas zápasu pripomínalo
"pole poorané." 

III.liga dospelí

IV.liga sk. JUH

V.liga sk. D

Fiľakovo – Kremnička
T. Teplice – Králiky
Námestovo – Krásno
L. Štiavnica – Bánová
Bytča – Turany
L. Lúčka – Z. Poruba
V. Krtíš – Ružiná
MFK N. Baňa – D. Ždaňa

2:3
0:4
nehrali

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

D. Strehová – Hliník n. Hr.
Žiar n. Hr. – B. Štiavnica
Poltár – V. Blh
Š. Bane – Divín
Hajnáčka – JUPIE BB
Revúca – Kalinovo
Brusno – Tisovec

3:2
6:3
7:2
4:1
2:7
0:2
3:1

Cinobaňa – Jesenské
Čebovce – Sklabiná
Tomášovce – Nenince
Málinec – Radzovce
Gemer – Mýtna
Vinica – Príbelce
Kráľ – Hnúšťa

2:1
2:1
3:1
6:0
1:1
1:2
2:2

I.TRIEDA OKRES

Komentáre okresnej futbalovej súťaže − I.trieda dospelí
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ŠTK (predseda Vojtech Koncz)
1.Nariaďujeme odohrať MFS nasledovne: II. tr.
18. kolo Sečianky − Sklabiná "B" 16.5.2010 o
14:00 h., Olováry − Dolinka 16.5.2010 o 14:00
h., 17. kolo Sklabiná "B" − Olováry 9.5.2010 o
14:00 h. 2.Predvolávame na zasadnutie komi−
sie dňa 12.5.2010 o 15:00 h. z MFS 16. kola
II. tr. S. Ďarmoty − Dolinka: R − J. Košelák, za
FK S. Ďarmoty: predseda FK − Štefan Kukolík.
3.Upozorňujeme rozhodcov a asistentov roz−
hodcov na ustanovenie RS pre súť. ročník
2009/2010 časť D bod č. 3a, aby vykonávali
vyúčtovanie po stretnutí podľa tohto článku.
Stravné prináleží v plnej výške nad 5 hodín v
zmysle zákona o cestných náhradách len v
prípade ak R alebo AR rozhoduje v jednom
dni 2 MFS. V prípade nedodržania bude za−
čaté disciplinárne konanie a vrátenie preúčto−
vaných finančných náležitostí. 

DK (predseda Ing. Jozef Mišt)
D95 ŽK zo dňa  2.5.2010 I. tr.: C. Vladár
810305 M. Zlievce, J. Ficher 930207 Hrušov,
P. Krahulec 880117, J. Michal 880823, J. Gö−
möry 840425 M.Kameň, R. Bášti 920520 Ko−
sihy n. I., M. Majoroš 910205 Záhorce, N.
Cseri 870917 Balog, L. Ubrankovič 850726, L.
Majer 740125, G. Černík 740430 Želovce, L.
Cibuľa 850122, M. Vrbovkai 820906, M. Ko−
tian 720313 K. Kosihy.
II. trieda: T. Bolgár 760603 Dolinka, M. Páriš
801227 Sklabiná "B", zo dňa 18.4.2010 L. Ře−

hák 891122, L. Berecký 870728 S. Ďarmoty.
D96 D. Bendík 960502 Hrušov 1 MFS pod−
mienečne od 5.5.2010 do 4.8.2010 podľa
1/4a, poplatok 3�. D97 N. Cseri 870917 Balog
1 MFS podmienečne od 5.5.2010 do 4.8.2010
podľa 1/5a, poplatok 5 eur�. D98 J. Pálfi
711220 K. Kosihy 1 MFS nepodmienečne od
3.5.2010 podľa 1/4a, poplatok 5�eur. D99 L.
Bolička 811007 Želovce 3 MFS nepodmieneč−
ne od 3.5.2010 podľa 1/6−1b, poplatok 5�.
D100 L. Hornyák 930108 K. Kosihy 2 MFS ne−
podmienečne od 3.5.2010 podľa 1/4a, popla−
tok 3 eur�. D101 M. Petényi 920127 Čebovce
1 MFS podmienečne od5.5.2010 do 4.8.2010
podľa 1/5a, poplatok 3 eur�. D102 M. Krnáč
920621 V. Zlievce 1 MFS nepodmienečne od
5.5.2010 podľa 1/3a, poplayok 3 eur�. D103
DK prejednala žiadosť hráča FK Dolinka K.
Gyurász 740402 a zvyšok trestu mení na 2
MFS podmienečne od 5.5.2010 do 4.8.2010
poplatok 7eur�. D104 DK prejednala žiadosť
hráča FK Kosihy n. I. L. Kalmár a zvyšok tres−
tu mení na 8 MFS podmienečne od 5.5.2010
do 4.11.2010 poplatok 7eur�. Proti rozhodnutiu
DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverej−
nenia v Spravodaji ObFZ.  KR predseda La−
dislav Martin) −  Dospelí I. tr. 21. kolo
16.5.2010 o 17:00h.: K. Kosihy − V. Čalomija
(F. Balga, Oroszlány, G. Zaťko), Kosihy n. I. −
Želovce (Filkus, Bakoš, Bariak), O. N. Ves − D.
Lom (Vinger, Nagy, Híveš), M. Kameň − Hru−
šov (KR, Ubrankovič, J. Balga), M. Zlievce −
Balog (KR, KR), S. Plachtince − Záhorce
(Mihálik, Ďurčov, Ramšák). Dorast 14. kolo

16.5.2010 o 14:00 h.: Nenince − Čebovce
(Mihálik, Ramšák), M. Zlievce − K. Kosihy
(o15.5.2010 o 13:00 h. KR), S. Plachtince − V.
Zlievce (15.5.2010 o 17:00 h. J. Balga),Vinica
− M. Kameň (15.5.2010 o 17:00 h. Ďurčov),
dohrávka: M. Zlievce − Balog (11. kolo
16.5.2010 o 13:30 h. KR). Dospelí II. tr. 18.
kolo 16.5.2010 o 17:00h.:  Sečianky − Sklabi−
ná "B" (o 14:00 h. Nagy, Híveš), Olováry − Do−
linka (o 14:00 h. P. Kalmár, Húšťava), Bušince
− S. Ďarmoty (Húšťava, P. Kalmár). Žiaci 19.
kolo 15.5.2010 o 17:00 h.: Čebovce − Nenin−
ce (16.5.2010 o 14:00 h. Ďurčov), Želovce − K.
Kosihy (16.5.2010 o 14:00 h. Bakoš), Príbelce
− Balog (Ubrankovič). Zmena DL č. 31: Do−
spelí I. tr. 20. kolo 9.5.2010 o 16:30h.: V. Ča−
lomija − Záhorce (Danko, Filkus, Bakoš),  Hru−
šov − M. Zlievce (Húšťava, Košelák), D. Lom −
M. Kameň (Ubrankovič, J. Balga), Kosihy n. I.
− O. N. Ves (Ďurčov, Bariak,  P. Kalmár), K.
Kosihy − Lesenice Nagy,  Košelák), Dorast 13.
kolo 9.5.2010 o 16:30 h.: M. Kameň − Nenin−
ce (8.5.2010 o 16:30 h. Ubrankovič), V. Zliev−
ce − Vinica (o 13:00 h. P. Kalmár), K. Kosihy −
Balog (8.5.2010 o 16:30 h. Danko), Čebovce −
M. Zlievce (8.5.2010 o 16:30 h. Húšťava). Do−
spelí II. tr. 17. kolo 9.5.2010 o 16:30h.: Dolin−
ka − Bušince (o 13:30 h. Ramšák, Ďurčov),
Sklabiná "B" − Olováry (9.5.2010 o 14:00 h.
Hlinica, Bariak). Žiaci 18. kolo 8.5.2010 o
16:30 h.: Hrušov − Príbelce (9.5.2010 o 14:30
h. Košelák). LADISLAV KRNÁČ, predseda ObFZ

JÁN ČERNÁK, sekretár ObFZ

OBFZ V.KRTÍŠ − SPRAVODAJ Č.32



24/ 10.máj 2010

utbal je silný fenomén. Vtedajší Baník mal ve−
ľa podporovateľov, priaznivcov a fanúšikov.
To všetko je už minulosťou, ale treba sa po−

zrieť aj smerom späť. Zaspomínať si na tie prekrás−
ne futbalové časy. V nasledujúcich riadkoch chce−
me predstaviť celý futbalový "orchester" hráčov TJ
Baník Veľký Krtíš, ktorí v rokoch 1980 − 1982 hrali
divíziu a II. futbalovú ligu a pripomenúť si niektoré
historické udalosti.  Chlieb, ten športový, sa podľa
pamätníkov vraj lámal  31. mája 1980. V ten deň sa
podarilo futbalistom Baníka uhrať veľký výsledok s
mužstvom ČSAD Banská Bystrica, keď gólmi Ka−
rola Horna zvíťazili 2:1 a dostali sa do vedenia, te−
da na prvé miesto v tabuľke, ktoré už do konca se−
zóny neuvoľnili žiadnemu súperovi. Toto víťazstvo
znamenalo postup do divízie. Hneď po roku postú−
pili aj do II. futbalovej ligy. Bol to veľký úspech vte−
dajšieho futbalového kolektívu a celého futbalu vo
V. Krtíši.  

BANÍKOV CHVÁLILI AJ SVETOVÉ
BRANKÁRSKE LEGENDY

Nezabudnuteľnú športovú úctu a pochvalu dosta−
li hráči TJ Baník Veľký Krtíš po výbornom zápase s
Vranovom nad Topľou aj od legendárneho branká−
ra Leva Jašina. Ten ako vzácny hosť, v spoločnos−
ti výborného československého brankára a čer−
stvého majstra Európy Iva Viktora,  zavítal aj k nám
na futbalový štadión. Obaja boli nadšení výbornou
futbalovou atmosférou a prekvapení z preplneného
štadióna.   Lev Jašin poďakoval ľuďom za vrelé a
srdečné privítanie a po zápase sa lúčil so slovami,
že futbal mu dal do života všetky najlepšie vlast−
nosti " ... a hlavne ma naučil" , pokračoval, "triezvo
sa dívať na víťazstvá a bez zúfalstva na prehry."
Odchádzal spokojný a za veľkých ovácií fanúšikov
V. Krtíša, aby si upevnil svoje zdravie v našich zná−
mych kúpeľoch, v Piešťanoch.

FUTBALISTI SI VÁŽILI
VYNIKAJÚCE PODMIENKY

Život vo Veľkom Krtíši bol v tom období pokojný a
radostný. Ako živiteľka prikryla veľa rodín Baňa
Dolina. Ako najväčší podnik v tej dobe v okrese,
bola aj najväčším sponzorom celého športového
diania vo V. Krtíši.   Futbalisti TJ Baník mali vy−
tvorené priam ideálne podmienky, ktoré si ale
nesmierne vážili a k svojim povinnostiam pristu−
povali s plnou zodpovednosťou. Tešila ich istota
v práci, ale aj futbal, ako univerzálny jazyk vo
svete  ich bavil a oni bavili nedeľu čo nedeľu
svojich skvelých fanúšikov. Pochopili, že futbal
ako geniálnu hru celého sveta treba plne
rešpektovať. Pochopili, že len za dobrou prácou
príde aj úspech. "Chlapci si vytýčili jasné cie−
le," spomína vtedajší tréner Štefan Dohnálek a
pokračuje: "Nikdy nezabudnem na zimné sú−
stredenie, na dudinské krátery, keď ma po
jednom z náročných tréningov po posled−
nom bežeckom úseku oslovil kapitán muž−
stva Zoltán Zolyomi a spýtal sa ma : "Tréner,
má to význam toľko drieť? Veríš, že postúpi−
me do vyššej súťaže? Veď nás čaká ťažká
odvetná časť!"  Ako keby to bolo dnes: Stá−
le si  pamätám, čo som mu povedal: "Zolo
zapamätaj si, že cesta bez prekážok, nevedie
nikam. Uvedomte si všetci, že tréner bez
vás, hráčov, nemôže existovať." "Ďakujem ti,
tréner, budem to tlmočiť všetkým  spoluhrá−
čom.", povedal kapitán a odbehol."

VĎAKA FUTBALU SPOZNÁVALI  
V. KRTÍŠ NA CELOM SLOVENSKU
Tréner vtedajšieho úspešného kolektívu futbalistov
na tri nezabudnuteľné roky v živote veľkokrtíšskeho
futbalu ani na kvalitných súperov nezabúda .  
Š. Dohnálek: " Mužstvo bolo účastníkom tvori−
vého procesu, v ktorom môže prísť aj ne−
úspech, ale stále sme povinní pokračovať v
tom, čo sme začali. Bol som presvedčený, že
to spoločne dokážeme. Ja som mužstvu veril.
Prišlo to. Všetko to chcelo len trpezlivosť a čas.
Za tri krásne futbalové roky do nášho mesta
zavítalo veľa veľkých futbalových kolektívov. V
majstrovských zápasoch to bola už spomínaná
ČSAD Banská Bystrica, ďalej  ŠZ Podbrezová,
Dolné Vestenice. Cez tieto mužstvá, ktoré boli
v súťaži najkvalitnejšie sme postupovali do di−
vízie.   V divízii nás čakali, ako na nováčika, vý−
borné mužstvá z Čadce, Detvy, Bytče, Prievi−
dze, Lučenca, Handlovej, Partizánskeho, Ky−
suckého Nového Mesta, Strážova, Žiaru nad
Hronom, Vrábel.    Cez toto futbalové úskalie
sme sa ešte s niekoľkými málo mužstvami
hneď po roku prebojovali do ešte elitnejšej
spoločnosti do II. futbalovej ligy. Tam okrem
nás hrali mužstvá z východu: Stropkov, Micha−
lovce, Bardejov, Vranov, Snina, Veľké Kapuša−
ny, Svit, Čaňa.    Bolo to veru nezabudnuteľné
trojročné futbalové divadlo, bola to nádhera,
ktorú sme ešte podporili aj priateľskými futba−
lovými zápasmi, keď na náš futbalový štadión,
takmer vždy preplnený divákmi,  zavítali aj také
mužstvá ako Žilina, Prešov, Nova Ruda Poľsko,
Elérö Békescsaba, Ferencváros Budapest, Pe−
tržalka, Banská Bystrica a ďalšie výborné muž−
stvá. Naši chlapci tiež vycestovali za kvalitnými
súpermi napr. na  trávniky do Žiliny, Nitry, Tr−
navy. To bol pre chlapcov veľký futbalový záži−
tok, ale aj obrovské ponaučenie.  Stálo to za to!
A niekdajší chlapci, dnes už dospeláci, otcovia
i starí otcovia sa ozvali s peknou myšlienkou.
Stretnúť sa po 30. rokoch." 

BOJOVNOSŤ A FUTBALOVÉ 
SRDCE ICH HNALI DOPREDU

Tréner, ktorý trénuje už plných 36 sezón. Skúsený
kormidelník, ktorý bol rád, že sme ho oslovili pri tej−
to výzve a oslave futbalu. Nehovoril veľa, pozname−
nal len, že sa tohto roku dožíva 60. narodenín, že je
ešte stále aktívnym trénerom. Je veľmi rád, že sa bu−
de môcť stretnúť so svojimi bývalými zverencami,
ktorí priviedli Baník k veľkému úspechu. Ani nechcel
veriť, že je to už tak dávno, veď 30 rokov je veľmi dl−
há doba.  Ale spomienky na toto úspešné obdobie
stále ostávajú v srdci. Š. Dohnálek: "V mužstve Ba−
níka boli v tom období vytvorené dobre pod−
mienky  i  hráčske zázemie. Údernú silu tvorili
domáci hráči a niekoľko posíl, ktoré prišli do V.
Krtíša zo Zvolena ako Serula, Drozd a Ostrihoň.
Do kolektívu dobre zapadol aj Jano Kazár z Lip−
tovského Mikuláša. Mužstvo hralo vždy v kolek−
tívnom duchu, bolo technicky dobre vybavené a
myslím si, že bolo aj kondične na dobrej úrov−
ni. Vtedajší futbalisti mali to, čo sa nedá kúpiť −
mali bojovnosť a futbalové srdce." Pri rozlúčke
nám tréner Š. Dohnálek ešte stačil povedať: "Ne−
rád rozprávam svoj životopis, nie preto, že by
som v ňom chcel niečo zatajiť. Jednoducho
preto, že za zaujímavejšie považujem rozprávať
o tom, čo som stihol urobiť a hlavne o tom, čo
by som chcel ešte stihnúť."

Teraz by chcel spolu so svojimi zverencami spred
30−ich rokov srdečne pozvať všetkých pamätníkov,
ale aj tých mladých a mladších na ihrisko Baníka V.
Krtíš v sobotu 15. mája 2010 o 16.30 hod, kde ich
môžete vidieť v slávnostnom zápase proti Výberu
Novohradu Lučenec. Môže to byť skutočne pekné
športové popoludnie, čo poviete?  

VŠETKÝCH VÁS SRDEČNE
POZÝVAJÚ: 

(V článku sú použité dobové fotografie,
ospravedlňte zníženú kvalitu)  

l JÁN MIHÁĽ − dnes žijúci v tak−
mer veľkomeste Košice. Bol to vý−
borný brankár, ktorý neraz podržal
svojich spoluhráčov, prezradil, že
sa veľmi teší na stretnutie, je to vý−
borná myšlienka.   

l PETER KRÁLIK − v tom čase bol
mladým, výborným brankárom a
mal prezývku "MAYER" po branká−
rovi Bayernu Mníchov.  

l JOZEF KIŠŠIMON − čakal na
svoju príležitosť, trpezlivý brankár,
pochopil, že je ťažké konkurovať
brankárskej dvojici Miháľ, Králik.   

l JOZEF OPÁNSKY − brankár,
ktorý prišiel k nám z neďalekých Le−
seníc, sa v Baníku zdokonaľoval a
po čase aj chytával.   

l MARIÁN LABUDA − výborný a
skromný pravý obranca: Do Baníka
prišiel z Lehoty pri Nitre, uchytil sa,
udomácnil vo V. Krtíši a hrával sta−
bilne.  

l Ing. JÁN SERULA − prišiel do
Baníka z Lokomotívy Bučina Zvolen
na sklonku svojej kariéry. Ako býva−
lý spoluhráč trénera Dohnálka sa
stal oporou Baníka. Bol to nezabud−
nuteľný stopér.  

l ZOLTÁN ZOLYOMI − kapitán
mužstva, veľký bojovník, strhával
pravidelne svojich spoluhráčov k veľ−
kým výkonom, veľká opora, hrával
predstopéra.  

l DUŠAN GOLIAN − jeden z naj−
mladších hráčov. Hneď po príchode
z dorastu sa uchytil a hral stabilne a
zodpovedne na poste ľavého o−
brancu.     

l DUŠAN KOVÁČ − skúsený hráč.
Bol už na odchode, keď sa predsa
len rozhodol, že ešte pomôže. Vý−
borný rýchly stredopoliar a hráč,
ktorý dokázal hrať na rôznych pos−
toch.    

(Pokračovanie na str. 25)

"Futbal je téma tém - Futbal ako téma rozhovoru nikdy nesklame."  

HREJIVÁ SPOMIENKA NA ZELENO − ČIERNYCH 
Nedá sa poprieť: Futbal je ako život. Týždeň čo týždeň nás obohacuje o radosť, obdiv,

potešenie, neopakovateľné zážitky, ale aj o smútok, žiaľ a sklamanie. Veľkú radosť robili fanúšikom
prakticky z celého okresu, futbalisti TJ Baník Veľký  Krtíš začiatkom 80−tych rokov minulého sto−
ročia, keď boli účastníkmi II. ligy.  Čas ale neúprosne letí. Už je tomu neuveriteľných 30 rokov, keď
futbalový štadión praskal vo švíkoch  zaplnený do posledného miestečka. Vždy búrlivá atmosféra
a vysokokvalitný súper vedeli poriadne nadchnúť aj toho najnáročnejšieho diváka. 

F
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l PAVEL ŠTEFANEC − už, bohu−
žiaľ, nie je medzi nami, z čoho sme
všetci smutní. Paľo bol jeden z naj−
väčších velikánov veľkokrtíšskeho
futbalu − česť jeho pamiatke. Ďaku−
jeme, Paľo.    

l ĽUBOMÍR BELÍK − mladý hráč,
ktorý prišiel spoločne s Labudom z
Lehoty pri Nitre. Bol to veľký bojov−
ník, užitočný stredopoliar.    

l JÁN LAVRÍK − motor mužstva.
Krídlo veľkého formátu, hráč veľmi
rýchly, dôrazný a pre všetky obrany
súpera veľmi nebezpečný. Do V.
Krtíša prišiel z Kováčoviec.   

l ZOLTÁN KUZMA − prišiel do Ba−
níka z neďalekých Neniniec. Stre−
lec, ktorý dával góly ako na bežia−
com páse, veľký hlavičkár, vedel ťa−
žiť z našej perfektnej krídelnej hry.  

l KAROL HORN − nezabudnuteľ−
ný futbalista. Hráč s obrovskou
technikou, myslením a rýchlosťou,
dával našej hre údernú silu, bol
kľúčovým hráčom.   

l JÁN GOLIAN − odchovanec TJ
Baník. Mladý, ambiciózny hráč, kto−
rý postupne dostával príležitosti.   

l PAVEL GALLO − inteligentný fut−
balista, technicky dobre vybavený,
vždy nápomocný mužstvu.  

l JÁN RADOŠ − prišiel do Veľké−
ho Krtíša v najlepších futbalových
rokoch. Veľký technik, hráč s pre−
snou prihrávkou a tvrdou strelou.   

l JOZEF ZDECHOVAN − ďalší od−
chovanec dorastu. Postupne sa v
mužstve udomácnil a veľmi často
nastupoval v druholigových zápa−
soch.   

l DUŠAN DROZD − dobre stavaný
futbalista s veľkými skúsenosťami.
Dával našej hre tvár, bol to bojovný
typ hráča.   

l Mgr. BRANISLAV KORTIŠ −
veľmi dobre stavaný futbalista. Vý−
borný hlavičkár, veľký bojovník, in−
teligentný hráč.   

l JÁN KALMÁR − hráč s bojovným
srdcom. Hráč, ktorý bol šitý na o−

sobnú obranu, veľký
bojovník, ktorý za−
padol do kolektívu.   

l JÁN KAZÁR − prišiel do V. Krtí−
ša za prácou, neskoršie sa ukázal
ako výborný futbalista, ktorý pred−
tým pôsobil v Liptovskom Mikuláši.   

l VLADIMÍR TÓTH − hráč, ktorý vy−
rastal v doraste. Pri veľkej konku−
rencii sa pomaly aklimatizoval v ko−
lektíve.    

l JAROSLAV OSTRIHOŇ − prišiel
posilniť mužstvo do II. Ligy. Pred−
tým pôsobil vo Zvolene, bol to tech−
nický futbalista.  

lMILAN ČINČURA
− jeden z najmladších futbalistov,
ktorý, zdá sa, svoj talent trochu pre−
meškal: Bol to technicky dobre vy−
bavený hráč.   

l ZOLTÁN KRIVÁNSKY − prišiel
do Veľkého Krtíša z Bátorovej. Ako
19 ročný hrával v II. futbalovej lige,
kde bol štart mladého hráča povin−
ný.    

l LADISLAV SLOBODNÍK − od−
chovanec Baníka. Ďalší 20−ročný
hráč, ktorý bol pripravený kedykoľ−
vek nastúpiť.     

l ŠTEFAN DOHNÁLEK − tréner,
ktorý tento kolektív viedol vo svojich
29 rokoch a bol najmladším tréne−
rom v súťaži. 
Futbal má tisíc podôb, možno ešte
viac, ako život sám, ale bez dobré−
ho zázemia by asi nebolo ani úspe−
chu. Vo V. Krtíši v tom období bolo dôležitým sta−
vebným kameňom úspechu zdravé sebavedomie
kompaktného vedenia TJ Baník V. Krtíš. Výbor TJ
Baník bol v tom období zložený z ľudí, ktorí futbal
milovali a starali sa o celý chod mužstva. Všetkým
patrí vďaka za odvedenú prácu.   

l JURAJ MÁZOR − vedúci muž−
stva, výborný koordinátor. Starostli−
vo sa staral o chlapcov a celý chod
v mužstve. Hráči ho plne rešpekto−
vali a mali v úcte. Bol to veľmi dôle−
žitý činiteľ vo vtedajšom mužstve. O
úspešnom kolektíve a práci s ním

nám povedal: J. Mázor: "Vtedajší kolektív futba−
listov TJ Baník bol jednoliaty, bolo v ňom cítiť
obrovskú silu, dobrú partiu, kde mladí hráči
rešpektovali tých skúsenejších a výsledky sa
dostavili. V 80. rokoch vládla okolo futbalu dob−
rá rodinná klíma. Naši futbalisti mali pestrý fut−
balový mikrocyklus, mali vytvorené výborné
podmienky. Do poctivej a tvrdej práce nás hna−
lo divácke zázemie, plné tribúny a obrovský zá−
ujem o futbal v celom meste a okrese. Všetkým,
ktorí si prídu na štadión Baníka 15. mája 2010
zaspomínať na bývalých futbalistov, prajem
príjemný športový zážitok a príjemnú pohodu."  

l ĽUBOMÍR LONGAUER − organi−
začný pracovník,  akýsi manažér fut−
balového mužstva. Pre futbal bol o−
chotný urobiť takmer zázraky. 

l DUŠAN BOROŠ − v II.
futbalovej lige ako skúse−
ný funkcionár a dlhoročný pracovník v

telovýchove zastával funkciu tajomníka TJ
Baník V. Krtíš.   

l MUDr. JÚLIUS BOLDIŠ − lekár muž−
stva, výborne sa staral o zdravotný stav
hráčov. Často s nami aj trénoval, ba nie−
kedy aj hral.  Ďalšími lekármi mužstva,

ktorí cestovali s mužstvom na majstrovské futbalové zá−
pasy bol už nebohý MUDr. PETER SPRYŇ a MUDr.
TIBOR KALMÁR.   

l LADISLAV KURUC − masér muž−
stva. Profesionál, ktorý k nám prišiel z
Banskej Bystrice a pravidelne dohliadal

na regeneráciu mužstva.     

l TIBOR BÁNYAI − veľmi pomohol pri
futbale. Ako vtedajší zamestnanec
LIAZ V. Krtíš bol vodičom vlastného o−
sobného auta, s ktorým sa veľa cestovalo. Veď ce−
lú súťaž riadil v tom čase Futbalový zväz v Brati−
slave a  bolo treba absolvovať cesty za prestupmi,
disciplinárkou a na semináre .   

l ŠTEFAN SZENESI − vodič autobusu
a zamestnanec Bane Dolina. Stabilne
nás vozil na všetky zápasy a sústrede−

nia. Bol to spoľahlivý a príjemný človek.   

l EMIL BAĎURA − stál na čele celej
Telovýchovnej jednoty Baník V. Krtíš ako
jej predseda. Vedúci pracovník Bane Do−
lina, ktorý vytváral pre futbal neuveriteľné
podmienky.   

FUNKCIONÁRSKI ČINITELIA, KTORÍ UŽ NIE
SÚ MEDZI NAMI: 

l MICHAL BOROŠ a JÁN VANKO
muži, ktorí sa v tom čase starali o
štadión, o trávnatú plochu, ktorá bo−
la vždy vzorne pripravená. 

l JÁN ŠAGÚL −
predseda TJ Baník
V. Krtíš, ktorý bol za−

mestnancom Bane Dolina ako ve−
dúceho odboru. Veľmi zodpovedný
človek, ktorý pomáhal vytvárať čo
najlepšie podmienky pre futbalové
dianie.  

l EMIL KORTIŠ − bývalý tajomník
TJ Baník V. Krtíš. Človek s veľkým
elánom a prehľadom o futbalovom
dianí. Výborný koordinátor práce v
našom futbale.   

l PAVEL MAKOVNÍK −
hospodár TJ Baník V. Kr−

tíš. Nezabudnuteľný "Pali Báči", kúzelný
človek, balzam pre hráčov,  hlavne pri dl−
hých cestovačkách. Hráči ho mali nesmier−
ne radi.    Na záver našej pozvánky všetkých sr−
dečne pozdravujeme a tešíme sa na stretnutie s
vami, milí fanúšikovia. Všetkým prajeme veľa zdra−
via, úspechov v športovom živote,  víťazstvá a
hlavne terajším našim futbalistom FC Baník V. Kr−
tíš veľa pekného futbalu.  

− BÝVALÍ FUTBALISTI ČINOVNÍCI TJ BANÍK V.KRTÍŠ−

TJ Baník Veľký Krtíš pri príležitosti 
30. výročia účinkovania 

v divízii a II. futbalovej lige v rokoch 1980− 82
Vás srdečne pozýva na oslavný futbalový zápas

TJ BANÍK V.KRTÍŠ TJ BANÍK V.KRTÍŠ 
− VÝBER NOVOHRADU LUČENEC− VÝBER NOVOHRADU LUČENEC, , 

ktorý sa uskutoční dňa 
15. mája 2010.

Výkop stretnutia 
na štadióne

FC Baník Veľký Krtíš
je stanovený na 16.30 h. 

POZVÁNKA NA OSLAVNÝ ZÁPASPOZVÁNKA NA OSLAVNÝ ZÁPAS

VSTUP NA TENTO
FUTBALOVÝ ZÁPAS

JE VOĽNÝ A TOMBOLA −
LÍSTOK ZDARMA.

Vedenie TJ
Baník Veľký

Krtíš
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Góly: 53.́  Brčák, 58.́  Klokočík, 87.́  Br−
čák. Rozhodoval M.Fábry −  Zvolen, 425
divákov. ŽK: Chromek (FC), resp. Hru−
biak, Kosmeľ (MŠK). ČK: 29.́  Košťáľ
(MŠK). Zostava FC: Holub − Horn, Chro−
mek (Pál), Pavlovkin, Zachar (Krnáč) −
Kocka, Juhoš (Bielik), Lukács, Nemčok
− Pixiades, Berec. Tréner: N.Kelemen.
Počiatočné minúty zápasu boli plné ne−
presností. Prvá vážna príležitosť zápasu pri−
šla po 20.́  z kopačky domáceho Kocku −
strela smerovala tesne vedľa. Ďalšia vtipná

akcia zo strany baníkov nasledovala o nie−
koľko minút, žiaľ, bez dobrého zakončenia.
Po vtipných narážačkách sa dostal do vý−
hodnej pozície Juhoš a vysoko prestrelil.
29.́  zápasu priniesla vylúčenie hráča hos−
tí. Domáci Pixiades unikal z polovice ihris−
ka v samostatnom brejku na súperovu brá−
nu. Hosťujúci Košťál ho fauloval a po čer−
venej karte musel opustiť ihrisko. Postupne
prišli ďalšie príležitosti domáciach − Pixia−
des pohotovou strelou prestrelil a nasledo−
vala strela Horna, ktorou opečiatkoval ši−

benicu súperovej brány, ale gól neprichá−
dzal. V záverečných minútach I.polčasu si
dvaja domáci futbalisti na hranici pokutové−
ho územia nerozumeli a Nemčok výhodnú
príležitosť zahodil.  Úvodné minúty II.polča−
su mali pod kontrolou hostia. Baníci akoby
zaspali a súper ich zatlačil pred domácu
bránu. Prišla 53.́ , oslabení hostia o jedné−
ho hráča dokázali rozhodiť domácich pia−
tich obrancov v pokutovom území a do−
siahli  Brčákom vedúci gól − 0:1. O 5 minút
sa situácia zopakovala ako cez “kopirák” a
bolo 0:2. Úspešným strelcom bol Klokočík.
Baníci prejavili platonickú snahu o zvrat.

Mali dobrú príležitosť, keď po peknom u−
voľnení nabiehajúci Lukáč vystrelil, ale jeho
strela bola zblokovaná. O chvíľu Bielik vy−
strelil vedľa. Ten istý hráč následne trafil
bránu, ale lopta išla priamo do rúk branká−
ra Smataníka. V závere zápasu domáci ú−
plne odpadli. Hostia sa znova presadili v
87.́ , keď ich najlepší hráč Brčák zvýšil na
konečných 0:3. Priaznivci futbalu vypreva−
dili hosťujúceho hráča potleskom pri strie−
daní a odchode do šatní. Výrazne sa pre−
javil rozdiel vo futbalovej kvalite a hlavne v
myslení súperov na ihrisku. Baníci sa v zá−
pase málo snažili, čo na súpera ani tento−
raz nestačilo.   V nedeľu cestuje FCBaník
do D.Ždane.           − Mgr. J.DUDÁŠ − 

III.LIGA: FC BANÍK VEĽKÝ KRTÍŠ - MŠK NÁMESTOVO 0:3 (0:0)

Futbalové trápenie domácich na pokračovanie

Gól: 96.́  Čertík (RA). Rozhodoval: Anton
Jánoš z B. Bystrice, pred návštevou 700
divákov. Žlté karty: Lukács, Horn, resp.
Čavojský, Adam, P. Zachar, Žingor. Zo−
stava FC: Holub − Horn, Ondrejkov, Pav−
lovkin, G. Zachar − Kocka (Bielik), Chro−
mek, Lukács, Béreš (P.Nilaš) − Pixiades,
Berec (Juhoš). Tréner: N.Kelemen. Ú−
vodné minúty sa odohrávali vo svižnom
tempe z obidvoch strán. Prvá nebezpečná
akcia prišla v 10.́ , keď nebezpečný lob do−
máceho Béreša neprekvapil Miščíka v brá−
ne hostí. Po štvrťhodine hry smerovala po−
hotová strela z kopačky hosťujúceho Čertí−
ka vedľa. Po dvadsaťminútovke prišlo vtip−
né uvoľnenie domáceho Pixiadesa, strelu
brankár hostí vyrazil. V 30.́  zápasu Horn
vtipne našiel Chromeka, ktorého utešená

strela skončila na hornom brvne brány hos−
tí. Aj posledné šance I. polčasu boli na stra−
ne domácich. Chromek uvoľnil po pravej
strane Béreša, žiaľ, jeho strela smerovala
len do bočnej siete. Aj po rohovom kope z
kopačky Chromeka, lopta z hlavy Bereca
nenašla cestu do siete. 

Po otvorení II. polčasu Béreš strelou po
tráve preveril Miščíka, ktorý loptu vytisol na
roh. V 58.́  bol faulovaný v strede ihriska Lu−
kács (súper mu bránil v hre), rozhodca na
prekvapenie odpískal proti domácim. Kurá−
kovu strelu z priameho kopu Holub kryl.
Ďalší rýchly protiútok zelených nedokázal
Pixiades dobre zakončiť. Po hodine hry tvr−
do vystrelil Kocka a jeho "horúca" strela na−
robila brankárovi hostí veľké problémy, keď
loptu najprv vytisol na horné brvno a potom

len na dvakrát ju dokázal "skrotiť". V 77.́  vy−
robila domáca obrana zmätky, obišli sa bez
ujmy. Na druhej strane priamy kop z ko−
pačky Chromeka Berec usmerňoval na
bránu súpera nedôrazne. V 82.́  sa dostal
do brejkovej pozície na hranici pokutového
územia hostí Pixiades, P. Zachar ho zadr−
žal za dres a zabránil v úspešnom zakon−
čení. Mala nasledovať aspoň žltá karta (keď
už nie červená), ale rozhodca si uvedomil,
že menovaný hráč už jednu má a tak ne−
chal pokračovať v hre. V 88.́  hostia pre−
strelili vysoko nad domácu bránu. V 91.́
(bežal už nastavený čas), Holub ďalšiu stre−
lu zneškodnil. V týchto chvíľach rozhodca
značne prispieval k vytvoreniu tlaku proti
domácim. Prišla 96.́  a pri nekoncentrova−
nej, rozhodenej obrane domácich hosťujúci

Čertík skóroval 0:1. Bolo po zápase.  Do−
mácich futbalistov treba za výkon, za obe−
tavosť a bojovnosť v zápase (na rozdiel od
zápasu uprostred týždňa) pochváliť. Hostia
výkonom nepotvrdili ambície na postup do
vyššej súťaže − sklamali. Rozhodne deľba
bodov by bola podľa priebehu hry spravod−
livá.    Výkony rozhodcov nezvykneme hod−
notiť. Tentoraz sa tomu nevyhneme. Hlavný
rozhodca vedel od začiatku zápasu čo robí
a tak svojim konaním výrazne prispel k ví−
ťazstvu hostí. Aj diváci zhodnotili jeho "dip−
lomaciu" vo výkone. Videli názorne kto a čo
(?) kazí šport. To čo nasledovalo po stret−
nutí zo strany fanúšikov, ale aj niektorých
hráčov, treba odsúdiť. Neposudzujme však
(a s nami aj riadiace orgány) len dôsledok,
ale aj príčinu.    − Mgr. JOZEF DUDÁŠ − 

III.LIGA: FC BANÍK VEĽKÝ KRTÍŠ - RUŽINÁ 0:1 (0:0)

Rozhodca okradol domácich aspoň o bod

Góly: 4.´ Marek Hriň, 19.´ Tóth (11 m),
30.´ Marek Hriň, 57.´ Číž, 61.´ Krčmá−
rik. Zostava D. Strehovej: Dohnálek −
Drozd, Báťka, Skabella, Peter Novák −
Tóth, Korbeľ, Sokol, Hudec − Marek
Hriň, Matej Kminiak. Striedali: 70.´
Tóth − Fajčík, 81.´ Korbeľ − Martin
Hriň, 90.´ Kminiak − Šedro. Tréner: Š−
tefan Dohnálek. Žlté karty: 80.´ Matej
Kminiak, 86.´ Skabella. Rozhodoval:
Tomáš Krahulec z B. Bystrice, pred
200 divákmi.

Futbalisti Prameňa privítali v 20.kole
IV.ligy JUH na domácom trávniku tradič−
ného súpera tejto súťaže Hliník nad Hro−
nom, ktorý sa s dobrými jarnými výsled−
kami odpútal od dna tabuľky. Naopak,

domáci futbalisti neustále bojujúci o zá−
chranu, nastupovali opäť v nekompletnej
zostave, keď pre zranenia chýbalo nie−
koľko hráčov, a preto museli vypomáhať
dorastenci. 

Center Hudeca v 2.´ narobil brankáro−
vi Hliníka n. Hronom značné problémy.
V 4.´ po rýchlom protiútoku center So−
kola našiel úplne voľného  Hudeca, kto−
rý strelou trafil brvno a odrazenú loptu
poslal hlavou do siete Marek Hriň. Bran−
kár Hliníka n. Hronom v 8.´ vyrazil tvrdú
strelu Korbeľa z uhla. V 15.´ hostia moh−
li vyrovnať, keď Murínovi do strely v po−
slednej chvíli skočil Báťka. V 19.´ prienik
Mareka Hriňa v pokutovom území za−
stavil nedovolene Kukučka a nariadený

pokutový kop premenil Tóth. V 29.´ ušiel
obrane Hliníka n. Hronom Kminiak a ak−
ciu zakončil strelou medzi nohy vybie−
hajúceho brankára Hliníka n.Hronom.
Následne sa lopta odrazila na roh. V
30.´ po pravej strane založil rýchly proti−
útok Skabella a po centri Kminiaka Ma−
rek Hriň do prázdnej brány zvýšil na 3:0.
Priamy kop Korbeľa v 35.´ brankár Hliní−
ka n. Hronom chytil. V I. polčase podali
futbalisti veľmi zodpovedný výkon a za−
slúžene viedli rozdielom triedy.

V 57.´ tvrdú strelu Sopka Dohnálek v
páde vyrazil pred seba a dorážku Číž
vrátil do siete. V 61.´ Miškov v pokuto−

vom území sa presadil cez Skabellu a
spätnou nahrávkou našiel voľného Krč−
márika, ktorý prestrelil Dohnálka zblízka.
Výkon futbalistov Prameňa v druhej čas−
ti hry bol ako z ríše snov, ktorý sa ani ne−
dá opísať. V nedeľu cestuje Prameň do
Brusna. Výsledky: Dorast: D. Strehová −
Kalinovo 2:2 (1:1), góly: Martin Hriň, Pat−
rik Oláh. Starší žiaci: * Pliešovce − D.
Strehová 3:3 (0:2), góly: Račko, Jekkel,
Vetrák. Mladší žiaci: * Pliešovce − D.
Strehová 1:11 (0:4), góly: Schmőtzer
(3x), Matejčík (3x), Kováč (2x), Martin
Rác (2x), Stojka.          − JÁN HRIŇ −  

Výkon v druhom polčase vyznel katastrofálne 

Gól za hostí: T.Híveš.  Zostava Ne−
niniec: Káplán, Baranyi, Hampa−
chel, Krivánsky, Lendvai, L.Varga,
Mihálik,T.Híveš, Schmidt, T.Tóth,
Miškei.  Na striedanie: Hajtman,
Petrovský, Kuzma, Sebenský. 
Nenince cestovali s veľkými ambícia−
mi uhrať aspoň remízu alebo dobrý
výsledok, čo sa im na začiatku zápa−
su aj darilo.  V 12.´ z rohového kopu
výborne hlavičkoval T.Híveš − 0:1.
Zápas sa dobre rozohrával pre Ne−
nince, ktoré mali sľubné šance,  ale
prišla 35.´a vyrovnávajúci gól domá−
cich. Na druhý počas Nenince nastú−
pili so snahou udržať výsledok, čo sa
aj ukazovalo ako nádejné po dvoch
vážnejších šanciach hostí. Krivánsky
sa pekne uvoľnil,  ale v 16− ke ho do−
máci zastavili. Potom ešte nasledo−
vala pekná akcia T.Tótha, žiaľ, aj tá−

to končila mimo brány. V 75.´domáci
zvýšili na konečných 3:1. 

− HAMPACHEL −  

V.LIGA: TOMÁŠOVCE - NENINCE 3:1 (0:1)

Domáci mali viac futbalového šťastia 
Zostava Čeboviec: P.Balga,
L.Győrgy, J.Zaťko, J.Husár, L.Bak−
ša, Š.Gemer. M. Balga, L.Vido,
A.Kováč, R.Nozdrovický, L.Knop.
Na striedanie A. Šnafik, G.Zaťko,
Š.Varga, F.Silád, R.Fonod.  
Zostava Sklabinej: Koči, Zolnay,
J.Maslaňák, Karasy, Drieňovský,
Gluch, Gerbáč, Bakoš, Ďurica,

Šaár, Kováč. Na striedanie:  Mesa−
roš, M.Maslaňák, Kiššimon. Hostia
sa ujali vedenia gólom, ktorý  strelil
hráč hostí s číslom 13. V 18.´síce
domáci vyrovnali,  ale hostia gólom
opäť hráča č. 13 získali konečné ví−
ťazstvo  a tým aj 3 cenné body. 

−ERIK FÓNOD−

V.LIGA: ČEBOVCE - SKLABINÁ 2:1 (1:1)

V bojovom výkone oboch 
mužstiev zvíťazili domáci

Zostavy − Vinica: Cibulya −Marinyec,
Holovic, Klátik, Kotian, Régi, Miloš
Varholák,, Pintér, , Maroš Varholák,
Széneš, Antal, na striedanie: Nemčok,
Bugyi, Kiss, Rajťuk;
Príbelce : Skopal− Gajdoš,  Pavlov,

Trebuľa, Bariak, M. Ďurčok, Červoč,
Macko, ,I. Ďurčok, Píš,   Parkáni; na
striedanie:  Holík, Tomaškin , Balik, 
V okresnom derby na dobre pripravenom
teréne v slnečnom počasí, občas preru−
šovanom dažďom,  chceli hostia z Príbe−
liec potvrdiť svoju súčasnú formu. Už v
4.´ohrozili domácu bránu priamym ko−
pom. Na druhej strane peknú akciu do−

mácich v 8.´zakončuje Mi−
loš Varholák strelou nad
bránu. V rukách hosťujú−
ceho brankára skončil i

priamy kop Pintéra. V ďalšom priebehu si
domáci i hostia vytvorili niekoľko sľubných
akcií, ktoré však skončili v rukách branká−
ra Skopala, alebo domáceho Cibulyu. V
19.´ unikol Antál, ale peknú akciu zakon−
čil strelou do brankára. Ďalší pekný pokus
tohto hráča v 21.´ skončil nad bránou hos−
tí. Skopal sa vyznamenal v 24.´, keď za−
chránil pred Rajťukom. Nepremenené
šance domácich mrzeli najmä v 28.´, keď
prvý gól zápasu strelil hosťujúci Trebuľa
0:1. Domácim sa napriek snahe už nepo−
darilo do konca polčasu vyrovnať. 

So snahou zmeniť skóre zápasu začali

Viničania druhé dejstvo. Ich snahu však
pribrzdili hostia už v 48.´ druhým gólom,
ktorý po útoku z ľavej strany strelil Macko.
Smoliarsky deň mal Antal, keď iba o mi−
nútu na to v dobrej príležitosti trafil iba do
rúk brankára. Nádej domácich na vyrov−
nanie sa zvýšila 52.´, keď po strhnutí vi−
nického hráča v 16−tke hostí, mali výhodu
11−tky. Pokutový kop Szénes s istotou
premenil −1:2.  Domáci zvýšili snahu o vy−
rovnanie a pomohla im k tomu aj nedis−
ciplinovanosť hosťujúcich hráčov, keď v
59.´ a  69.´ dostali červené karty. Ani 20−
minútovú prevahu o dvoch hráčov  však
domáci nedokázali využiť, aj vďaka dob−
rému výkonu hosťujúceho brankára Sko−
pala. O týždeň cestujú Viničania do Hnúš−
te.               −GABRIEL ZSIGMOND− 

V.LIGA:  VINICA -  PRÍBELCE 1:2 (0:1)

Domáci nevyužili presilovku

FUTBALOVÁ MLAĎ FC BANÍKA:1.5.2010 : STARŠÍ ŽIACI: * Hnúšťa − V. Krtíš 0:4, góly: Če−
po 2x, Adám (2x). Po dobrom výkone zvíťazili naši chlapci na pôde Hnúšte 4:0.
MLADŠÍ ŽIACI: * Hnúšťa − V. Krtíš 2:4, góly: Garaj, Andok, Petrus, Hodási. Na pôde súpera v
Hnúšti zvíťazili Veľkokrtíšnia 4:2. Naši žiaci hrali vo veľmi oklieštenej zostave. Viacerí hráči −
vrátane brankára na zápas nevycestovali. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Paľko Petrus.    

IV.LIGA: TJ PRAMEŇ DOLNÁ STREHOVÁ - HLINÍK N. HRONOM  3:2 (3:0)
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n Súrne predám 3−izbový byt na
Ul. Ľ. Štúra (bez balkóna) v o−
sobnom vlastníctve, 2.poschodie,
prerobený (okrem jadra), zateplený.
Cena dohodou. Inf. m 0915 482
810, 0908 244 854.        np − 913

n Predám kompletne zariadený
1−izbový byt na Novohradskej,
príp. rozpredám komplet zaria−
denie. Predám aj 2−izbový byt.
Inf. m 43 307 92.         np − 918
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pšenicu. Inf. m 0907
251 410.                     np − 924

n Predám 1−izbový byt na Ve−
nevskej. Súrne. Inf. m 0910 960
251, 0907 871 274.        np − 917
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový byt
na Ul. Baníckej  č. 4. (oproti te−
nisovým kurtom). Inf. m 0907
811 503.                       np − 919
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám RENAULT SCENIC, r.
v. 1999, 1,9 DTi, vo výbave,
100% stav. Cena dohodou. Inf.
m 0907 674 935.          np − 920
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom (v čias−
točnej rekonštrukcii) v Kolároch.
Inf. m 48 302 17, 0917 068 533.   

np − 922
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám zamestnanie ako
strážnik. Mám platné osvedčenie
POS aj v Lučenci. Inf. m 0907
251 410.                      np − 923
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 10−týždňové mládky a
vyradené nosnice z veľkochovu.
Inf. m 0905 368 131.     np − 925
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva − a−
gát. Cena: 10m3/270 eur. Inf. m
0903 896 585.              np − 928
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám novú súpravu hrncov
(16 dielov), zn. Bachmayer − So−
lingen, špeciálna oceľ 18/10.
Vhodné ako dar mladomanželom
i ostatným. Cena veľmi prijateľ−
ná. Inf. m 48 700 66.       np − 926

n Predám ŠKODU SUPER B v
dobrom technickom stave. Cena
dohodou. Inf. m 0905 893 743.    

np − 927
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt (58 m2)
vo V. Krtíši. Cena: 11.900 eur.
Inf. m 0904 833 025, 48 312 51.   

np − 929
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Pneuservis Kosihovce č. 295
ponúka: prezúvanie pneumatík
od 2,50 eur/koleso, čistenie inte−
riéru od 20,00 eur. www.nase−
miesto.tym.sk, m 0948 508 472.  

np − 934
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

PO UZÁVIERKE

Dňa 14.mája oslávia svoju zlatú 
svadbu manželia 

ANTÓNIA a PAVEL ÁRVAIOVCI. 
K 50.výročiu sobáša mnoho zdravia,
šťastia a lásky prajú dcéra Antónia 

s manželom Jánom, syn Pavel, vnuci
Patrik, Lukáš, Jakub, svatka Vilma 

a ostatná rodina a známi.

"Je nám veľkým
potešením, želať
Vám v deň naro−
denín veľa zdravia,
šťastia veľa, všet−
ko čo si srdce že−
lá, veľa lásky, spo−
kojnosti v celej
ďalšej budúcnosti,

úsmev v tvári, ra−
dosť v oku, úspech v každom žitia
kroku."

Okrúhleho životného jubilea
80.rokov sa 10.5. dožíva 

HELENA ŠTANGOVÁ z V. Krtíša.
Všetko najlepšie jej želajú: syn Du−
šan s priateľkou Ankou, synovec

Peter s manželkou Marcelkou, rodi−
na Koroncziová, Soňa s dcérami
Katkou a Beatkou, Peter, Ivana, 
Libuška, všetci priatelia a známi.

ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH 
ČAKÁ ŠPORTOVÝ DEŇ

Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo V. Kr−
tíši v spolupráci so ZO SZZP Hrušov usporiada 13.ročník okresného
športového dňa zdravotne postihnutých. Bude sa konať 15.5. o 9.00
hod. v Hrušove. Súťažiť sa bude v atletickom trojboji, v stolnom tenise
a v streľbe. Usporiadatelia sa tešia na vašu účasť.      − red.−  

INTERMONT
Ponúka 

certifikovanú 
montáž 

sadrokartónu
RIGIPS a ďalších 
interiérových prác.
intermont@zoznam.sk

tel. 0915 413 308

l Hľadám spolupracovníkov
na katalogový predaj ekolo−
gickej drogérie. Inf. 0905 620
761                        np − 933

Mladšia generácia bola ušetrená od
hrôz vojen a útlaku, preto je dobré pri−
pomínať, najmä mladej generácii, preži−
té vojnové utrpenie. 25. apríla roku
1945 si podali sovietski a americkí vo−
jaci v Torgau na Labe ruky, čím speča−
tili mier na európskom kontinente, aj

keď proti cisárskemu Japonsku v Ti−
chomorí sa ešte bojovalo až do začiat−
ku septembra. Fašisti v priebehu nie−
koľkých mesiacov zaútočili na 11 eu−
rópskych krajín so 130 miliónmi obyva−
teľov, 18 miliónov poslali za ostnatý
drôt a viac ako polovicu zajatcov aj fy−

zicky zlikvidovali. Mali naplánovanú
systematickú likvidáciu, cieľavedomú a−
similáciu a presídlenie celých národov.
70 mesiacov trvala dosiaľ najukrutnej−
šia vojna v dejinách ľudstva, zasiahla
61 štátov a vyžiadala si viac ako 55 mi−
liónov obetí. 

Dnes je možné počuť aj také názory,
že víťazstvo nad hitlerizmom neprinies−
lo slobodu národom východnej Európy.
Nuž, právo na vlastný názor má každý,
faktom však ostane, že bez obrovských
obetí a víťazstiev národov Sovietskeho
zväzu i ostatných štátov protihitlerov−
skej koalície by mnohé z týchto krajín
dnes už na mape Európy neboli. Histo−
rickým faktom tiež ostane, že v bojoch

za slobodu Poľska, Československa,
Juhoslávie, Bulharska, Maďarska, Ru−
munska, severného Nórska a dánske−
ho ostrova Bornholm zahynulo vyše
milióna sovietskych vojakov a dôstojní−
kov.

Treba si pripomínať tieto fakty, preto−
že skúsenosti z vojny a spolupráce v
rámci protihitlerosvskej koalície majú aj
dnes význam, síce v kvalitatítvne no−
vých podmienkach, keď ľudstvo čelí
globálnej hrozbe medzinárodného tero−
rizmu. Lebo zabrániť novému nebezpe−
čenstvu môžeme len tak, ako pred 65
rokmi, solidaritou a vzájomnou dôve−
rou.         OKRESNÁ ORGANIZÁCIA 

ĽUDOVEJ STRANY − HZDS

Hlása titulok z titulnej strany
tohto čísla. O tom, prečo je to−
mu tak, si prečítate v nasledujú−
com čísle, kedy sa na toto vy−
darené podujatie
vrátime slovom i
obrazom.

Úroveň výstavy 
molossov v Neninciach

nám závidia aj 
za hranicami krajiny

Dni pamiatky a uzmierenia národov
Z iniciatívy Ruskej federácie a ďalších krajín SNŠ vyhlásila v roku 2005

Organizácia Spojených národov 8. a 9. máj za Dni pamiatky a uzmierenia
národov, pretože pamiatku na veľké udalosti treba chrániť a využívať na
spojenie pokrokových demokratických síl, na upevnenie solidarity všet−
kých ľudí pred globálnymi nebezpečenstvami 21. storočia. V krajinách
strednej Európy sa skončenie 2. svetovej vojny pripomínalo 9. mája. Kapi−
tulácia nemeckých vojsk bola prvýkrát podpísaná 7. mája 1945, druhá ka−
pitulácia Nemecka bola podpísaná v Berlíne 8. mája 1945.  

n Predám 4+1 izbový byt v o−
sobnom vlastníctve, o rozlohe
100 m2 na Ul. Píseckej vo V.Kr−
tíši. Byt má štyri izby, kuchy−
ňu, šatník, 5 lódžií. Jedna ló−
džia je presklená. Jadro je mu−
rované, plávajúce podlahy. Byt
má murovanú pivnicu. V blíz−
kosti je obchod, autobusová
stanica, MŠ, od centra asi 5
minút chôdze. Sídlisko je tiché
a v dobrej lokalite. Inf. m 0915
665 485, 0911 602 203.  

np − 914

n PAINTBALL − dobrodružstvo
za super cenu! Inf. m 0907 419
948.                          np − 915

nn Spracujeme účtovníctvo.Spracujeme účtovníctvo.
Profesionálne spracovanieProfesionálne spracovanie
účtovníctva pre firmy  aj živúčtovníctva pre firmy  aj živ −−
nostníkov, účtovné závierky,nostníkov, účtovné závierky,
daňové priznanie, mzdy, perdaňové priznanie, mzdy, per−−
sonalistika. Vypracujeme rôzsonalistika. Vypracujeme rôz−−
ne zmluvy, dohody, poskytune zmluvy, dohody, poskytu−−
jeme poradenské služby zajeme poradenské služby za
bezkonkurenčné ceny rýchlobezkonkurenčné ceny rýchlo
a spoľahlivo. Inf. a spoľahlivo. Inf. mm 0911 1600911 160
760.                        760.                        np − 916np − 916

K NARODENINÁM

BLAHOŽELANIE 
K ZLATEJ SVADBE


