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Srdce Tvoje pokoj našlo, teraz Ťa nič 
nebolí, išiel si cestou bez návratu, kde 
každý sám chodí. Už neuvidíš slnko 

ani krásny deň, na hrušovskom cintoríne
snívaš svoj večný sen. 

Dňa 29. 6. 2013 uplynie, rok ako nás 
opustil manžel, otec a starý otec 

JÁN MATUŠOV z V. Krtíša. 
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri
plameni sviečok na Teba myslíme. Osud Ti

nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť."
S láskou a úctou spomína manželka Alžbeta synovia Augustín,
Drahomír, nevesta Ninka, vnúčikovia Samko a Markusko a celá
ostatná rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú spolu s nami. 

Už neuvidíš slnko, ani krásny deň

So smútkom v srdci oznamujeme, 
že vo veku 59 rokov nás 21. 6. 2013 
navždy opustil náš milovaný manžel, 

otec, syn a starý otec 
JÁN HUDEC z Veľkého Krtíša. 

Nič viac Ti už nemôžeme dať, len kytice
kvetov na Tvoj hrob ukladať. 

S láskou spomína celá smútiaca rodina,
priatelia a známi. 

Touto cestou chceme poďakovať 
MUDr. BRIGITE ŠKERLECOVEJ a kolektívu sestričiek

z interného oddelenia vo VšNsP, n. o., vo Veľkom Krtíši 
za vzornú zdravotnú starostlivosť.  

Budeš nám chýbať 
do konca života

"Mama − prvé slovo dieťaťa, ktoré má 
neuveriteľnú moc. Už ho nemám komu 
povedať. Odišla si tíško a bez rozlúčky.

Človek odchádza, ale všetko krásne, 
čo nás naučil, ostáva v nás."

Dva roky uplynuli 19.6., čo nás opustila
mamka, starká a prastarká 

VERONIKA VALACHOVÁ z Hrušova. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 

spomienku. Smútiaca rodina.  

Už nemám komu povedať - mama

Udalosti uplynulých dní

JEDNOU VETOU
V uplynulých dňoch sa iste via−

cerí z vás zúčastnili podujatí, ktoré
sme navštívili aj my. 
l Na začiatku júna 1.− 2. sa v
Kováčovciach konali jazdecké pre−
teky Ipeľský pohár. 
l Vo  V. Čalomiji pripravili 2. 6.
tradičný JUNIALES − festival ZUČ
v maďarskom jazyku. 
l Na hrade M. Kameň sa 7. 6. ko−
nala Balaššova pieseň, venovaná
jednému z jeho najznámejších ma−
jiteľov, básnikovi a bojovníkovi
Bálintovi Balašovi.  
l Významného rodáka, spisovate−
ľa Zséli Nagy Lajosa si 14. 6. pri−
pomenuli v jeho rodisku v Želov−
ciach.  
l V utorok 18. 6. bola v priestoroch
areálu MŠ na P. O. Hviezdoslava
Olympiáda žiakov MŠ Mesta V.
Krtíša. 
l OZ Divadlo bez groša  sa počas
víkendu 14.− 16. 6. zúčastnilo celo−
slovenskej prehliadky amatérskych
divadelných súborov EXIT 2103 v
Levoči.  
l Literárne leto v Klube dôchodcov
vo V. Krtíši pripravilo Hontiansko−
Ipeľské osvetové stredisko v utorok
18.6. 
l Úspešný autorský muzikál pre
verejnosť uviedli v KD vo V. Krtríši
jeho autori a účinkujúci žiaci a uči−
telia ZŠ na Komenského ul. v uto−
rok 18. 6. 
l Dni Augusta Horislava Škultéty−
ho pokračovali slávnostnou Akadémiou
Gymnázia A. H. Škultétyho vo V.
Krtíši. 
l Na Hrušovských lazoch privítali let−
ný slnovrat členovia takzvanej
Rainbow family (Dúhovej rodiny). Títo
milovníci prírody a vyznávači prí−
rodného života táborili na lazoch pri−
bližne dva týždne. Najviac ich tam malo
byť práve počas dní okolo letného sl−
novratu cez víkend 21. − 23. 6.
l Najväčší hudobný festival v na−
šom okrese HrkoFest bol na skla−
binskom letisku 21.−22. 6. 
l Počas týždňa od 23. do 29. 6. sa
v Hrušove stretli amatérski výtvar−
níci na Výtvarnom plenéry. Výstava
výtvarných prác z Hušova a okolia
bude 29. 6.                       −red−

Policajný vyšetrovateľ vzniesol 6. 6. obvinenie voči Františkovi J. z
Bušiniec pre nebezpečné vyhrážanie. Ten ešte 26. 2. 2013 v poobed−
ňajších hodinách prišiel domov v podnapitom stave a začal na svoju
matku Etelu J. (74) a sestru Eriku (42) kričať, že sú darmožráči a aby
vypadli z domu. Potom zodvihol nad hlavu veľký stôl a hodil ho smerom
na matku, ktorá v tom čase ležala v posteli. Našťastie ju nezasiahol, stá−
le však kričal, že ich zabije, že si ich "odsedí". Pritom vykrikoval, že kú−
pi olej, celý dom poleje a všetko zapáli.  U oboch tak vzbudil dôvodné
podozrenie, že svoje vyhrážky aj uskutoční. Pri incidente poškodené ne−
utrpeli zranenie, ktoré by si vyžiadalo ošetrenie u lekára. 

Bez vodičáku,
ale s alkoholom
Alkoholu za volantom sa nezriekol

ani mladý Neninčan F. B. (22). V
stave, ktorý vylučuje viesť motorové
vozidlo a dokonca bez vodičského
oprávnenia išiel 8. 6. asi o 4.00 hod.
na Felícii po ceste II/527 od Kosíh
nad Ipľom smerom na Koláre. Vo V.
Čalomiji sa príliš nevenoval vedeniu
vozidla a prešiel do protismeru, kde
zišiel z cesty a narazil do betónovej
výpuste pri ceste. Následnou orien−
tačnou dychovou skúškou mu v krvi
namerali 1,38 promile alkoholu. 

Vyhrážal sa matke i sestre

Z dôvodu zlepšenia dopravno −
bezpečnostnej situácie na Ul.
Okružnej vo V. Krtíši, na ktorú bo−
lo Mesto V. Krtíš dlhodobo zo stra−
ny OR PZ V. Krtíš, Okresného do−
pravného inšpektorátu a obyvate−
ľov mesta upozorňované, bolo zvo−
lené spoločné jednanie medzi
Mestom V. Krtíš a Okresným do−
pravným inšpektorátom vo V.
Krtíši s cieľom tento problém vy−
riešiť.

Opisovaným problémom bolo
hlavne parkovanie automobilov v
pravom jazdnom pruhu v smere od
Ul. SNP. Výsledkom spoločných
stretnutí je riešenie tejto situácie
formou zmeny organizácie dopravy
na danej ulici zjednosmernením u−
vedenej miestnej komunikácie a to:
„Ľavý pruh miestnej komunikácie
smerom od Ul. SNP bude slúžiť
ako jazdný pruh".
Pravá strana miestnej komuni−

kácie bude slúžiť ako odstavný
pruh pre osobné motorové vo−
zidlá. 
Dané opatrenie uskutoční Mesto

Veľký Krtíš s účinnosťou od 1. júla
2013.
Žiadame obyvateľov dotknutej lo−

kality o porozumenie, ohľaduplnosť
a pripravenosť, aby nedochádzalo k
vzniku kolíznych situácií a tým o−
hrozeniu bezpečnosti cestnej pre−
mávky. 

Na Okružnej bude
jednosmerka

Veľa šťastia, veľa lásky, všetko krásne 
k narodeninám...

Viem, že dnes ruže patria Tebe,
preto ich v duchu kladiem na Tvoj stôl,

nech každý  lupienok za mňa šepká Ti,
aby bol šťastný život  Tvoj a mnoho 

lásky v ňom. Toto blahoželanie je určené 
GEORGÍNE AMBRÓZIOVEJ z Čelár, 
ktorá 26. júna 2013 oslávi krásne 
30. narodeniny. K milému jubileu jej 
zo srdca blahoželá a všetko dobré želá 
manžel Ján, syn Riči a dcéra Lilien.

Ku gratuláciám sa pripájajú rodičia
a svokrovci, brat Ali s priateľkou

Frederikou a ostatná najbližšia rodina. 
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"Odišiel si tichučko ako odchádza deň,
no v našich srdciach zostáva spomienka
len. Milovali sme Ťa, Ty si miloval nás, tú
lásku v našich srdciach nezničí ani čas."

So srdcom preniknutým žiaľom 
smútime nad úmrtím MILANA RUSNÁKA

z Veľkého Krtíša,
ktorý nás navždy opustil 24. 6. 2012 

vo veku 55 rokov. 
Spomínajú: manželka, rodina Rusnáková,

Zacharová a ostatní príbuzní.

Smútok v nás pretrváva "Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám
bolo, osud vzal. Odišiel si nám všetkým,
ktorí Ťa mali radi. Odišiel si bez toho, aby
nám Tvoje ústa zbohom dali. Len ten, kto
niekoho navždy stratí, vie, čo je bolesť a
žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť
nedovolí."

Päť rokov uplynie 29. 6. 2013 od úmrtia
nášho milovaného manžela, ocka

a starkého DEZIDERA TÓTHA z Dolnej Strehovej. 
My, ktorí sme ho mali radi, nezabúdame, 

vy, ktorí ste ho poznali, chvíľkou ticha spomínajte. 
Manželka Valika, dcéra Renatka s manželom, 

synovia Ivo a Rasťo a vnúčatá Dominik, Xénia a Nikolka.

Chvíľkou ticha 
spomíname

Ži v pokoji a láske
"Ďakujem Bohu i mojím deťom, 

že ma obdarili najkrajším kvetom. 
Dali mi vnuka, veľkú má moc, stále mi
žiari i keď je noc. Keď si Ťa objímem,
lepšie sa dýcha, si moja radosť i moja
pýcha. S láskou si spomínam na Tvoj
prvý krok a Ty oslavuješ svoj osemnásty
rok. Aby si v zdraví vyrastal a tým 
mojej starobe veľa sily dal. Mať taký 
poklad, to bol môj sen, pre koho žijem,

už teraz viem. Pred Tebou je dlhá 
žitia púť, na ktorej Ti prajem: "Šťastný buď!" Nech Tvoj

život plynie v pokoji 
a láske, aby si mohol povedať, že žiť je krásne." 

K narodeninám MAREKOVI KUBOLEKO−
VI z Modrého Kameňa blahoželajú: 

rodičia, Martinka, 
krstná mama Janka a starká.
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13. 6. Martin zo Závady, 14. 6. Viktor z Opatovskej
Novej Vsi, Nela z V. Krtíša, 15. 6. Szabolcs z
Kováčoviec, 17. 6. Veronika z V. Krtíša, Tomáš z
V. Krtíša 

Narodili sa
24. 6. Jánom, 25. 6. Tadeášom a Olíviám, 26.
6. Adrianám, 27. 6. Ladislavom a

Ladislavám, 28. 6. Beátam, 29. 6. Petrom, Pavlom a Petrám, 30. 6.
Melániám 

Blahoželáme

10. 6. Mária Komendová, nar. v r. 1931
z V. Krtíša, 12. 6. Barbora Zatyková,

nar. v r. 1940 z Čeboviec, Anna Kladivíková, nar. v r. 1949 z V.
Krtíša, Ladislav Leszko, nar. v r. 1955 z Neniniec, 13. 6. Mária
Miháľkinová, nar. v r. 1947 zo Sucháňa, 16. 6. Ján Dyma, nar. v r.
1934 zo Závady, 16. 6. Vladimír Vančík, nar. v r. 1947 z V. Krtíša,
Margita Trešová, nar. v r. 1924 zo Želoviec, 17. 6. Jozef Balkóci,
nar. v r. 1952 z Hrušova, Mária Babková, nar.v r. 1927 z Leseníc,
18. 6. Magdaléna Majerová, nar. v r. 1931 z M. Čalomije 

Opustili nás

S hlbokým zármutkom oznamujeme, 
že 13. 6. 2013 nás navždy opustila 
milovaná manželka, matka, sestra, 

švagriná a teta 
MÁRIA MIHÁĽKINOVÁ zo Sucháňa 

vo veku nedožitých 66 rokov. 
Srdečne ďakujeme primárom, lekárom,
zdravotným sestrám, ošetrovateľom a
zdravotnému personálu geriatrického,

chirurgického a interného oddelenia vo
Všeobecnej nemocnici s poliklinikou, n. o., vo Veľkom Krtíši, 
lekárke a zdravotnej sestre Obvodného zdravotného strediska 
v Modrom Kameni, lekárke a zdravotnej sestre onkologickej 
ambulancie vo Veľkom Krtíši a PhDr. ZDENKE KUBIŠOVEJ 

za intenzívnu zdravotnú starostlivosť. 
Srdečne ďakujeme aj farárovi JURAJOVI MACKOVI, farárke

ANNE KUKULOVEJ, starostke ANNE TRIZNOVEJ za vrelé slová
pocty a útechy, ako aj funkcionárom a členkám cirkevného zboru    

v Sucháni za nezištnú pomoc pri poslednej rozlúčke. 
Naše poďakovanie patrí súčasným a bývalým starostkám 

a starostom obcí MIKROREGIÓNU VÝCHODNÝ HONT, 
riaditeľkám a zástupcom kultúrnych inštitúcií vo Veľkom Krtíši, 

Modrom Kameni a Zvolene, zástupcom Matice slovenskej, 
záujmových združení a všetkým účastníkom pohrebného aktu
za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Čas rany hojí, ale nikdy 
nezahojí. Ona odišla, výsledky jej činorodej práce však zostávajú. 

Česť jej pamiatke! Smútiaca rodina.

Odišla navždy, no
výsledky jej práce zostali 

"Kto s Tebou žil, ten vie, čo stratil. 
Už nepohladíš, neporadíš, 

pustý je domov, smutno v ňom...
Spomienky bôľne zostali len. Odišiel
rýchlo, ako keď zhasne sviečka...". 

Dňa 23. 6. 2013 uplynulo 5 rokov 
od nečakaného úmrtia nášho drahého

MARTINA BARJAKA 
z Bušiniec − Karlova, 

ktorý nás opustil vo veku 71 rokov. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú synovia 
Dušan a Miroslav s rodinami a ostatná rodina.

Už nepohladíš, 
neporadíš...

"Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré  tisíckrát denne spomíname. 
Márne Ťa naše oči všade hľadajú, márne po tvári slzy stekajú. Čas plynie, slzy vánok suší, no bolesť 

v našich srdciach neutíši. Aj keby láskou vzbudiť sme Ťa chceli, neozveš sa už nikdy. Že čas všetko zahojí, 
je len veľký klam, čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám. Mal rád všetkých, miloval blízkych, 

žiaľ osud krutý bol a zobral Ti tento dar ďalej rozdávať. Už niet návratu ani nádeje, len cesta k hrobu
nás k Tebe privedie. Nič viac Ti už nemôžeme dať, len kahanček zapáliť, 

kytičku kvetov na hrob Ti dať a s láskou na Teba spomínať."
So smútkom v srdci sme si 19. 6. 2013 pripomenuli 4. výročie, kedy nás navždy opustil

náš drahý otec a manžel VLADKO PÜŠPŐKY z Veľkého Krtíša. 
S láskou spomínajú: manželka Evka, dcéra Evička, švagrovci Peťo a Katka Ivaničovci, 
krstné deti Katka a Peťko, svokrovci Babkovci, rodina Ivaničová a celá ostatná rodina.

Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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Členovia OZ VVC si dali za ú−
lohu podporovať cestovný ruch
formou rôznych podujatí a vyvíjať
rôznorodé aktivity, ktoré by zvidi−
teľnili tento región prostredníc−
tvom vínka a gurmánskych  špe−
cialít tohto kraja. Vínko a gastro−
nómia patria k sebe a  spolu sa
môžu úspešne vyvíjať.  OZ  má
riadnych a mimoriadnych členov.
Mimoriadnym členom môže byť
prakticky každý, kto má rád tento
kraj a jeho produkty. Riadni čle−
novia sú tí, ktorí podnikajú  na
geografickom území, sú výrobca−
mi vína, robia marketing vinárom
alebo sa zaujímajú o túto komo−
ditu a cestovný ruch v našom regi−
óne. Zakladateľmi a riadnymi člen−
mi OZ sú  − Agro − Movino, s.r.o.,  V.
Krtíš, Víno Natural Domin & Kušický,
s.r.o., V. Krtíš, Rodinné vinárstvo Ďurík,

Opatovská Nová Ves, Ing. Jozef
Képeš z Kosihoviec., Historická
pivnica Šaranko Opatovská Nová
Ves, Pivnica a vinohrady
Zsigmond, Ing. Gabriel Zsigmond

Vinica, Gabriel Oravec fir−
ma GÁ−BOR  zo Želoviec a
Mirvar, s.r.o., V. Krtíš. 

Veľkokrtíšska
vínna cesta 
si získava
stúpencov

Novým členom, alebo „po−
zorovateľom“ je Pivnica
Csernus, Vinica. Predsedom
OZ sa v tomto roku stal
Mgr. Peter Pál zo spoloč−
nosti Agro−Movino, s.r.o. V.
Krtíš a práve on spolu s
bratmi Tiborom a Róbertom
Kušickými zo spoločnosti
Víno Natural Domin &
Kušický, s.r.o., V. Krtíš, sa
najviac podieľali na organi−
začnej príprave tohto podu−
jatia. Samozrejme, že by to
nešlo bez spolupráce ostat−
ných členov OZ, pracovní−
kov Múzea na hrade i sa−

motného Mesta M. Kameň a ďal−
ších ochotných spoluorganizátorov.
Tým všetkým za peknú propagáciu
vín a gurmánskych výrobkov z náš−
ho regiónu ďakujú spokojní ná−
vštevníci podujatia. 

Od skorého popoludnia na nád−
vorí hradu rozvoniavalo víno, ktoré−
ho kvalitu už potvrdili ocenenia z
mnohých súťaži doma i v zahraničí.
Za tento produkt pestovateľov z náš−
ho okresu sa naozaj nemusíme han−
biť a jeho kvalitu ochutnávali ná−
vštevníci až do neskorých nočných
hodín. Okrem samotnej koštovky vín
sa mohli tí, ktorí mali záujem veľa  sa
dozvedieť o pestovaní vína v našom
okrese od samotných vinárov. O je−
ho zvláštnostiach, jeho chuti i odro−
dách vínnej révy, ktorej sa v tomto

regióne najviac darí.  Na ochut−
nanie boli nie len vína členov OZ
VVC, ale aj vína od dvoch po−
zvaných vinárov zo susedného
levického okresu, syry domácej
produkcie a v hradnej priekope
sa mohli návštevníci posilniť klo−
báskou, gulášom, kapustnicou a
ďalšími špecialitami pripravenými
na grile. 

Peter Cmorik 
roztancoval
návštevníkov 

Celé podujatie sprevádzal kul−
túrny program na nádvorí, ktorý
moderovali Július Kniesner a Ján
Ďuroš. Na pódiu sa postupne vy−
striedali dychová i ľudová hudba,
brušné tanečnice zo Slovenských a
Balašských Ďarmôt, nechýbali rôz−

ne súťaže spojené s vínom ani atrak−
cie a hry pre deti. Netrpezlivo bolo o−
čakávané žrebovanie bohatej tombo−
ly a samozrejme hlavný hosť kultúr−
neho programu Peter Cmorik. Ako
povedal na úvod svojho koncertu,
vždy rád príde medzi priateľov, a aj
na toto podujatie prijal pozvanie, ako
povedal, svojho dobrého kamaráta
Tibora Kušického. Počas svojho
koncertu zaspieval známe hity i nie−
ktoré z nových piesní a veľmi príjem−
ným spestrením programu bolo vy−
stúpenie priateľky P. Cmorika, Mirky
Partlovej. Zaspievala niekoľko šan−
sónov, ktoré mali u divákov veľký o−
hlas. Na záver svojho približne hodi−
nového vystúpenia zaradil P. Cmorik
známu pieseň Hallelujah a na pódi−
um pozval aj M. Partlovú a speváka
úspešnej veľkokrtíšskej skupiny
Midnigth Scream  Jara Šajgalíka,
aby si túto pieseň zaspievali spolu.
Ani po koncerte viacnásobného zla−

tého Slávika zábava nekončila.
Priatelia dobrého vínka debatovali pri
stánkoch s majiteľmi pivníc, ochutná−
vali kvalitné vínko nášho regiónu a
dobrá nálada vyvrcholila spontánnou
diskotékou, na ktorej sa návštevníci z
nášho okresu ale i širokého okolia
(na parkovisku bolo vidieť autá s
EČV okresov Levice, Lučenec,
Revúca, B. Bystrica i Bratislava...)
zabávali ešte dlho po polnoci. Toto
podujatie dokázalo, že na dobre pri−
pravenú a kvalitnú akciu si ľudia
cestu nájdu. Veď podľa odhadov
bolo návštevníkov viac ako v minu−
lom roku, kedy sa hovorilo o dvoch
tisíckach. Stojí to určite nemalé úsi−
lie organizátorov, ale spokojnosť s
celým priebehom vyjadrovali spo−
kojní návštevníci, organizátori i
hostiteľka riaditeľka Múzea Mgr.
Helena Ferencová, ktorá okrem i−
ného skonštatovala, že "...po viná−
roch ostáva vždy menej nepo−
riadku ako po iných akciách or−
ganizovaných záujmovými spo−
ločnosťami."

Na Hrade rozvoniavalo kvalitné víno
Kým prvý ročník Koštovky, ktorý pripravila Veľkokrtíšska vínna cesta v spolupráci SNM − Múzeum báb−

karských kultúr a hračiek Hrad M. Kameň, Mesto M. Kameň v minulom roku  bol vydarený a dlho sa o
ňom hovorilo, druhý ročník Koštovky v sobotu 15. 6. 2013 bol ešte vydarenejší a bude sa o ňom hovo−
riť hádam ešte dlhšie. Organizačne ho znovu pripravili hlavní organizátori Občianske združenie
Veľkokrtíšska vínna cesta a SNM − Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Hrad M. Kameň, Mesto M.
Kameň v spolupráci s ďalšími spolupracovníkmi. 

Šarmantná priateľka Peťa Cmorika, 
herečka Mirka Partlová rozdávala 

úsmevy na všetky strany

Ing. Daňo Magula je známy
ako vinár − amatér a znalec
dobrého vínka (druhý sprava) 

Súťažné disciplíny boli spojené s vínom a vinárstvom

Brušné tanečnice z oboch Ďarmôt boli
dobrým úvodom kultúrneho programu

Aj keď to bol zatiaľ iba prvý ročník Koštovky na hrade, po vlaňaj−
šom nultom, získava si toto podujatie svojich priaznivcov a populari−
tu aj za hranicami nášho regiónu. Je isté, že kvalita sa presadí či ví−
na, syrov ale i organizátorov. Príkladom je aj ďalšie významné podu−
jatie v našom okrese Hontianska paráda v Hrušove, na ktorú sa pri−
pravujú aj vinári z OZ Veľkokrtíšska vínna cesta.                −RENÉ−
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Záverečný účet Mesta za rok
2012 predložila vedúca OEaSM
Ing. Tatiana Krupová. V zmysle
rozpočtových pravidiel územnej sa−
mosprávy, výsledok hospodárenia
mesta tvorí rozdiel medzi príjmami
a výdavkami bežného a kapitálové−
ho rozpočtu. Hospodárenie bežné−
ho rozpočtu sa skončilo prebytkom
vo výške 352 301,43 eur a kapitá−
lového rozpočtu schodkom vo výš−
ke − 15 140,20 eur. Spolu to je pre−
bytok vo výške 337 161,23 eur.  Z
toho vyplýva povinnosť tvorby re−
zervného fondu, čo je 10 %, teda
suma  33 716,12 eur. Okrem toho
súčasťou rozpočtu mesta sú aj fi−
nančné operácie, ktoré v koneč−
nom vyjadrení boli schodkové vo
výške − 113 013,93 eur. Celkový
výsledok hospodárenia po zohľad−
není finančných operácií je preby−
tok 224 147,30 eur.  Suma finan−
čných prostriedkov po odpočítaní
rezervného fondu vo výške 190
431,18 eur� bude prevedená na
Fond nevyčerpaných prostriedkov
minulých rokov. Účtovný výsledok
hospodárenia ako rozdiel výnosov
(5 170 081,91 eur)  a nákladov (5
308 116,73 eur) k 31.12.2012 pred
zdanením je strata vo výške 138
034,82 eur. Ako na záver uviedla
Ing. T. Krupová, záverečný účet
mesta skontrolovala aj audítorka a
nemala k nemu výhrady. 

Nová technika zlepší
životné prostredie

Výhrady nemali ani poslanci a zá−
verečný účet mesta na rok 2012
schválili. Zarazil ich však vysoký
počet neplatičov aj z radov podni−
kateľov. Pýtali sa preto, či sa robí
niečo preto, aby svoje dlhy dlžníci
uhradili. Mesto sa snaží tieto dlhy
vymôcť aj  súdnymi príkazmi a po−
daniami na exekúciu, ale vymoži−
teľnosť je veľmi slabá. 

Možno aj kvôli tomu pripravilo
Mesto Zásady prideľovania nájom−
ných bytov na Železničnej ul. 1,
ktoré predložil prednosta MsÚ Ing.
Roman Wagner. Tieto zásady by
mali prispieť k objektívnosti pri pre−
deľovaní týchto sociálnych bytov.
Poslanci zásady schválili, podobne
ako aj Štatút a zásady činnosti
Zboru pre občianske záležitosti pri
Mestskom zastupiteľstve vo
Veľkom Krtíši, ktorý predložila ve−
dúca OO−P Ing. Miroslava
Kokavcová. 

Ing. T. Krupová potom predniesla
návrh na predaj dvoch bytov na
Novohradskej ul. O každý byt sa
prihlásil iba jeden záujemca, po−
slanci schválili tento predaj. Návrh
na nákup úžitkového vozidla, ko−
sačky i zametacieho vozidla
Podnikom verejnoprospešných slu−
žieb predniesla Ing. T. Krupová a
upresnil riditeľ  PVPS Ing. Jozef
Tomášik. Poslanci uznali, že bez

pomoci techniky sa už dnes udr−
žiavať čistota nedá v dostatočnej
miere a návrh na nákup techniky
schválili. 

Vedúca OIa ŽP Ing. Danka
Mojžišová potom predložila návrhy
na prevod nehnuteľnosti. Poslanci
postupne schválili prevod garáže
na B. Nemcovej na nového majite−
ľa. Na tomto sídlisku napriek tomu,
že je problém s parkovaním, sú eš−
te stále garáže na predaj. Po viac−
násobnom jednaní o prevode po−
zemku pri reštaurácii Sáhib z firmy
Comercomp, s.r.o. na nového ma−
jiteľa Ing. Ladislava Malíka, MsZ
schválilo aj tento prevod.
Pozemkový fond SR ponúkol
Mestu na predaj byt na Baníckej ul,
ktorý využívali ako nebytový pries−
tor. Poslanci ponuku na kúpu bytu
za 10 500,− eur schválili. 

Poslanci vyhoveli 
protestu okresného

prokurátora
Na vedomie zobrali poslanci MsZ

správu o činnosti a schválili plán
činnosti hlavného kontrolóra mesta
na najbližší polrok, ktoré predložila
hlavná kontrolórka Ing. Milena
Jakabová.       
V ďalšom bode jednania sa po−

slanci zaoberali protestom okres−
ného prokurátora JUDr. Gabriela
Geška, ktorý podal voči zneniu nie−
ktorých ustanovení VZN o používa−

ní alkoholických nápojov na verej−
nom priestranstve. Poslanci pro−
testu vyhoveli a konfliktné VZN u−
pravia podľa pripomienok okresné−
ho prokurátora. 

V bode rôzne informoval Ing. D.
Surkoš poslancov o jednaní s pred−
staviteľmi Veľkokrtíšskej vinnej
cesty o pomoci vinárom, o dohode
na jednaní s vedením futbalového
klubu Baník o budúcnosti futbalu
vo V. Krtíši, o plnení Memoranda,
ktoré podpísalo Združenie miest a
obcí Slovenska s Vládou SR o zní−
žení rozpočtu v tomto roku o 10 %.
To sa týka i osvetlenia, kde spolu s
prevádzkovateľom vytipovalo
Mesto 80 svetelných bodov, ktoré
by mohli do konca roka vypnúť.
Primátor informoval tiež o rokovaní
s novým riaditeľom ZUŠ vo V.
Krtíši Mgr. Marekom Mišiakom i o
tom, že pravdepodobne od sep−
tembra 2013 dôjde k zlúčenie ZUŠ
a súkromnej ZUŠ.  

Na predchádzajúcom jednaní po−
slanci požiadali primátora o viac in−
formácií o stánku, ktorý postavil
majiteľ pri križovatke ulíc
Lučeneckej a Nemocničnej.
Primátor požiadal o obhliadku spo−
mínaného stánku Stavebný úrad a
o jeho zisteniach informovala po−
slancov Eva Bartošová. Ako uvied−
la ide o stánok, ktorý stojí na sú−
kromnom pozemku a prevádzkova−
teľ stánku sa s majiteľom dohodli
na prenájme. Stánok nemá pevné
základy a nie je napojený ani na in−
žinierske siete. Nie je to teda stav−
ba v zmysle Stavebného zákona a
preto sa ani podľa tohto zákona
neposudzuje. 

Na záver jednania zaželal primá−
tor poslancom príjemné dovolenko−
vé obdobie, keďže najbližšie zastu−
piteľstvo bude pravdepodobne až
po prázdninách.                −red−

Poslanci schválili záverečný účet Mesta na rok 2012 
Primátor V. Krtíša Ing. Dalibor Surkoš zvolal v stredu 12. 6. 2013 tak trochu jubilejné 20. Mestské za−

stupiteľstvo. Z 15 poslancov MsZ sa dvaja ospravedlnili, zastupiteľstvo bolo teda uznášania schopné a
po schválení predloženého programu mohli poslanci rokovať. Predsedom návrhovej komisie sa stal
MUDr. Mirko Trojčák a jej členmi Monika Molnárová a Augustin Janíček. Overovateľmi zápisnice boli
MUDr. Ondrej Kollár a Mgr. Ľubo Dula. 

Na úvod jednania poslanci schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa upravu−
jú niektoré podmienky držania psov na území Mesta Veľký Krtíš, ktorý predložil náčelník Mestskej polí−
cie kpt. Igor Sanda. 

V odbornom seminári pracovníci
ÚPSVaR oboznámili so službami, kto−
ré poskytuje svojim klientom Krajské
stredisko ÚNSS v Banskej Bystrici.
Pracovníci Tyflocompu predstavili
kompenzačné pomôcky pre zrakovo
postihnutých. Tieto pomôcky si mohli
odborníci aj prakticky vyskúšať.
Seminár ukončila diskusia o poznat−
koch pri práci so zrakovo postihnutými
z bežného života. Laická verejnosť si
mala možnosť vystavené pomôcky po−
pozerať, vyskúšať a niektoré, hlavne fi−
nančne menej náročné, aj kúpiť.
Vystavené boli veľmi praktické pred−
mety − televízne okuliare, rôzne druhy
lúp, "hovoriace" budíky i meracie pás−
mo, ba aj počítače a mobily s úprava−
mi pre zrakovo postihnutých. ZO
ÚNSS č. 22 v Lučenci zakúpila na tej−
to výstave nové kompenzačné po−
môcky v hodnote 400 eur, ktoré si bu−
dú môcť členovia ZO aj klienti krajské−
ho strediska ÚNSS kedykoľvek vyskú−
šať na vysunutom pracovisku v

Lučenci, Nám. Republiky 26, budova
Obvodného úradu, 3.poschodie.
Bližšie informácie vám ochotne po−
skytne RENATA  OLÁHOVÁ, rehabili−
tačná  KS ÚNSS v B. Bystrici a pred−
sedníčka ZO ÚNSS č.22 v Lučenci.  

Poďakovanie za možnosť realizácie
výstavy patrí MsÚ v Lučenci za bez−
platné poskytnutie priestorov,
Krajskému stredisku ÚNSS v Banskej
Bystrici a Tyflocompu, s.r.o. Bratislava
za pomôcky i za odborné rady.          

− IVETA ŽLNKOVÁ − 
Foto: − MARCELA JANÁČOVÁ − 

Zo života Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

UŽITOČNÁ VÝSTAVA PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH 
Vo štvrtok 30.mája 2013 sa v priestoroch Obradnej siene MsÚ v Lučenci
konala výstava kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých.
Organizátori: Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska v Lučenci č.22 (ZO ÚNSS), Krajské stredisko ÚNSS B.
Bystrica, TYFLOCOMP, s.r.o. Bratislava a Mesto Lučenec pripravili pre
širokú odbornú i laickú verejnosť veľmi zaujímavé a užitočné podujatie.

Vďaka počítaču, ktorý je upravený
pre zrakovo postihnutých možno aj
malé písmenká časopisov preniesť
na veľkú obrazovku 

Vystavené pomôcky bolo
možné aj vyskúšať
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"Všetci, kto ju dobre poznáme,
si uvedomujeme, že práve ona
si zaslúži toto pekné ocenenie
za jej dlhodobé výborné výsled−
ky v oblasti umenia i záujmovej
umeleckej činnosti a to v rámci
folklóru, divadla aj tradičných
ľudových remesiel.
Náplňou jej života bola jej
práca, ktorá bola jej ko−
níčkom a doslova srd−
covou záležitosťou, či
už pôsobila ako uči−
teľka a neskôr riadi−
teľka Základnej ume−
leckej školy v M.
Kameni a vychová−
vateľka Centra voľ−
ného času vo V.
Krtíši, umelecká ve−
dúca FS súboru
Perlička či divadelných
súborov. Jej rukami, no
najmä srdcom bijúcim
pre ľudovú kultúru, prešli
desiatky, možno aj stovky de−
tí, v ktorých zapálila záujem o
zvyky aj remeslá našich pred−
kov." 

Aby sme mali lepšiu predstavu o
tom, čo možno stihnúť na poli kul−
túry počas najproduktívnejšieho
obdobia jedného človeka, zhrňme
si slovami J. Matiaša (čo vôbec ne−
mal jednoduché) do niekoľkých
faktografických údajov: 

"Štefánia Selská sa narodila
26. 12. 1953 v Dolných
Strhároch. Tradičná ľudová kul−
túra v jej rodnej dedinke ju mo−
tivovala v jej profesijnom sme−
rovaní a ovplyvnila celý jej život.
Ako učiteľka Základnej umelec−
kej školy v Modrom Kameni a
pracovníčka Centra voľného ča−
su vo Veľkom Krtíši sa až do ro−

ku 2012
venova l a

umeleckej
činnosti. V
roku 1978 za−
ložila Detský
folklórny sú−
bor Perlička.
Tento kolektív
za 15 rokov
svojho trvania
d o s a h o v a l
pod jej vede−

ním vynikajú−
ce výsledky

nielen na krajských, ale aj celo−
slovenských súťažiach a pre−
hliadkach. Vystupoval na vý−
znamných folklórnych festiva−
loch vrátane festivalu vo

V ý c h o d n e j .
Desiatky rokov

je dobrovoľ−
nou osveto−
vou pra−
c o v n í č −
kou a
s v o j e
pole pô−
s o b −
n o s t i
rozšíri−
la do
o b c í

Dačov Lom, Príbelce a Modrý
Kameň. Svoje bohaté skúsenos−
ti zúročila v práci s folklórnou
skupinou v Dačovom Lome, kto−
rú vedie od roku 1979 až do−
dnes. V oblasti divadla viedla 10
rokov ochotnícky divadelný sú−
bor v Dolných Strhároch a o−
chotnícky súbor v Príbelciach. 

Jej parketou sa stalo aj detské
divadlo. Detské divadelné súbo−
ry pri ZUŠ v Modrom Kameni a
pri CVČ vo Veľkom Krtíši pod jej
vedením za dvadsať rokov na−
cvičili celý rad úspešných insce−
nácií. 

Mnohým deťom vďaka Štefánii
Selskej prirástla ku srdcu aj lás−
ka k tradičným ľudovým re−
meslám. V rámci jej autorského
projektu "Ako naše staré mate−
re" a krúžku regionálnych tradí−
cií Hontu a Novohradu vzbudila
u mladej generácii záujem o ob−
novenie starých ľudových tech−
ník ako sú tkanie plátna a ko−
bercov, tkanie na doštičke, vyší−
vanie a pletenie tradičnej palič−
kovanej čipky. 

Niekoľkokrát bola autorkou
detských programov na
Hontianskej paráde v Hrušove.
Realizovala detské tvorivé diel−
ne zamerané na ľudovú výrobu

a remeslá na festivaloch Čipka v
Honte a na Hontianskej paráde v
Hrušove. Podieľala sa na mno−
hých nahrávkach ľudových pies−
ní v Slovenskom rozhlase
(Detský folklórny súbor Perlička,
Folklórna skupina Dačov Lom).
Spolupracovala so Slovenskou
televíziou pri filme Jar v Honte."

Sotva sa dá jeden ľudský života,
navyše taký plodný a užitočný ako
práve jej, vtesnať do niekoľkých
viet. No kto ju pozná, vie, že naša
Števka absolvovala stovky hodín
nácvikov a príprav, vystúpení na
pódiách i v triedach pred svojimi
"svišťami". Žiadne významnejšie
kultúrne podujatie v okrese sa ne−
zaobišlo  bez vystúpenia jej alebo
jej zverencov. Keď vystúpila na pó−
dium, vo chvíli si získala publikum
svojím temperamentom a nadše−
ním, ktoré jej išlo priamo od srdca.
Je nad slnko jasnejšie, že nebyť
náročnej operácie nôh, asi nič by
ju nepribrzdilo, aby aj naďalej roz−
dávala svoj dar − schopnosť v nás
zažínať záujem o ľudovú kultúru. 

"Števka, ďakujeme, a prijmi od
všetkých, ktorí Ťa kedy videli a
počuli vystupovať, alebo s
Tebou spolupracovali, ešte raz
jeden aplauz a kyticu tých naj−
krajších kvetov."    Tvoj POKROK

Števka, posielame Ti 
nielen kvet, ale celú kyticu 

Kto dobre pozná prácu a pôsobenie v kultúre Števky Selskej, určite nebol prekvape−
ný, že cena  Kvet kultúry BBSK za rok 2012 skončila práve v jej rukách. Na ocenenie,

ktoré si prevzala 17. mája t.r. z rúk predsedu Banskobystrického samosprávneho
kraja Vladimíra Maňku, ju navrhol dlhoročný "súputník ľudovou kultúrou" − nad−
šený folklorista i profesionálny kultúrny pracovník Juraj Matiaš. Opýtali sme sa
ho, ako hodnotí ako vtedajší riaditeľ Hontiansko−ipeľského osvetového strediska
vo Veľkom Krtíši ocenenú Štefániu: 

Števka si publikum získala
len čo vyšla na javisko

Na fotografii v strede s manželom Jánom a dole so svojimi „svišťami“

(Pokračovanie na str. 7)
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Ocenenie, ktoré 
si Števka Selská 

prezvala, prekvapilo
a veľmi potešilo

samotnú ocenenú: 
"Moje pocity pri preberaní oce−

nenia boli veľmi príjemné, lebo
som ho chápala ako ocenenie
všetkých vzácnych ľudí a priate−
ľov, s ktorými som strávila dlhé
roky pri kultúre. Ako keby som
ich videla stáť v tú vzácnu chví−
ľu vedľa seba. Oni boli vlastne
tými lupienkami kvetu, oni sa
rozhodli venovať svoj voľný čas
záľubám, ktoré ich očarili. A ja
som im za to veľmi povďačná,
lebo ma naplnili láskou a veľkou
silou, ktoré sa vznášali nado
mnou ako krásna pieseň celým
mojím životom. 

V mojom detstve som sa veľa
naučila od svojich rodičov, ne−
skoršie som mala šťastie na
skvelých pánov učiteľov, ktorí
rozvíjali moje vlohy. Spievala
som piesne, hrala divadlo, vy−
hrávala na akordeóne a tieto zá−

ľuby mi ostali na celý život. Aj ja
som sa snažila ako učiteľka a
neskoršie vychovávateľka CVČ
vštepovať deťom a mladým lás−
ku k ľudovej piesni, divadlu,
hudbe, ale aj k regionálnym ľu−
dovým tradíciám a remeslám.
Tvorivé stretnutia boli nevšedné
vo folklórnych skupinách v
Strhároch, Príbelciach a
Dačovom Lome aj v ochotníc−
kom divadle v Dolných
Strhároch a Príbelciach. Detské
a mládežnícke divadlo sme na−

cvičovali v ZUŠ v Modrom
Kameni a neskoršie v CVČ vo
Veľkom Krtíši, kde som viedla
krúžky vo V. Krtíši, D.
Plachtinciach, Príbelciach a v M.
Kameni. Niektorým z detí sa sta−
lo účinkovanie v týchto kolektí−
voch odrazovým mostíkom na
ďalšie štúdium herectva, aby
mohli zastať na doskách, ktoré
znamenajú svet. Členovia súbo−
ru Perlička pri ZŠ v M. Kameni a
speváckeho folklórneho krúžku
pri CVČ vo V. Krtíši rozospievali
a roztlieskali všetkých posluchá−
čov, milovníkov ľudových piesní

a tancov. Práce členov krúžku
regionálnych tradícií, tkané a pa−
ličkované výrobky očarili svojou
precíznosťou na výstavách a po−
dujatiach. Veľmi sa poteším, keď
počujem hráčov na akordeóne a
keyboarde, ako si schuti vyhrá−
vajú.

Na toto, a ešte všeličo iné, si
človek spomenie pri takýchto
vzácnych chvíľach. Keď má člo−
vek dobrých  ľudí pri sebe, za−
budne na všetko zlé a s úsme−
vom otvorí každé nové ráno."

...?

Prirodzený úbytok obyvateľstva
teda predstavoval 986 osôb.
Počet prisťahovaných osôb v ro−
ku 2012 bol 2 251, počet vysťa−
hovaných obyvateľov z kraja 2

903 obyvateľov. Celkový úbytok
obyvateľov (prirodzený + sťaho−
vaním) dosiahol súhrnne hodno−
tu 1 638 osôb. V roku 2012 uza−
vrelo manželstvo v

Banskobystrickom kraji 2 646
párov a rozviedlo sa 1 444 man−
želstiev ( 54,6 % z počtu uzavre−
tých manželstiev). 
OKRES VE¼KÝ KRTÍŠ:

Podľa údajov Štatistického úra−
du SR žilo ku koncu roka 2012
na území okresu Veľký Krtíš 45
280 obyvateľov, pričom viac ako
polovicu tvorili ženy 23 247.
Počet živonarodených detí v ro−
ku 2012 bol 389 a počet zomre−
lých osôb 565. Prirodzený úby−
tok obyvateľstva bol 176 osôb.

Počet prisťahovaných osôb bol
308, počet vysťahovaných oby−
vateľov z okresu bol 348 obyva−
teľov. Celkový úbytok obyvate−
ľov (prirodzený + sťahovaním)
dosiahol hodnotu 216 osôb. V
roku 2012 uzavrelo manželstvo
v okrese Veľký Krtíš 167 párov a
rozviedlo sa 112 manželstiev (
67,1 % z počtu uzavretých man−
želstiev).

Zdroj: Štatistický úrad SR, 
pracovisko B. Bystrica

Okrem toho, hneď ako to počasie
dovolilo, sa začalo aj s  rekon−
štrukciou niektorých častí miest−
nych komunikácií. Rozsiahlejšia
rekonštrukcia sa urobila na Ul. Ľ.
Štúra a na Baníckej, kde sa opra−
vil jeden jazdný pruh od križovat−
ky s pamätníkom baníkov až tak−
mer po autobusové nástupište. V

rámci rekonštrukcie na Baníckej
ul. sa zhotovili nové konštrukčné
vrstvy vozovky v prepadnutom
pruhu a položil sa nový asfaltový
koberec. Celkovo to bolo  920 m2.
Na Ul. Ľ. Štúra sa vyfrézovala po−
škodená vrstva asfaltu a dal sa
nový kryt z obaľovaného kameni−
va na rozlohe 1000 m2. Mesto tá−

to rekonštrukcia stála 39 400,−
eur.  

Prostriedky účelovo určené na
riešenie kritického stavu cestnej
infraštruktúry vo výške 7 303,97
eur poskytlo mestu aj Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja. Tieto peniaze sa použijú
na daný účel. V rekonštrukcii
miestnych komunikácii plánuje
mesto pokračovať aj v budúcom
roku a k cestám pribudnú aj chod−
níky.

Obyvateľov stále ubúda
Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2012 na
území Banskobystrického kraja 658 490 obyvateľov, pričom viac
ako polovicu tvorili ženy − 339 611. Počet živonarodených detí v ro−
ku 2012 bol 6 022 a počet zomrelých osôb 7 008. 

Vo V. Krtíši sú už cesty opravené
Po dlhej zime boli aj v okresnom meste V. Krtíš miestne komu−

nikácie plné jám. Od polovičky apríla začali v meste s opravami
týchto výtlkov. Za ich opravu sa z rozpočtu zaplatilo 44 420 eur.  

Števka s neodmysliteľnou harmonikou a úsmevom na tvári

Nielen slovom ale aj ručnou prácou 
− tkaním − zachováva odkaz predkov

(Dokončenie zo str. 6)
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Deň ústavy sa
zapíše do histórie

farnosti
Do bohatej histórie farnosti sa vý−

razne zapíše aj sviatočný 1. sep−
tember 2008. V deň, kedy si pripo−
míname prijatie ústavy SR, privíta−
lo cirkevné spoločenstvo v
Sklabinej nového kňaza Mgr.
Dominika Markoša. V tomto roku
uplynie už 5 rokov, čo v tejto far−
nosti začala pôsobiť osobnosť, kto−
rú dovtedy mnohí z veriacich nepo−
znali. Na nové pôsobisko prišiel
Mgr. D. Markoš  na príkaz bývalé−
ho Banskobystrického sídelného
biskupa  Rudolfa Baláža. Nastúpil
namiesto farára Františka Krnáča,
ktorý musel odísť do Turčianskych
Teplíc. K tejto výmene došlo tesne
pred birmovkou, čo u veriacich vy−
volalo určitú skepsu. 
Potvrdilo sa však, že čo jeden za−

čal, druhý dobre dokončil. Príprava
na birmovku pred piatimi rokmi te−
da dopadla veľmi dobre, čo malo u
veriacich veľmi pozitívny ohlas. Na
Veľký piatok o 8.00 hod. v drsnom
počasí, snehu a fujavici birmovaní
zo všetkých troch dedín patriacich
do farnosti − zo Sklabinej,
Obeckova a Novej Vsi − niesli 10
metrov vysoký a 100 kilogramov
vážiaci kríž, pri ktorého nesení sa
striedali. Pri každom zastavení ho
museli zdvihnúť do vertikálnej polo−
hy, čo sa pri modlení počas celej

krížnej cesty zopakovalo štrnásť−
krát. 

Hneď po odslúžení prvej sv. om−
še v Sklabinej pozval Mgr. D.
Markoš všetkých veriacich na bý−
valú starú faru na Deň otvorených
dverí. V príhovore predstavil svoje
plány a ciele, čo všetko by bolo po−
trebné na fare urobiť. Steny starej
budovy fary sú veľmi hrubé a za−
braňujú slnečným lúčom i v horú−
com lete, aby miestnosti starobylej
budovy poriadne vyhriali. Bývalá
fara aj z tohto dôvodu už nevyho−
vovala podmienkam dnešnej doby,
a preto sa Mgr. D. Markoš rozho−

dol požiadať Biskupský úrad v
Banskej Bystrici o pridelenie finan−
čných prostriedkov na výstavbu
novej fary. Jeho žiadosť bola ú−
spešná a hneď po vypracovaní
projektovej dokumentácie sa zača−
lo s výstavbou. Nová fara bola po−
stavená v rekordnom čase − v prie−
behu jedného roka. Zásluhu na
tom majú najmä Dušan Gerbáč a
Michal Balko, ktorý mal na stavbe
stavebný dozor. Na stavbe novej
fary pomáhali aj občania zo
Sklabinej  −  Anton Bolibruch,
Ferdinand Chromek, Ing. Jozef
Lauko, Janka Bolibruchová, Mária

Lauková a mnoho ďalších. Nová
fara je postavená v modernom štý−
le a spĺňa kritériá architektonických
predstáv. Ako taká má všestranné
využitie. Slúži na porady cirkev−
ných hodnostárov z okresu V.
Krtíš, pri stretávaní sa veriacich pri
duchovnej obnove, a tiež sa tu pri−
pravujú deti, ktoré idú na prvé sv.
prijímanie a birmovku...  

Vynovený kostol je
dôstojným stánkom

veriacich
Počas 5−ročného pôsobenia Mgr.

D. Markoša v Sklabinej sa urobila
aj rekonštrukcia kostola, ktorý po−
treboval opraviť najmä vnútorné
priestory a zariadenia. Vymenili sa
všetky okná, urobila sa dokonalá
rekonštrukcia lavíc, ktoré majú svoj
vek, položili nové podlahy, vymaľo−
valo sa a na záver bol zrekonštru−
ovaný oltár, ktorý bol v zlom stave
kvôli červotočom a hlavne veku.
Oltár pôvodne priviezli z Dolných
Plachtiniec. V jeho strede je socha
Sv. Mikuláša, patróna kostola a po
stranách sú sochy Sv. Petra a Sv.
Pavla. Zrekonštruovaný bol aj boč−
ný vchod kostola, ktorý sa v zime
nepoužíva, ale v ostatných ročných
obdobiach je, napríklad pri svad−
bách, hlavným východom z kosto−
la. Nezabudnuteľnou bola dvojitá
svadba, keď Jozef Rimaj s man−
želkou vydávali dve dcéry, ktoré
týmto východom vyšli von, čo ma−
lo symbolizovať ich nový začiatok v
manželskom živote. Pri rekonštruk−
cii sa pamätalo aj na najmenších a
pri vstupe do kostola je pre nich
zriadený detský kútik s hračkami,
pastelkami,... Zrenovovaná je aj
strecha kostola, ktorá sa však robi−
la ešte za čias vdp. Jozefa
Krištofa, ktorý vo farnosti pobudol
krátko. 

Nový farár priniesol
viaceré zmeny

V cirkevnom spoločenstve došlo
v priebehu piatich rokov k veľmi vý−
znamným zmenám nielen v oblasti
materiálno−technickej, ale najmä v
oblasti duchovnej. Veriaci, ktorí bo−
li zvyknutí sedieť v zadných ra−
doch, sa presťahovali do predných
lavíc, bližšie k dianiu pri oltári.
Veriaci  už momentálne vôbec ne−
musia so sebou nosiť spevník, pre−

Mladý farár priniesol
farníkom nového ducha 
Podobne ako život jedinca, či občianskeho spoločenstva, bývajú

aj osudy obcí a miest veľmi pohnuté a krivolaké. Aj v živote
Sklabinej boli chvíle krásne, ale aj smutné. Okrem vojnových rokov
k tým horším spomienkam určite patrí aj požiar, pri ktorom
Sklabiná vyhorela a nájazd tureckých vojsk, ktoré Sklabinú obsadi−
li a zotrvali tu od roku 1554 až do roku 1593.  Začiatkom 17. storo−
čia bola dedina zničená a opustená. Vo väčšej miere sa začala za−
ľudňovať po roku 1865, kedy bol jej chotár rozdelený medzi dve
panstvá Divínske a Modrokamenské. Aj v ťažkých chvíľach však o−
byvatelia obce mali vždy pred sebou svetlo nádeje, svoju vieru.
Kostol tu postavili už v 14. storočí a bol niekoľkokrát prestavaný a
upravený. Najskôr v renesančnom slohu a v 18. storočí získal po−
dobu barokovej stavby. Do sklabinskej farnosti patrí aj Obeckov,
kde je kostol zasvätený Jánovi Krstiteľovi a Nová Ves, ktorá má no−
vý, iba 19−ročný, kostol zasvätený Božskému srdcu. 

Mgr. Dominik Markoš je svetobežník, cestuje po celom svetea nadväzuje nové kontakty. Sklabinú tak pred časom poctilanávšteva zo Singapuru

Aktívny cirkevný život vedú vďaka 
svojmu kňazovi aj sklabinské deti

Svojou aktivitou sa Mgr. D. Markošovi (vpravo) podarilo oživiť
cestný beh známy ako Memoriál vdp. Jána Laktiša

Mgr. Dominik  Markoš

(Pokračovanie
na str. 9)
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LEKÁRSKA
POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA  

Banícka 35, V. Krtíš, tel. 48 31 111.
Pre dospelých: Po. − Pi. 15.30 −
7.00 h., So. − Ne. 7.00 − 7.00 h. Pre
deti a dorast: Po. − Pi. 15.30 − 22.00
h., So. − Ne. 8.00 − 22.00 hod.

LEKÁRENE V MESTE V. KRTÍŠ
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,
sobota, nedeľa, sviatok: 9.00 −
12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
24. 6. PANACEA (pri stomatológii)
25. 6. BIELY LEV (Banícka)
26. 6. Dr. MAX (v nemocnici)
27. 6. AQUA VIVA (SNP)
28. 6. BELLADONNA (SNP)
29. a 30. 6. ČIERNY OROL 

(Nemocničná)

Máte alergie alebo zníženú 
imunitu a potrebujete

odbornú pomoc? 
ALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš ponú−
ka svoje odborné zdravotné služby
vo svojom zariadení AMBULAN−
CIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE A
LERGOLÓGIE MUDr. ILDIKÓ
PAÁLOVEJ Ul. Mikszáthova,
Veľký Krtíš. Na vyšetrenie alebo
odborné konzultácie sa môžete
objednať na telefónnom čísle 0903
052 666 každý deň od 7.30 − 13.
00 hodiny. Máme zmluvu s každou
zdravotnou poisťovňou.

l Integrovaný záchranný systém 112
l Záchranná služba 155, 16 155
l Hasiči 150
l Polícia 158
l Mestská polícia 159
l Plyn − linka pre poruchy 0850 111 727
l Asistenčná odťahová služba 

motoristom 18 123
l Automobilová služba 18 777
l Letecká záchranná služba 18 155

Užitočné telefónne čísla

PIVNÝ MOZO¼:
AMFITEÁTER V. KRTÍŠ,
19.7.2013 o 17:00 hod.:
STARMANIA, A.M.O., 

DJ Ivan "Binďo" Bindas.
Súťaže o hodnotné ceny. Vstupné: 4
eurá, deti do 130 cm zdarma v sprie−
vode rodičov. Otvorenie areálu pre ve−
rejnosť o 16:00 hod. Predpredaj vstu−
peniek je v MsKS vo V. Krtíši. (č.t.:
047/4831376; 4830347). 

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

Otváracie hodiny v športových
zariadeniach vo V.Krtíši

tože všetky piesne sa premietajú
na obrazovke, čo je veľmi praktic−
ké. Stále sa pracuje aj na tom,
aby piesne pri spievaní z katolíc−
keho spevníka zneli intonačne
správne a bola v tom aj harmónia.
Pri čítaní jednotlivých častí zo
Svätého písma Starého a
Nového zákon je pripravené
vysvetlenie na lepšie po−
chopeniu podstaty veci.
Niekedy sa omše spestrujú
aj hrou na gitare a nechýba
ani spevácky súbor, ktorý
doprevádza kantor Vladimír
Kurčík. Každú prvú nedeľu v
mesiaci sa stretávajú členo−
via Ružencového bratstva
Dominikánskej rehole. 

Cirkevné spoločenstvo sa
aktívne zapája aj do medzi−
národného cirkevného živo−
ta a rozlúčky s bývalým pá−
pežom Benediktom XVI., na
Svätopeterskom námestí sa
zúčastnili Mgr. Dominik
Markoš, Štefan Tóth, man−
želia Galbáčovci, Valika Mikušová
a Janka Bolibruchová. Ich účasť
bola umocnená aj tým, že v tom
čase sa vo Vatikáne konala aj ná−
rodná púť Slovákov. U všetkých to
zanechalo veľmi silný a nezabud−
nuteľný dojem. 

Veriaci nezabudli ani na bývalé−
ho správcu farnosti vdp. Jozefa
Mrkvicu, ktorý pôsobil v Sklabinej
od 1. 5. 1979 celých 11 rokov, až
do pádu socializmu. V deň sv.
Mikuláša  celebroval sv. omšu a
zároveň navštívil známych zo svo−
jej bývalej farnosti. Novinkou po−

sledných rokov v Sklabinej
je poďakovanie za úrodu pri
sv. omši, keď sa ochutnáva−
jú dary od veriacich. Po
skončení sv. omše pri vý−
chode z kostola sú priprave−
né dary ponúknuté všetkým
veriacim.

Aby kostol bol pripravený
pre svoje účely a dobre slú−
žil veriacim, o to sa starajú
kostolníci. O sklabinský kos−
tol sa popri mnohých kostol−
níkoch v dávnej minulosti, v
ostatných rokoch starali aj
Štefan Suchánsky 6 rokov a
11 rokov Ján Kazi. V súčas−
nej dobe sa o kostol a jeho
chod stará Mária Lauková.

Svoje povinnosti má oproti minu−
losti o niečo uľahčené tým, že
zvony sú elektrifikované a na diaľ−
kové ovládanie. Farníci ani počas
rekonštrukcie kostola neprišli o
sväté omše, ktoré sa v tom čase
konali v Dome smútku v Sklabinej.

Misionár a športovec
pred oltárom

Na tom, že sa cirkevné spolo−
čenstvo v Sklabinej v ostatných
rokoch stalo aktívnejšie, má ne−
malú zásluhu  Mgr. D. Markoš,
ktorý prišiel do Sklabinej ako čino−
rodý kňaz. Vo svojej činnosti pri−
náša vždy nové nápady adresova−
né aj mladej generácii a zapája sa
aj do života obce a medzinárod−
ného misijného diania. Počas vla−
ňajšej Noci kostolov sa do tohto
medzinárodného podujatia zapoji−
la aj naša farnosť. V kostole bol
kultúrny program a do neskorých

večerných hodín sa čítalo zo sv.
Písma.

Mgr. D. Markoš sa zúčastnil via−
cerých misijných ciest vo svete.
Navštívil mnohé krajiny Ázie,
Afriky, a aj americký kontinent a
vlani vystúpil na najvyšší africký
štít Kilimandžáro. Skúsenosti zís−
kané z misijných ciest zužitkováva
vo svojej farnosti aj v činnosti pre
bohoslovcov a v rôznej prednáš−
kovej činnosti. Na svojich cestách
si získal veľa priateľov, ktorí ho
chodia navštevovať aj v jeho do−
mácej farnosti. Či už to sú hostia
zo Singapuru, alebo afrického
kontinentu. Vo farnosti je známy
misionár z Tanzánie John Paul
Ngotty, ktorý našu farnosť navštívil
už trikrát a predniesol zaujímavé
prednášky, na ktoré radi prídu ve−
riaci aj z okolitých farností.

Ako príjemné spestrenie privítali
birmovanci skutočnosť, že du−
chovnú obnovu mohli absolvovať
v Misijnom dome v Osuší neďale−
ko D. Strehovej. Pán farár tiež or−

ganizuje vždy v jednu nedeľu
v mesiaci podvečerné modle−
nie v Poltári. Tamojší veriaci,
ale aj veriaci z Brezna, sa od−
vďačili tým, že sa zúčastnili
poslednej duchovnej obnovy v
našej farnosti. Priniesli pri tom
pre nás nový prvok, keď pri
spievaní piesní použili farebné
zástavky, ktoré symbolizujú
vanutie Ducha svätého, čo
bolo pekným obohatením du−
chovného prežívania tejto u−
dalosti.

Športovo založený farár sa
zúčastňuje športových futba−
lových stretnutí a nevynechal
ani priateľské futbalové zápa−
sy ženatí − slobodní počas

športových dní v Sklabinej i
Obeckove. Svojou aktivitou sa mu
podarilo oživiť cestný beh
Memoriál vdp. Jána Laktiša, ktoré−
ho XI. a XII.  ročník zviditeľnil celú
obec. Na farára Jána Laktiša ve−
riaci zo sklabinskej farnosti i širo−
kého okolia veľmi radi spomínajú
dodnes. Prvých 5 rokov pôsobe−
nia Mgr. D. Markoša v obci uka−
zuje, že je jeho dôstojným pokra−
čovateľom v šírení viery i zdravé−
ho spôsobu života a všetci jeho
farníci veria, že Slovo božie bude
v Sklabinej a okolí šíriť ešte dlhé
roky.              − JÁN HAVRILA −

Veriaci si svojho farára nevedia vynachváliť

Mgr. D. Markoš
sa roboty nebojí

Sklabinský
kňaz zapózoval

aj so zlatým 
evanjeliárom

(Dokončenie zo str. 8)
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V 1. až 3. ročníku sa školský deň
začal tradične netradičnou hodinou,
ktorá trvala 60 minút a žiaci v nej pre−
ukázali svoje vedomosti z viacerých
predmetov. Rodičia mohli zavítať do
tried, kde sa prváci učili s včielkou
Majou, druháci s Adamkom, v tretej A
zavítali do Vrabčekova a v tretej B do
Dráčikova. V štvrtom až deviatom
ročníku sa otvorili dvere počas dvoch
vyučovacích hodín, mnohé z nich bo−
li zaradené do školského vzdeláva−
cieho programu v rámci projektu
,,Vzdelávaním pedagogických za−
mestnancov k inklúzii marginalizova−
ných rómskych komunít," ako napr.
čitateľská dielňa, bio−enviro, výchova
k ľudským právam, tvorivá dramatika,
ale učili sa aj predmety ako sloven−
ský jazyk či matematika. Po vyučo−
vacích hodinách nasledovali tvorivé
dielne, počas ktorých sa do práce
mohli zapojiť aj ,návštevníci školy.
Hlavne v triedach na prvom stupni
vládol čulý ruch, detičky s radosťou
pracovali so svojimi rodičmi či starý−
mi rodičmi a činnosť to bola ozaj pes−
trá − maľovali sa postery, maľovalo sa
na plátno, drevo, kamienky, vyrábali

sa výrobky zo sadry, pracovalo sa
servítkovou technikou, s modelova−
cou hmotou, dekoratívnymi sadami,
zdobili sa koláčiky, robili pokusy z fy−
ziky a chémie, vyrábali sa modely
áut, hral sa šach, spievalo karaoke,
zabávalo sa s interaktívnou tabuľou
... O jedenástej prišla na rad školská
akadémia. Hodinový kultúrny prog−
ram vo vyzdobenej telocvični v poda−
ní žiakov školy bol zaujímavý a vyslú−
žil si potlesk obecenstva − striedali sa
piesne ľudové i moderné, krátke vtip−
né scénky, tanec folklórny, moderný i
cigánsky, prednes básní, mažoretky.
Vystúpenia  bol i výsledkom práce
žiakov vo výchovno−vzdelávacom
procese, ale i v záujmových útva−
roch. V školskom roku 2012/2013
pracujú žiaci v rámci projektu MRK v
20−tich záujmových útvaroch. 

Po namáhavej práci a pekných zá−
žitkoch si človek potrebuje aj zajesť a
nebolo tomu inak ani v Deň otvore−
ných dverí. Na väčšinu detí a peda−
gógov čakal obed v školskej jedálni,
ale čo ostaní? Mali zostať hladní ale−
bo odísť domov? V tomto prípade ve−
denie školy ocenilo iniciatívu
Miroslava Rybárskeho, ktorý sa po−
núkol pripraviť  občerstvenie hlavne
pre rodičov, ale pochutili si aj mnohí
žiaci a zamestnanci školy. Guľáš
,,kuchára" Mirka všetkým ozaj chutil,
za čo mu patrí veľká vďaka. Kiež by
takých ochotných a šikovných rodi−
čov bolo viac.
S plnými žalúdkami pokračovali žia−

ci v ďalších činnostiach. Niektorých
zaujalo vykrajovanie koláčikov zo sla−
ného cesta, no azda najviac sú u de−
tí obľúbené  športové krúžky či špor−

tové podujatia a nebolo tomu inak ani
v DOD. Najskôr si dievčatá zacvičili
zumbu a taebo, potom sa hrali futba−
lové zápasy chlapcov. Telocvičňa o−
sirela až okolo pol štvrtej. 

Hoci DOD sa blížil k záveru, pries−
tory školy sa pomaly začali znova za−
pĺňať, pretože práve v tento deň sa
konala aj besiedka žiakov z elokova−
ných tried ZUŠ Modrý Kameň.  Piaty
jún 2013, DOD, sa skončil v dolno−
strehovskej škole kombináciou spe−
vu, hudby a umeleckého slova. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí vy−
užili možnosť, ktorú im škola ponúkla
a prekročili prah otvorených dverí
školy i tried. Verím, že tento deň bol
pre všetkých výnimočný − rodičia a
starí rodičia mohli vidieť, ako a čo sa
deti učia, deti rady ukázali svoje ve−
domosti a zručnosti a pri učení i zá−
bave strávili všetci pekný, príjemný
deň. Kiež by podujatí, ktoré upevnia
partnerské vzťahy medzi žiakmi, ro−
dičmi a učiteľmi, bolo viac. Už teraz
sa tešíme na budúci DOD, počas kto−
rého sa budeme snažiť do organizo−
vaných činností rodičov viac zapojiť.
− PaedDr. ANNA MALATINCOVÁ − 

Dvere Základnej školy s materskou školou v Dolnej Strehovej sa 5. júna 2013 otvorili dokorán.  Rodičia,
starí rodičia, súrodenci či priatelia žiakov mali možnosť v tento deň nahliadnuť do priestorov školy s
cieľom oboznámiť sa bližšie s celodenným výchovným systémom −  s výchovno−vzdelávacím procesom,
záujmovou činnosťou, výsledkami práce žiakov. Deň otvorených dverí sa  tu konal prvýkrát a všetko,
čo sa koná prvýkrát,  je výnimočné a nezabudnuteľné.  

Tak si tu žijeme...  

Kultúrny program otvorili
moderátori Dagmar Kamasová 
a Róbert Bartko s riaditeľkou

školy PaedDr. Annou
Malatincovou

Vystúpenie žiakov 
1. stupňa z krúžku
Hudba, spev, tanec Tradíciu v škole majú už aj mažoretky

Tváre rodičov a detí svedčia o vydarenej 
otvorenej hodine v 2. triede

Vystúpenia žiakov boli pekným zážitkom
aj pre rodičov a starých rodičov

Kuchár Mirko Rybársky 
s manželkou a ich chutný guľáš

Pracovná atmosféra na regionálnej 
výchove v 5. triede
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Môže sa zdať, že súťažiaci ošet−
rujú jednoduché poranenia, ale nie
je to celkom tak. Súťažiaci museli
zvládnuť teoretické otázky o Červe−
nom kríži a preukázať zdravotnícke
vedomosti. Takisto museli vedieť
prakticky poskytnúť prvú pomoc

napr. pri autonehode. Ďalej museli
vykonať kardio − pulmonálnu resus−
citáciu s podrobným opisom, ma−
sážou srdca a vdychmi. Tento zá−
chranný úkon musí zvládnuť tak
deviatak ako aj tretiak, pre ktorého
je to určite náročnejšie. 

Tento rok sa podaril Základnej
škole Nenince majstrovský kúsok,
keď získali 1. miesto na obidvoch
stupňoch. O tom, že to zrejme ne−
bude náhoda svedčí aj fakt, že to
nie je prvý úspech neninských žia−
kov. Tento rok sa o tento krásny ú−
spech postarali žiaci 1. stupňa: V.
Hívešová, N. Zaťková, L.
Molnárová, K. Kilmajer a M.
Nozdrovický pod vedením Mgr. J.

Kuhajdovej a žiačky 2.stupňa K.
Kováčová, D. Tóthová, P.
Zölleiová, V. Lászlóová a A. Šimur−
dová pod vedením PaedDr. M.
Luptáka.

Samotnej súťaži predchádza
každoročné školenie učiteľov, ktoré
organizuje riaditeľka SČK ÚS
Lučenec Anna Pálešová. Treba
poďakovať všetkým prednášajúcim
záchranárom, lekárom za kvalitné
prednášky a všetkým, ktorí sa priči−
nili o realizáciu týchto súťaží. Táto
súťaž má veľký význam pre nás
všetkých, lebo možno zajtra alebo
niekedy inokedy ktorýkoľvek súťa−
žiaci pomôže pri záchrane toho
najdôležitejšieho − ľudského života.

− J. KUHAJDOVÁ −

A tak Evka Šoóšová navlieka ná−
hrdelník rozprávkových perál, či už
tých, ktoré napísala sama alebo
pochádzajú z pera rôznych auto−
rov. Okrem toho mnohé známe
rozprávky prerozpráva podľa vlast−
nej fantázie. Každý príbeh tak obo−
hacuje svojou nápaditosťou. Sú to
rozprávky o zvieratkách, princez−
nách, tulákoch alebo o drakoch.

Všetky majú jedno spoločné.
Hrdinovia rozprávok bojujú so
zlom, krivdou a nespravodlivosťou
i napriek tomu, že na nich číhajú
rôzne nástrahy. A tak svojich ma−
lých poslucháčov učí pravde, lás−
ke, priateľstvu, vzájomnej pomoci,
ale aj odpúšťaniu. Všetko to okore−
ňuje vľúdnosťou, pohladením a ú−
smevom. Spolu s učiteľkami a prí−
jemným ústretovým personálom
MŠ ovplyvňujú vnútorný citový ži−
vot detí, aby v budúcnosti našli
správnu cestu, objavili kým vlastne
sú, a čo sa v nich skrýva.
Ďakujem za vrelé prijatie, ktorého

sa mi dostalo od zástupkyne Ivety
Ďuranovej. Na záver by som chce−
la ešte vyzdvihnúť prekrásnu vý−
zdobu tejto škôlky. Vidieť, že uči−
teľky so svojimi zverencami usilov−
ne pracujú. Steny chodieb, ako aj
tried, tvoria akúsi galériu výtvar−
ných prác. Je sa na čo pozerať.
Vítali nás korytnačky, v jazierku
žabky s krásnym bocianom, tiež
rybky v sieti alebo domy so záhra−
dami, kvety, vtáčiky, krásne mra−
venisko s mravčekmi ... 

Tete rozprávkarke želáme veľa
síl, veľa energie, optimizmu a
Božieho požehnania. Nech naďalej
prináša radosť svojim malým po−
slucháčom.

Mgr. ANNA KOLLÁROVÁ −
CIELOVÁ 

Na margo súťaže mladých zdravotníkov SČK 

Majstrovský kúsok neninských žiakov 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec, každý rok organi−
zuje súťaž  okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš. Tento rok celkom
súťažilo 150 detí, ktoré boli rozdelené v 30 družstvách. 

Neninskí žiaci získali 1. miesto na obidvoch stupňoch − vľavo mladší, vpravo staršie žiačky

Teta rozprávkarka
Takéto pekné pomenovanie sa dostalo veľmi aktívnej dôchodkyni,
bývalej  učiteľke Evke Šoóšovej, od detí z MŠ na ulici SNP, kde im
chodí raz za týždeň rozprávať rozprávky. Vie ich naozaj majstrovsky
podať, tak presvedčivo, akoby sama bola z tej rozprávky, ktorú prá−
ve číta alebo rozpráva. Svedčili o tom aj rozžiarené očká detí, sedia−
cich v polkruhu. Jej slová padali do ich malých srdiečok a deti sa
vnárali do tajomného sveta rozprávky, čím rozhýbala ich fantáziu.

Slová tety rozprávkarky (hore v strede) padajú do malých srdiečok detí
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Pripravte sa nato, že počas tohto
týždňa sa naozaj zdravotne nebudete

cítiť dobre. Napriek tomu sa vám v zamest−
naní darí dosahovať dobré pracovné výsled−
ky. Všetky rodinné záležitosti počas týchto
dní neriešte, prípadne radšej prenechajte
partnerom. Snažte sa dať do poriadku, odpo−

čívajte a relaxujte.

Tento týždeň bude vo vašej práci
samý chaos. Vaši nadriadení budú od

vás chcieť plnenie nových pracovných úloh
a zároveň pre nich musíte vyhľadávať staré,
ktoré už sú založené niekde v archíve.
Snažte sa udržať si vnútorný pokoj a rozva−
hu. Rovnaké to bude aj u vás doma. Vaši
partneri, deti a ostatní príbuzní budú chcieť,
aby ste im pomáhali a riešili s nimi ich zále−
žitosti. Budete to mať naozaj „veselé“.

V tieto dni sa na vašom pracovisku
nebudete nudiť. Ani jeden deň nebude rov−
naký. Nemusíte sa však obávať. Dokážete
všetko zvládnuť. Ešteže vaše znamenie ne−
má problém pracovať na viacerých veciach
naraz. Aj vo vašom osobnom živote sa vám
vaši najbližší postarajú tento týždeň o zába−
vu. Počas víkendu nemusíte vymýšľať čo ro−

biť.

Tento týždeň budete v zamestnaní
vnímať príjemnú atmosféru a pohodu medzi
vami a vašimi spolupracovníkmi. K tomu sa
vám ešte aj darí dokončovať všetky vaše ú−
lohy a odovzdávať ich načas. Rovnaká po−
hoda a harmónia prevláda aj vo vašom o−
sobnom či rodinnom živote. Čo viac si mô−
žete priať? Počas víkendu sa venujte hlavne

rodine. Chýbate im.

Máte pred sebou ideálny týždeň na za−
čatie podnikania, či realizáciu nových pro−
jektov. Nebeská obloha vám praje, takže kaž−
dá vaša aktivita vám prinesie iba úspech a
dobré finančné zisky. V súkromí sa nemusí−
te obávať žiadnych nepríjemností. Vaše part−
nerské a rodinné spolužitie sa nesie v duchu
pohody a príjemnej atmosféry.

Vaše znamenie si potrpí na poria−
dok, hlavne v pracovnej oblasti.

Počas tohto týždňa vám bude trocha chýbať.
Pripravte sa na chaos, s ktorým sa budete
ťažko vyrovnávať. Aj v súkromí to bude veľ−
mi podobné. Je pravdepodobné, že vaši naj−
bližší budú od vás potrebovať pomoc alebo
aspoň radu. Doma si preto nestihnete ani
odpočinúť. Napokon však všetko zvládnete k

spokojnosti všetkých.

Pracovne vás čaká naozaj zaujíma−
vý týždeň. Na jednej strane budete môcť vy−
užiť vašu kreativitu do maximálnej miery. Na
druhej strane vám povinnosti budú kladené
spôsobom, ktorému nie úplne rozumiete.
Takisto aj zo strany vašich partnerov dostá−
vate informácie a požiadavky, ktoré si bude−
te musieť nechať viackrát vysvetliť, aby ste
ich dokázali splniť tak, že budú k spokojnos−

ti aj vykonané.

Opäť by ste mali byť pripravení na
naozaj ťažký a náročný pracovný týž−

deň. Snažte sa neklesať na duchu a nepod−
liehať depresiám. Toto nepríjemné obdobie,
v ktorom sa nachádzate ovplyvňuje aj váš o−

sobný, partnerský a rodinný život. Znamená
to, že nebudete mať podporu zo stra−

ny vašich najbližších. Skôr naopak.
Pre vaše znamenie bude tento týždeň

pokojný. Ani v zamestnaní, ani v rodinnom
spolužití nebudete musieť mimoriadne vyna−
kladať energiu na nič. Všetko dokážete
zvládnuť. Zostane vám dokonca veľa času aj
na vaše koníčky a záľuby. Vôbec neurobíte
chybu, ak pozvete vašich priateľov, ktorí ma−
jú rovnaký vzťah k činnostiam, ktoré radi ro−

bíte v osobnom voľne.

V tieto dni vám bude v zamestnaní
naozaj stačiť iba trochu chcieť. Všetko, do
čoho sa pustíte, budete meniť na úspech a
zisky. Tak neváhajte a využite priazeň ne−
beskej oblohy. Tá bude počas tohto týždňa
ovplyvňovať aj váš citový život. Môžete sa
tešiť na príjemné chvíle v spoločnosti vašich
partnerov a celej rodiny.

Vášmu znameniu sa už naozaj dlhú
dobu nedarí tak, ako by ste chceli.
Zanecháva to určitú stopu či už na psychike,
ale aj na tele. Bohužiaľ, ani tento týždeň vám
neprináša nič dobré. Ani v profesionálnej,
ani v súkromnej oblasti. Nezostáva vám na−
ozaj nič iné, iba sa snažiť to vydržať.
Nesnažte sa to ovplyvňovať, veci okolo vás

by ste ešte viac komplikovali.

Ak ste čakali na vhodný čas kedy
posunúť vaše kariérne smerovanie smerom
nahor, tak tento týždeň nato máte ako stvo−
rený. Snažte sa využiť ho maximálne, ako
dokážete. Rovnaké úspechy máte aj v láske
a citoch. Nezadaní, máte príležitosť spoznať
lásku a vy zadaní, do vášho partnerstva pri−
chádza nová iskra, ktorou váš vzťah okore−
níte.

BARAN  - 20. 3. - 19. 4.

BÝK  - 20. 4. - 20. 5.

BLÍ�ENCI -  21. 5. - 20. 6.

RAK - 21. 6. - 21. 7.

LEV - 22. 7. - 22. 8.

PANNA - 23. 8. - 22. 9.

VÁHY - 23. 9. - 22. 10.

ŠKORPIÓN - 23. 10. - 21. 11.

STRELEC - 22. 11. - 20. 12.

KOZOROŽEC - 21. 12. - 19. 1.

VODNÁR - 20. 1. - 18. 2.

RYBY - 19. 2. - 19. 3.

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ
V sobotu 22. júna Slnko vstúpilo do znamenia Raka. Životnou úlohou takéhoto Slnka je rozvíjať ci−
tový život, emocionálne sa otvárať voči druhým, naväzovať citové väzby a vytvárať citové bezpečie.
Pondelok a utorok  budeme pod vplyvom Mesiaca vo Váhach. Krása, kreativita, kontakt, vlastná slo−
boda, ale aj problém s rozhodovaním a potláčaním citov môže počas tohto tranzitu nami rezonovať.
Pime dostatok vody.  Streda a štvrtok sú pod vplyvom znamenia Škorpióna. Pozor na silné city, ma−
nipuláciu a žiarlivosť. Toto vodné znamenie ovplyvňuje vylučovacie a rozmnožovacie orgány. V pia−
tok a sobotu je Mesiac v znamení Strelca. Strelec predstavuje živel ohňa, ohnivý temperament, spon−
tánnosť, aktivitu, odvahu a netrpezlivosť.  Zdravotne ovplyvňuje stehná, boky a pohyblivosť. Nedeľa
patrí znameniu Kozorožca. Všetky bolesti kĺbov, stuhnutie kĺbov môžu byť následkom emocionálnej
tvrdosti, necitlivosti a tvrdohlavosti.  Organizmu prospieva striedať studenú a teplú sprchu, prekrvíme
tak pokožku a uvoľníme svalstvo.


