
Dotĺklo srdiečko, prestalo biť, 
skončilo svoju púť, nechceme 

na Teba zabudnúť. 
Už niet návratu, a ani nádeje, 

len cestička k hrobu nás k Tebe 
zavedie. Jediné srdce na svete sme
mali, ktoré dokázalo nás milovať, 

aj keby láskou vzbudiť sme ho chce−
li, neozve sa viac. Tak náhle odišla

duša Tvoja, že si nestihol povedať ani:
„Zbohom, rodina moja drahá“. 

Pustý a prázdny je náš dom, chýbaš nám, 
drahý otec, v ňom. Čas plynie, nevráti, čo vzal, 

ostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Dňa 6. 12. uplynulo sedem rokov, čo sme sa navždy 

s hlbokou boleťou v srdci rozlúčili s našim milovaným 
manželom, otcom a starým otcom 

RUDOLFOM GŐRČIM, z Veľkého Krtíšča, 
ktorý nás opustil vo veku 63 rokov. 

Nech Ti dá Boh večnej milosti.
S láskou spomínajú manželka, 

syn Rudolf, dcéra Dana a Leonard s rodinami.
Navždy zostaneš v našich srdciach.

Čas plynie, nevráti, čo vzal...
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STK dočasne uzatvorená
Viacerí z našich čitateľov sa na nás obrátili s otázkou prečo je zatvorená Stanica tech−

nickej kontroly (STK) vo V. Krtíši. Podľa našich informácií je dočasne uzatvorená od 2.
12. do 15. 12. 2013 z dôvodu zmeny majiteľa a rekonštrukcie kúrenia. Majitelia áut, kto−
rí majú v tom čase absolvovať prehliadky na STK, môžu využiť služby ktorejkoľvek sta−
nice na Slovensku, najbližšie sú v Lučenci, Zvolene, Krupine či Leviciach.      −red− 

Zlodej bude popíjať doma
Niekedy v noci z 30. 11. na 1. 12. 2013

sa doteraz neznámy páchateľ vlámal do
pohostinstva v Suchom Brezove. Do kr−
čmy sa dostal zadnými dverami a vo vnú−
tri ukradol z registračnej pokladne min−
ce v celkovej hodnote 10,− eur. Okrem
toho z vitríny ukradol po 1 fľaši alko−
holických nápojov Fernet Citrus,
Dobrá slivka, Karpatská horká,
Trenčianské hradné,  rôzne druhy čo−
koládových tyčiniek, napolitánky a 8
krabičiek cigariet. Krádežou spôsobil
majiteľke I. T. z V. Lomu škodu vo
výške 97,60 eur. Poverený policajt z
OO PZ D. Strehová začal 1. 12. trestné
stíhanie pre prečin krádeže voči ne−
známemu páchateľovi. 

Príliš drahý sex
Poverený príslušník OO PZ vo V.

Krtíši začal 29. 11. trestné stíhanie a
súčasne aj vzniesol obvinenie voči už
trestanej, nezamestnanej, vydatej S.
T. (31)  pre prečin krádeže. Obvinená
ešte niekedy v druhej polovici októb−
ra v presne nezistený deň po 20.00
hod v jednom z bytov na Železničnej
ul. vo V. Krtíši počas sexuálneho sty−
ku s D. T. (49) mu z vrecka bundy,
ktorú mal na sebe, vytiahla jeho pe−
ňaženku, z ktorej odcudzila tri 500,−
eurové bankovky. Krádežou spôsobi−
la poškodenému celkovú škodu vo
výške 1 500,− eur. 

−red−

Vo štvrtok 5. 12. v dopoludňajších hodinách sa
hluk pracovných strojov takisto rozliehal pries−
torom ako v každý iný pracovný deň, ale prib−
ližne o 10.30 hod ho prehlušil žalostný ľudský vý−
krik. Nešťastnému 42−ročnému mužovi zo
Sklabinej za zatiaľ nezistených okolností zachy−
tila triediaca a odkôrovacia linka nohu.
Kolegovia, ktorí boli neďaleko, okamžite zastavi−
li stroj a poskytli nešťastnému mužovi predle−
kársku prvú pomoc. Snažili sa mu zastaviť krvá−
canie až do príchodu RZP. Zraneného muža ne−
skôr previezli vrtuľníkom do banskobystrtickej
nemocnice, ale žiaľ, zranenie bolo natoľko vážne,
že mužovi museli  amputovať predkolenie. Ako
dlho bude trvať jeho liečenie, zatiaľ nie je známe.
Ako povedala hovorkyňa polície i zástupca spo−
ločnosti, kde bol muž zamestnaný, príčiny ne−
šťastia sú v šetrení a k ďalším podrobnostiam sa
nevyjadrujú. Vyšetrovateľ PZ vo V. Krtíši začal v
tomto prípade trestné stíhanie pre prečin ublí−
ženia na zdraví.                                                −red−

§ ČIERNA KRONIKA §

SPONZORMI KUPÓNKY SÚ:

Marcela Krnáčová

DECEMBROVÁ 
KUPÓNKA

DECEMBROVÁ

KUPÓNKA

č.2

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

Vianočná kupónka bude, tak ako sme to sľúbili, bohatšia. 
Veď posúďte sami. Hráte o: 1. cena− poukaz na 10 dvojhodinových

vstupov do AQUATERMAL D. Strehová, 2. − 4. cena − svietidlá 
z predajne SVIETIDLÁ KAPA Veľký Krtíš, 5.− 7. cena − Kozmetické
balíčky, 8.− 10. cena − hodnotné knihy, 11.− 20. cena − vecné darčeky. 

Stroj amputoval mužovi nohu
Na Železničnej ul. vo V. Krtíši v areáli píly sa
každý deň ozývajú zvuky strojov, spracúvajúce
drevnú hmotu, ktorá je tam uskladnená.



"Kto ho poznal, spomenie si, 
kto ho mal rád, nezabudne. 
Žiješ v srdciach tých, ktorí 

Ťa milovali."
Dňa 12. 12. 2013 si pripomíname
5. výročie úmrtia manžela, otca

a starkého 
pána JOZEFA VARECHU.

S láskou a úctou spomína manželka
Zlata, dcéra Milena s manželom

Róbertom, vnuk Michal s priateľkou
Majkou a vnučka Lenka s manželom Paťom.

Žiješ v našich srdciach

Márne Ťa, drahá mamička, naše
oči hľadajú, márne po tvári slzy
stekajú.  Ťažko je, bez Teba žiť, keď
nemá kto poradiť, potešiť. Smutný
je náš dom, chýbaš nám, mamička,
v ňom. Tak náhle prestalo biť srdce

Tvoje, že nestihla si nám povedať
"Zbohom deti moje."  Za všetky Tvoje

trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán Boh
večnej radosti. 

Dňa 9. 12. uplynul rok odvtedy, čo nás  po
ťažkej chorobe navždy opustila naša milovaná

starká a prastarká ANNA MARTINČOKOVÁ z V. Krtíša.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

S úctou a láskou na našu zosnulú spomínajú:
syn Pavel a dcéra Anna s rodinami, 

ostatní príbuzní a známi.

Už rok nie si medzi nami

Neplačte, nechajte 
ma kľudne spať. 

I bez sĺz možno spomínať.
Nebolo mi dopriate 

s Vami ďalej byť,
svoj život s Vami žiť...

Dňa 4. 12. 2013 si pripomíname
smutné 10. výročie,  čo nás 
navždy opustil manžel, otec, 

starký a prastarký 
SAMUEL HUDEC z Malého Krtíša. 

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, synovia, 

dcéry, vnúčatá a pravnúčatá. 

Nebolo mi dopriate
s Vami ďalej žiť

Dňa 8. 12. 2013 uplynie
10 rokov odvtedy, čo nás 

navždy opustila 
ZUZANA HRČKOVÁ 

z Veľkého Lomu. 
Kto ste ju poznali, venujte jej 

tichú spomienku.

Nezabudneme...

3 / 9. december 2013

18. 11.  Ing. Soňa Boháčová,
1960, V. Krtíš; 19. 11. Štefan Deme,
1949, Rapovce; Jozef Hegedűš, 1969,

Čebovce; 21. 11. Ján Cudziš, 1940, Olováry; 21. 11.
Zuzana Gondová, 1937, V. Krtíš; Ing. Vojtech Paumer,
1943, V. Krtíš; 22. 11. Jolana Čákyová, 1953, Kiarov; 22. 11.
Július Iszák, 1925, Čelovce; 23. 11.  Štefan Zachar, 1940, V.
Krtíš; 24. 11. Eva Vorlíčeková, 1942, Stredné Plachtince. 

OPUSTILI NÁS

Máte v rodine budúceho maturanta? 
Využite príležitosť poslať mu gratuláciu 

k stužkovej slávnosti aj s fotografiou.
Podobne môžu budúci maturanti poďakovať
prostredníctvom Pokroku svojim učiteľom
za ich štvorročnú prácu a snahu naučiť ich

čo najviac pre život. 
Bližšie informácie získate na adrese:

noviny.pokrok@stonline.sk 

Toto výnimočné podujatie
európskeho významu sa ko−
ná vždy 3. novembrovú sobo−
tu v celej Európe a na
Slovensku je koordinované
Divadelným ústavom. V tom−
to roku sa do tohto poduja−
tia 16. 11. zapojilo 44 divadi−
el v 15 slovenských mestách.  
Aj keď ochotnícke divadlo z

V. Krtíša OZ Divadlo bez
groša nemá stálu scénu, a
ani vlastné priestory, aj jeho

členovia sa, možno trochu
netradične a neoficiálne, za−
pojili do tohoto podujatia.
Diváci neprišli za hercami
do divadla, ale herci vyce−
stovali za divákmi. V sobotu,
16. 11., sa totiž predstavili so
svojou hrou Spadne z čereš−
ni autora a režiséra Juraja
Matiaša v Príbelciach. Pred
predstavením  hry v tejto
obci boli určité obavy, ale
úspešná komédia zabodova−

la nielen u Príbelčanov, kto−
rí prišli na predstavenie, ale
aj u ich hostí z Bieleho Blata
v Srbsku. Návšteva z tejto
družobnej obce bola hlavnou
motiváciou na uvedenie tejto
hry, na ktorej napísanie čer−
pal autor námet aj z príbe−
hov tejto obce.   

Predstavenie začínalo o
20.00 hod a podľa potlesku a
smiechu divákov počas
predstavenia i v jeho závere,
sa páčilo. Podobne ako v
ďalších obciach a mestách
na Slovensku, kde sa s ním
herci DBG predstavili (na−
posledy 1. 12. vo Vidinej a v
Poltári). Predstavenie v
Príbelciach končilo až pred

22. 00 hod. a po jeho skonče−
ní herci i autor ešte dlho de−
batovali s divákmi nielen o
tejto hre, ale aj o divadle sa−
motnom i problémoch s na−
študovaním nových hier,
skúškami, kostýmami či ku−
lisami. Svoje názory si vymie−
ňali aj so zahraničnými hosťa−
mi a možno práve veľkokrtíš−
ske amatérske divadlo malo
ako jediné takú početnú za−
hraničnú divácku kulisu na
Noci divadiel. Dúfajme, že sa
podobné podujatie uskutoč−
ní aj nabudúce, možno s in−
ou hrou, možno v inej obci či
meste, ale vždy s hercami,
ktorí chcú divákom poskyto−
vať radosť a príjemné diva−
delné zážitky, i keď iba v a−
matérskych podmienkach.

−Renko−  

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať ľuďom, ktorí

nám pomohli v čase núdze. Aj keď si to možno niektorí z
nich ani neuvedomujú, ako veľmi nám rôznymi spôsobmi
podali pomocnú ruku, my sme na to nezabudli a vážime si
to. Ďakujeme rodine Čilekovej zo Žihľavy, rodine
Juhaniakovej z Lučenca, Zoltánovi a jeho priateľke Dáši a
rodine Lanczovej z Malých Stracín.

Rodina Lanczová zo Žihľavy

Bezgrošáci sa zapojili do Noci divadiel
Z Francúzska prišla aj k nám snaha priblížiť divadlá divá−
kom a ukázať ich v trochu netradičnom čase a priestore.  Aj
na Slovensku sa už štyri roky organizuje podujatie Noc v di−
vadle. Počas tejto noci herci nespia, hrajú sa predstavenia a
vedú rozhovory s divákmi. 
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Hovoriť by o tom mohli aj in−
špektori neziskovej organizá−
cie Slobody zvierat, ktorí na
celom Slovensku zaznamená−
vajú ročne množstvo prípadov
týrania zvierat. V minulom ro−
ku ich bolo viac ako 400, z toho
330 oprávnených. Pritom ne−
musí ísť iba o bité, či hladujúce
zvieratá, ale aj o zvieratá, kto−
ré nedostávajú od svojich maji−
teľov to, čo vyžadujú ich zá−
kladné životné potreby. Ako
hovorí jedna z inšpektoriek
Slobody zvierat Renáta
Tarnócziová, každý, kto sa roz−
hodne chovať nejaké zvierat−
ko, by sa mal najprv niečo do−
zvedieť o tom, čo také zviera
potrebuje. Potom by sa nemu−
seli dostať do problémov ako
niekoľkí chovatelia psov zo
Sucháňa. Na základe oznáme−
nia  jednej obyvateľky, že psy
pri bytovke na Sucháni sú tý−
rané, prišla situáciu skontrolo−
vať priamo na miesto R.
Tarnócziová. V sprievode sta−
rostky Sucháňa Anny
Triznovej si obzrela tri údajne
týrané psy v okolí obytného
domu. Jeden z nich bol uviaza−
ný priamo pri obytnom dome,
druhý o kúsok nižšie na lúke a
tretí z nich, vraj kríženec
Slovenského čuvača a Border
kólie, v dolinke pri voliére hy−
diny, ktorá patrí tomu istému
majiteľovi ako pes. Ich majite−
ľmi sú obyvatelia domu, ktorí
boli touto návštevou prekvape−
ní. Veď podľa nich sa o psy sta−
rajú. Dávajú im pravidelne vo−
du i krmivo a chodia s nimi i
na prechádzky.

R. Tarnócziová: "Aj keď sa to
na prvý pohľad nezdá, že by bo−
li týrané, psy sú týrané už tým,
že majú napríklad krátku re−
ťaz, o ktorú sú priviazané, ale−
bo majú malú voliéru. Reťaz by
mala byť minimálne 3 metre
dlhá, (najlepšie pohyblivá na−
pr. na lane,) a minimálne roz−
mery voliéry 3x4 metre. Psy by
mali mať aspoň raz denne
stravu a pravidelne čerstvú vo−
du. Potrebujú vhodný prístre−
šok, búdu, kde by sa mohli
skryť v prípade nepriaznivého
počasia. Počas dňa by mal ísť s
nimi majiteľ na prechádzku
najmenej na 2 hodiny, aby sa
mohli poriadne vybehať.
Samozrejme, že by mali mať aj
potrebné základné očkovania.
Podobné je to nielen pre psy
vonku, ale aj tie, ktoré sú v by−
toch" 

Dostali čas na nápravu
To sú len niektoré základné

podmienky spokojného života
psov, ktoré by im mal vytvoriť
ich majiteľ. Napríklad to, že sú
psy na veľmi krátkej reťazi, že
nemajú dostatok pohybu,
môže mať vplyv na psychiku
zvieraťa, ktoré potom môže byť
agresívne. 
R. Tarnócziová bola spokojná
ako tak iba s uviazaním psa pá−
na Daniela, i keď aj jemu vyčí−
tala niekoľko nedostatkov.
Horšie na tom boli druhí dvaja
majitelia, ktorých psy mali
krátku reťaz, misky na vodu
prázdne a ani ich búdy neboli
bohviečo. Očkovaný nebol ani
jeden zo psov. Všetci majitelia
kontrolovaných psov sľúbili u−
robiť nápravu v priebehu nie−
koľkých dní a sľúbili, že sa spo−
ja i s veterinárom. Či to aj spl−
nia, skontroluje starostka ob−
ce. 
A. Triznová: "S majiteľmi psov

v obci je to ťažké. Podobných,
ako sú títo majitelia, je ešte
približne 20. Už som ich na to
aj ja upozorňovala, ale to ne−
pomohlo. V obci máme aj
Všeobecne záväzné nariadenie
o držaní psov a iných domá−
cich zvierat a teraz pripravuje−
me jeho úpravu, pretože je no−
vela zákona, kde sú aj nové
podmienky o držaní psov v o−
kolí obytných domov. Ale aby ti−
eto VZN−ka, alebo aj zákony o
psoch dodržiavali, je ťažko ich
prinútiť. Problém je aj s plate−
ním poplatkov za psov, ktorý je
v našej obci 4,50 za rok a psa.
Ale neviem ich od nich vymôcť.
Podobne ako ďalšie miestne
poplatky a dane, sú pri týchto
rodinách v hmotnej núdzi
prakticky nevymožiteľné. Preto
som aj rada, že prišla inšpek−
torka zo Slobody zvierat a upo−
zornila ich na to, čo majú spl−
niť, aby psy neboli zbytočne, aj
keď nevedomky týrané."  

Inšpektorka bola napokon aj
rada, že naspäť viezli iba
prázdne klietky na odchytené
zvieratá a že podnet, ktorý do−
stali sa až tak veľmi nezakladá
na pravde.

R. Tarnócziová: "My, ako in−
špektori Slobody zvierat, ne−
môžeme udeľovať nejaké sank−
cie, alebo pokuty. Majiteľov tý−
raných zvierat môžeme iba u−
pozorniť na chyby, požadovať
nápravu a informovať o da−
nom stave príslušnú
Regionálnu veterinárnu potra−
vinovú správu, alebo ak je to
horší prípad i orgány činné v
trestnom konaní. So súhlasom
majiteľa môžeme prípadného
týraného psa odchytiť a odvi−
esť do niektorého útulku a aj
sem som už išla s tým, že si psov
odvezieme."
Aby ste aj vy neprišli o svojho

miláčika pre týranie, skontro−
lujte si či má všetko, čo potre−
buje k dobrému a spokojnému
životu vaše zviera. Lebo možno
ani nebudete vedieť kto ohlási,
že svojho psa, mačku alebo aj
kravku, kozu či ovcu týrate a
prídete o ňu. 

−P. GAŠPAROVIČ− 

Viete ako netýrať svojho zvieracieho miláčika? 
Pod vianočným stromčekom často nájdeme aj živé darčeky
− malé, roztomilé zvieratko. Či už je to psík, mačička, škre−
čok, rybičky, andulka alebo had. Mnohí z nás takýto darček,
a nie iba ten spod vianočného stromčeka, berú ako hračku,
ktorá poteší a po čase ju môžeme vymeniť, alebo vyhodiť. So
živými darčekmi, zvieratkami to však takto nechodí. 

R. Tarnócziová vysvetľuje jednému z majiteľov psov, ako sa
o psa starať a čo potrebuje 

Inšpektorka nebola spokojná s dĺžkou reťaze, ktorou boli
psy priviazané

Danielov pes vyjadroval ra−
dosť a spokojnosť, keď k nemu
prišiel jeho majiteľ

"S niektorými majiteľmi
psov v obci máme problé−
my," hovorí A. Triznová



5 / 9. december 2013

Celá rekonštrukcia stála
približne 2 milióny eur a ro−
bila sa v rámci projektu spo−
ločnosti M−market, a.s.,
Lučenec. Jeho základnou
myšlienkou je vytvoriť jedi−
nečné lokálne centrum služi−

eb a obchodov pre obyvate−
ľov menších miest ako aj pre
sídliská stredných miest.
Filozofiou OC KOCKA je sú−
strediť základné služby pre
obyvateľstvo, ako sú − potra−
viny, lekáreň, pošta..., do

jedného objektu s charakte−
ristickým moderným dizaj−
nom, v lokalitách, kde nie sú
zastúpené "veľké" obchodné
centrá. Priblížiť sa k obyva−
teľstvu službami na jednom
mieste je presne to, o čo sa
projekt usiluje, a to v lokali−
tách odkiaľ sú ľudia nútení
cestovať za nákupom. V rám−
ci tohto projektu sa realizu−
je na Slovensku viacero po−
dobných stavieb. Zatiaľ sú o−

tvorené 4 a veľkokrtíšske ob−
chodné centrum je z nich
najväčšie, ako nám povedala
asistentka výkonného riaditeľa
spoločnosti Ing. Gabriela Škan−
tárová. Celková plocha objektu
(podlažia + suterén) je 3
067,93 m2. Na prenájom je k
dispozícii 89 %, čo je 2 724,15
m2. Zákazníci v obchodnom
centre nájdu Cent potravi−
ny, CBA diskont, drogériu,
novinový stánok, tabak, tex−
til, obuv, drobný spotrebný
tovar, hračky, kvety, kavia−
reň i piváreň.               

−red−

OC KOCKA vo V. Krtíši už otvorili
Po približne sedem mesačnej rekonštrukcii bývalého

Obchodného domu vo V. Krtíši oficiálne pre verejnosť otvo−
rili 25. 11. 2013 o 13.00 hod. Obchodné centrum KOCKA. V
rámci rekonštrukcie ostal z pôvodného objektu prakticky
iba skelet a všetko sa vynovilo a zmodernizovalo.

Moderné obchodné centrum KOCKA po siedmich 
mesiacoch nahradilo bývalý obchodný dom, 
po ktorom už ostali len archívne fotografie

Ľudia boli pred otvorením zvedaví, ako vyzerá KOCKA
zvnútra a čo ponúka

Prvá decembrová nedeľa bola
teraz zasvätená šedinám a začí−
najúcemu adventu. A tak po prí−
hovore starostu obce Juraja
Pastorka v milom kultúrnom
programe defilovali básničky,
pesničky i rozprávanie o adven−
te. Do vystúpenia sa zapojili mno−
hí obyvatelia obce vo veku od 4 −
70 rokov. Pri speve a hovorenom
slove doplnenom občerstvením,
domácim koláčikom i domácim
vínečkom ubehlo popoludnie ako
voda. Ani sme sa nenazdali a na
dedinu sadla tma. Rozchádzali
sme sa s úsmevom na perách a
dobrým pocitom na srdci. Dobrí
ľudia ešte žijú. A vedia si vážiť
starších ľudí. Sú ochotní urobiť čo−
si navyše pre spolunažívanie v obci.
A to je pozitívne zistenie! Zvlášť v
dnešnej dobe! − IVETA ŽLNKOVÁ  

− Foto: − Ing. IGOR ŽLNKA −

V prvú adventnú nedeľu 1. 12. 2013 sa v kultúrnom dome v Horných Strhároch konala milá
slávnosť. Stretli sa tu predovšetkým seniori, ale aj mladší a deti, aby si v príjemnej atmosfére pri−
pomenuli, že kedysi v časoch ich mladosti pri rôznych príležitostiach sa ľudia stretávali, poroz−
právali sa, pozreli si divadlo, zaspievali si a hneď im bolo v živote ľahšie a veselšie.

Spomínanie na mladosť

Pohľad na účastníkov stretnutia a najmladšia speváčka
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Termíny a miesta
konania 

charitatívnej zumby: 

l 13. 12. − Opatovská Nová Ves o 18.00 v kultúrnom dome
l 14. 12. − Želovce o 18.00 v telocvični strednej 

poľnohospodárskej školy
l 20. 12. − Vinica o 18.00 v kultúrnom dome
l 21. 12. − Dolné Plachtince o 18.00 v kultúrnom dome

Pomôžme zumbou spoločne tým, 
ktorí to potrebujú

Teší sa na Vás inštruktorka Erika Miháliková 
so skupinou ZUMBA ANGELS

Mesto Veľký Krtíš a Mestské kultúrne stredisko 
vo Veľkom Krtíši Vás srdečne pozývajú na vianočné pásmo

PROGRAM: − Príhovory zástupcov rímskokatolíckej a evanjelickej
cirkvi − Spevácky zbor LEATITIA − Dedo Mráz s Čertom, Šmol−
kom a Mackom Pú a množstvo darčekov pre deti − Hudobná sku−
pina ABBA revival BAND − Výstava "DETSKÉ VIANOCE"
(otvorená v dňoch 16. − 19.12.2013 ) − V I A N O Č N É
T R H Y − Primátor mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibor
Surkoš Vás srdečne pozýva na VIANOČNÝ
PRIMÁTORSKÝ PUNČ 19. 12. 2013 od 15.00 hod.

ZDRAVOTNÍCKY INFOSERVIS
Lekárska pohotovostná služba (Banícka
35, V. Krtíš, tel. 48 31 111). PRE DOSPELÝCH: 
Po. − Pi. 15.30 − 7.00 h., So. − Ne. 7.00 − 7.00 h. 

PRE DETI A DORAST: Po. − Pi. 15.30 −
22.00 h., So. − Ne. 8.00 − 22.00 h.

LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ
V MESTE V. KRTÍŠ: pondelok − piatok

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

Príďte sa zabaviť na čerešne
V predvianočnom zhone vám ponúka pokoj a oddych

Divadlo bez groša. Jeho členovia vás pozývajú na úspešnú
komédiu Spadne z čerešni....vo štvrtok 12. 12. 2013 o 18.00
hod do divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska.
Vstupné 3.− eurá, držitelia ZŤP 1,50 eur.  

ČARO VIANOC
na Námestie A. H. Škultétyho vo V. Krtíši

dňa 19. decembra 2013 od 16.00 hod.

Neďaleko Závady sa 29. 11.
2013 stala dopravná nehoda,
pri ktorej vodič Opla Corsa
asi nezvládol riadenie a vo−
zidlo sa ocitlo mimo cesty v
priekope prevrátené na stre−
chu. V čase príchodu zásaho−
vého vozidla Hasičskej a zá−
chrannej služby na miesto,
zranenú osobu už ošetroval
lekár RLP. Hasiči urobili
protipožiarne opatrenia, za−
medzili úniku prevádzko−
vých kvapalín a zabezpečili
odsun vozidla na bezpečné
miesto.

Nepriaznivé poveternostné
podmienky a námraza na
ceste sa pravdepodobne pod−
písali aj pod nehodu, ktorá
sa stala v katastri Čeboviec
v skorých ranných hodinách
2. 12. 2013. Po príchode na−
miesto zistili hasiči, že ide o
vozidlo BMV, ktoré je mimo
cesty prevrátené na streche.
Príslušníci HaZZ urobili pro−
tipožiarne opatrenia, zamed−
zili úniku prevádzkových
kvapalín a za asistencie prí−
slušníkov PZ vytiahli vozid−
lo  na vozovku a naložili na
auto odťahovej služby. 

Nechcená návšteva
V podvečerných hodinách

28. 11. 2013 prišla do obývač−
ky jedného rodinného domu
v K. Kosihách nechcená ná−
všteva − oheň. Požiar ozná−
mili na dispečing HaZZ a do
príchodu hasičov sa ho sna−
žil uhasiť majiteľ domu.
Príslušníci požiar uhasili
použitím jedného vysokotla−
kového prúdu vody z vozidla
CAS 30 Iveco Trakker. Po u−
hasení celý priestor prekon−
trolovali pomocou termoka−
mery, pre prípad nejakého
skrytého ohniska. Príčiny
požiaru i výška škôd sú v
štádiu šetrenia.
−kpt. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ−

Vodiči pozor, začína mrznúť!
V tomto ročnom období si už musíme uvedomiť, že pri−

chádzajú prvé mrazy a s nimi sa zhoršuje aj kvalita povr−
chu našich ciest. Žiaľ, aj v tomto roku s prvými mrazmi priš−
li aj nehody, ktorých príčinou, pravdepodobne, boli práve
námrazy na cestách a zhoršená viditeľnosť. Vodiči často na−
priek varovaniam neprispôsobujú svoje schopnosti a mož−
nosti stavu vozoviek a poveternostným podmienkam. 

Pri nehode v Závade (foto hore) i v Čebovciach (foto dole)
skončili autá na streche

Obývačku rodinného domu 
v K. Kosihách pohltil plameň
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Vizitáciu organizoval
Banskobystrický banícky cech
spolu s Baníckym Bratstvom
Herreugrund  Špania dolina,
Starohorský banícky cech
Richtergrund ako združenie
baníckych spolkov a cechov
Slovenska. História Banskej
Bystrice je nerozlučne spätá s
ťažbou drahých kovov − striebra
a medi. Vďaka nerastnému bo−
hatstvu rýchlo stúpal význam o−
sady Bystrice v minulosti. V ro−
ku 1255 uhorský kráľ Belo IV. u−
delením rozsiahlych privilégií
ju povýšil na mesto. V análoch
mesta sa píše, že zlatou érou
mesta bolo 15. a 16. storočie, tu
pôsobila úspešná Thurzovsko−
Fuggerovská mediarska spoloč−
nosť. 

Počas tohtoročných osláv sa v
meste uskutočnili rôzne poduja−
tia a v pestrom programe si ná−

vštevníci našli, čo ich zaujalo − či
to bola návšteva múza SNP,
Mestského múzea, koncerty ka−
piel a pod. K slávnostnej atmo−
sfére prispel sprievod baníc−
kych cechov a spolkov baníc−
kych miest Slovenska, ktorých
členovia boli odetí v baníckych
uniformách a niesli zástavy, čím
vyvolali úprimný aplauz prihli−
adajúcich sa divákov, ktorí oce−
nili minulosť zašlej slávy baníc−
tva. Samotná veľkolepá cisár−
ska vizitácia sa uskutočnila na
Námestí SNP, kde bola zhmot−
nená minulosť v podobe verti−
kálneho banského diela − šachty
obsadené piatimi pracujúcimi
baníkmi. Samotný ceremoniál
sa začal za zvukov fanfár, ktoré
oznámili príchod "synov" Márie
Terézie − princa Leopolda a rím−
skeho kráľa Jozefa II so svojou
dvornou celebritou a vojakmi.

Nechýbala ani rana z dela, ako
by sa písal rok 1764. Po rakúskej
hymne prítomných zaujal prie−
rez minulosťou v podaní Ing.
Mikuláša Beránka, predsedu
Banskobystrického cechu.
Nemalú pozornosť si zaslúžila u−
vítacia reč mestských pánov.
Potom sa ujali slov aj vzácni
hosti − majestáti. Po odovzdaní
darov a poďakovaní sa vzácni
hostia vzdialili. Celá ceremónia
prebehla v dobovom oblečení  ú−
činkujúcich. Po tejto slávnosti
sa mohli prítomní zúčastniť na
"šachtágu". Podujatie ukončilo
vystúpenie kvarteta, ktoré pro−
dukovalo dobovú hudbu, ktorá
skvelo harmonizovala s dobou,
v ktorej sa toto podujatie pôvod−
ne uskutočňovalo. 
Bolo to skutočne vydarené po−

dujatie, lebo jeho organizáto−
rom sa podarilo oživiť historic−
kú tradíciu udalosti a veríme, že
bude mať pokračovanie, veď v
roku 2014 uplynie 250 rokov od
uvedenej slávnej návštevy. 

Za všetkých spokojných  ná−
vštevníkov: 

STANISLAV PETRŮJ 
a Ing. JÁN ZNAK z Baníckeho

cechu Dolina Veľký Krtíši. 

Cisárska vizitácia v Banskej Bystrici
Náš banícky cech Bane Dolina vo Veľkom Krtíši prijal pozvanie, aby sa jeho zástupcovia

ešte v júli zúčastnili na majestátnej cisárskej vizitácii 27. 7. t.r. cieľom vizitácie bola obno−
va baníckych  tradícií, ale aj propagácia a poznávanie mesta a jeho okolia z pohľadu ba−
níckej minulosti. 

K slávnostnej atmosfére prispel sprievod baníckych cechov 
a spolkov baníckych miest Slovenska, medzi nimi aj ten náš z Veľkého Krtíša

Banskobystrické námestie patrilo v tento deň baníkom
Po podujatí prišlo na rad občerstvenie v družnej debate 

o vydarenej cisárskej vizitácii

Členovia z baníckeho cechu sa na pamiatku 
zvečnili aj so svojimi manželkami
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A aby niečo aj pojedli, rozhod−
li sa pri tomto stretnutí upiecť
štrúdľu. Prečo práve túto výbor−
nú pochúťku hovorí predseda
MO MS v Čelovciach Dušan
Sľúka: 

"V tejto dobe je štrúdľa zaují−
mavá. Je to veľmi dobrá poch−
úťka a chceli sme ukázať ako
sa pripravuje v rôznych obci−
ach. Aké tam majú chute a aby
si ich porovnali. Podmienkou ú−
častí boli 3−členné družstvá, po−
kiaľ možno v krojoch a mali by
upiecť 4 druhy štrúdlí na jed−
nom plechu. Akú plnku si zvo−
lia, to už nechávame na nich." 
Od skorého sobotného rána 23.

11. sa tak v Zborovom dome v
Čelovciach chystalo k veľkému
súboju. Okrem domáceho druž−
stva, prijali pozvanie na toto
stretnutie aj ženy z Hrušova,
Cerova i Pliešoviec, pre ktoré,
ako povedala Zuzana Lániová,
je typická maková štrúdľa s ja−
blkami a trochou lekváru. V
Cerove si vraj najviac pochutia
na makovej štrúdli s jablkami,
ktoré je podľa členky družstva z
Cerova Dariny Kružicovej, ty−
pická pre túto obec. 

D. Kružicová: "Okrem toho sa
robí aj tvarohová  s hrozienka−
mi a orechová a čerešňami. Št−
rúdľa však nie je typickým jed−
lom na vianočnom stole v
Cerove. To sú skôr opekance s
makom, alebo s kyslou kapus−
tou a oškvarkami a kysnuté zá−
viny. Pre tento región nie sú ty−

pické ani medovníčky, ktoré sa
začali piecť až v poslednej do−
be."  

Na súťaži v pečení štrúdlí ne−
mohla chýbať ani  Helena Šker−
lecová z Dolinky, ktorá práve za
štrúdľu získala certifikát regio−
nálneho produktu a regionálnu
značku Hontu a pripravuje ich s
tradičnými plnkami tohto regió−
nu − makovou, tvarohovou, ore−
chovou i kapustovou. V jej druž−
stve sa činili aj Ing. Katarína
Škrdlová a Anita Galčíková.
Okrem žien pozvanie na toto
stretnutie prijal aj Ján Čičma−
nec, ktorý predviedol záujemcom
tradičné košikárske remeslo.  

(Pokračovanie na str. 9)

Adventné stretnutie s voňavou štrúdľou
Napriek súčasnému uponáhľanému spôsobu života, alebo možno práve preto, sa ľudia stále radi stretávajú. NieNapriek súčasnému uponáhľanému spôsobu života, alebo možno práve preto, sa ľudia stále radi stretávajú. Nie
je tomu inak ani v Čelovciach, kde sa radi stretávajú aj členovia Miestneho odboru Matice Slovenskej. Aby sa naje tomu inak ani v Čelovciach, kde sa radi stretávajú aj členovia Miestneho odboru Matice Slovenskej. Aby sa na
týchto stretnutiach aj niečomu poučili, získali nové skúsenosti a nové priateľstvá, pozvali si na stretnutie v predtýchto stretnutiach aj niečomu poučili, získali nové skúsenosti a nové priateľstvá, pozvali si na stretnutie v pred −−
večer adventu aj  priateľov z niektorých obcí Hontu a Novohradu a dali mu názov Advent v Čelovciach.večer adventu aj  priateľov z niektorých obcí Hontu a Novohradu a dali mu názov Advent v Čelovciach.

Jednotlivé družstvá predstavil plk. Ing. D. Sľúka, ktorý vyspovedal aj Darinu Kružicovú z Cerova 

Pod dohľadom H. Škerlecovej (v strede) ťahali štrúdľové cesto 
aj Ing. K. Škrdlová, vľavo a Anita Galčíková 

Ženičky z Hrušova sa činili a pripravovali aj štrúdľu plnenú orechmi a jablkami
Cesto treba dobre vymiesiť − vedeli to aj

ženy z domáceho družstva
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Diela domáceho majstra, si ten
kto mal záujem, mohol i zakú−
piť.  

Miestnosť, kde sa ženy udo−
mácnili sa čoskoro zaplnila
vôňou makovej, tvarohovej, jabl−
kovej, ale i kapustovej plnky.
Každé z družstiev si pripravova−
lo cesto podľa vlastnej receptú−
ry, ale to najdôležitejšie ťahanie
bolo pri každom pracovnom sto−
le rovnaké. A veru aj stoly boli
malé, keď ženy cesto poriadne
"natiahli". Potom už len správne
zabaliť, aby sa počas pečenia
cesto netrhalo a počkať si na vý−
sledok. 

Medzi ženami z Hrušova ne−
chýbala ani Anna Fašangová,
ktorá nám povedala akú štrú−
dľu má najradšej ona.   

A. Fašangová: "Mne najviac
chutí kapustová. Taká dusená
kapusta na husacej masti s ci−
buľkou a správnym korením a
keď je aj štrúdľa potretá husa−
cou masťou, tak to je mňam."
Medzi štrúdľami, ktoré
Hrušovčanky upiekli nechýbala
ani kapustová a veru bola
mňam. Ale to boli všetky štrúdle,
ktoré počas tohto prvého ad−
ventného stretnutia so štrúdľou
v Čelovciach ženy z viacerých
obcí Hontu upiekli. I neťahaná,
ale vaľkaná, ktorú podľa recep−
tu svojej mamy pripravila pani
Anna Mihalkinová z Čeloviec a
nedá na ňu dopustiť. Rodinný
recept prezradila aj nám: 

A. Mihalkinová: "Aj keď moja
mama už viac ako 20 rokov nie
je medzi nami, stále pečiem št−
rúdľu podľa jej receptu.
Pripravíme si na ňu najskôr št−
rúdľové cesto, na ktoré potrebu−
jeme 30 dkg hladkej múky, 2 vaj−
cia, jednu kyslú smotanu a tro−
chu soli. Všetko spolu dobre vy−
miesime a necháme odpočívať.
Zatiaľ si pripravíme 3 lyžice
bravčovej masti a 3 lyžice hlad−
kej múky, ktoré spolu zmiesime.
Štrúdľové cesto potom  rozva−
ľkáme a  natrieme naň maslové,
alebo skôr masťové cesto. Spolu
to zatočíme ako makovník a ne−
cháme odpočívať približne 2 ho−
diny. Medzitým si pripravíme pl−
nku. Pamätám si, že keď sme eš−
te ako deti chodievali k mojej
starkej na lazy, ktorá bola chý−
rečná kuchárka, hovorievali
sme jej:  Starká, zamiesite na št−
rúdľu? Tak nám povedala "...de−
ti moje, čože je to na štrúdľu za−
miesiť, ale do štrúdli pripraviť."  
U nás v Čelovciach sa robia rôz−
ne plnky, každý podľa chuti. Ja
robievam zvyčajne makovú, tva−
rohovú, orechovú, kapustovú,
jablkovú a aj grísovú (detská
krupica). Do každej ide nejaké
ovocie. V Čelovciach sa najviac
dávajú čerešne − Čelovská
chrupka, ale ja dávam do tva−
rohovej aj jahody a maliny a do
makovej slivky a nastrúham aj
trochu jabĺk. Samozrejme, že št−
rúdľa nemôže chýbať ani na vi−
anočnom stole."  

A nechýbala ani na tomto stret−
nutí, kde si na nej účastníci
stretnutia pochutnali a nielen
na nej, ale na všetkých štrúdli−
ach, ktoré počas dňa šikovné ru−
ky gazdiniek pripravili.
Voňavému a sladkému pokuše−
niu neodolali ani  hostia, ktorí
sa na pečúce ženičky prišli po−
zrieť a povzbudiť ich. Nechýbal
ani starosta Ján Petroch, ktorý
bol rád, že sa podarilo takéto
pekné stretnutie pripraviť.
Podobne ako on, i všetci účast−
níci a organizátori z MO MS ve−
ria, že nebolo posledné a na bu−
dúci rok sa pred adventom so št−
rúdľou v Čelovciach opäť stret−
nú a možno pripravia aj malé
prekvapenie v podobe netradič−
nej štrúdle. 

−P. GAŠPAROVIČ− 

Štrúdľa chutí nám obyvateľom
strednej a južnej Európy po stá−
ročia. Viaceré jej druhy nechý−
bajú v ponuke v cukrárňach,
patrí jej čestné miesto medzi de−
zertmi v slovenských, maďar−
ských, českých, slovinských,
chorvátskych, srbských či bul−
harských reštauráciách. Vari
najhlasnejšie sa k nej hlásia
Rakúšania. V susednej Viedni
dokonca po nej pomenovali ho−
tel s názvom Strudlhof.
Bezprostredne pri ňom možno
obdivovať zaujímavo riešené
„Štrúdľové schodisko“ s fontán−
kou.

Odkiaľ prišla?
Štrúdľa bola pôvodne jedlom
chudoby. Podľa dobových zdro−
jov sa k nám dostala ako turec−
ké pečivo baklava už v roku
1453. Zakrátko nato ho
Rakúšania pomenovali vieden−
ským jablkovým závinom a po−

stupne jeho plnku obmieňali.
Prvá písomná zmenka o závine
však pochádza až z roku 1796
vďaka rozmaznanému jazýčku
jej veličenstva Márie Terézie.
Vtedy štrúdľu po prvýkrát o−
značili za viedenský dezert, kto−
rý je vhodný konzumovať v sa−
lónoch.

Štrúdľová 
manufaktúra

Okrem jablkového závinu je
dodnes v Rakúsku najpopulár−
nejšia maková štrúdľa. Pretože
Rakúšania si na svojej lahôdke
s medzinárodným  renomé ve−
ľmi potrpia, založil jeden z nich
v roku 2008 v Berlíne „štrúdľo−
vú manufaktúru“, ktorou chce
aj strohejším Nemcom priblížiť
šarm a chute kulinárstva starej
monarchie.

Sladká aj slaná
Okrem jablkovej štrúdle v ma−
nufaktúre ponúkajú aj hruško−

vú, ale aj štrúdľu s hrozienkami,
marhuľami, broskyňami či sliv−
kami, alebo s lesným ovocím či
zaliatu horúcimi malinami a va−
nilkovou zmrzlinou k tomu.
Medzi pikantnými závinmi ne−
chýba špenátovo−fetová štrúdľa,
brokolicová, tekvicová, so zemi−
akmi na bolonský spôsob, sedli−
acka so slaninkou s tymianom a
bylinkami. Veľmi špeciálna a
medzinárodne oceňovaná sú št−
rúdle s hubami, morskými plod−
mi, lososom a špenátom, štrúdľa
Stroganov alebo aj plnená pst−
ruhom.

Aká je najlepšia?
Na otázku, ktorá štrúdľa je naj−

lepšie, je ľahká odpoveď: tá, kto−
rá chutí najviac. Ale naozaj do−
brý závin musí byť chrumkavý,
voňavý a jeho cesto tenučké a
vyťahané ako list na jeseň.
Našťastie, aj v slovenských po−
travinových reťazcoch dostať
špeciálne pripravené štrúdľové
cesto, ktoré ušetrí ženám čas pri
príprave tohto chutného dezer−
tu.

O tom, že štrúdľa má stále ob−

rovskú popularitu, svedčí fakt,
že v Rakúsku v tomto čase pon−
úkajú na trhoch špeciálne štrú−
dľové jabĺčka, z ktorých je vraj
závin najchutnejší. Sú reštaurá−
cie – jedna taká je napríklad v
zámku v Schönbrunne vo
Viedni – kde štrúdle pripravujú
priamo pred očami hostí a tí sa
do ťahania cesta či jeho napĺňa−
nia môžu sami zapojiť a  upiecť
si vlastný závin. Okrem toho sa
tam často konajú aj súťaže v prí−
prave tohto dezertu. Medzi šam−
piónmi v ťahaní závinu patrí pr−
venstvo Rakúšanovi Romanovi
Huemerovi, ktorý dokázal za
minútu a 53 sekúnd vytiahnuť
štrúdľové cesto do dĺžky troch
štvorcových metrov, aby z neho
nakoniec upiekol 252 centimet−
rovú jablkovú štrúdľu.

A hoci žijeme počítačovú éru,
niektoré hodnoty sa nemenia.
Ako vidieť tieto „mňamky“ s his−
tóriou majú stále svojich prívr−
žencov. Našťastie aj v našom ve−
ľkokrtíšskom okrese. 

Deň bez štrúdle, je ako obloha bez hviezd...
... nechal sa kedysi počuť Franz Jozef, ktorého svet  považo−
val za striedmeho človeka. Tomuto chrumkavému a zároveň
šťavnatému závinu však ani asketický monarcha nedokázal
odolať.

Svojim košikárskym 
umením zaujal účastníkov

adventného stretnutia 
Ján Čičmanec

Miestnosť Zborového domu v Čelovciach sa zaplnila 
pestrofarebnými farbami krojov a vôní
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Na stavebnú prémiu má zákonný
nárok každý klient PSS, a. s. Ak ju
chcete získať v maximálnej výške, mali
by ste do konca decembra vložiť na svo−
ju zmluvu o stavebnom sporení 577,30
eur. Pretože štátna prémia predstavuje
v tomto roku 11,5 % z ročných vkladov,
pri vyšších vkladoch, ktorých objem
nie je limitovaný, jej výška zostáva rov−
naká. Na druhej strane, ak budú vaše
vklady nižšie, máte nárok na jej
alikvotnú časť. V rodine, kde je viac
stavebných sporiteľov, môžete získať
niekoľko štátnych prémií, pretože
na štátnu prémiu má nárok aj dieťa.

Viac výhod 
v jednom balíčku

Štátna prémia je určite silným ale nie
jediným motívom, prečo sporiť. Už to,
že vklady sú úročené až dvomi percentami

ročne − a to počas celej doby sporenia −
potvrdzuje stabilitu tohto systému.
Garantovaná je aj bezpečnosť vašich
vkladov, pretože sú v súlade so zákonom
chránené až do výšky 100 tisíc eur.

Sporenie je vynikajúcim  základom
pre budúce financovanie bytových
potrieb. Čím dlhšie sporíte, čím viac
nasporíte, tým výhodnejšie úvery na
bývanie vám najväčšia stavebná spori−
teľňa poskytne. 

Široká úverová škála
V ponuke Prvej stavebnej sporiteľne

nájdete viac druhov úverov.
Najvýhodnejšie sú určite stavebné úve−
ry s úrokovými sadzbami už od 2,9 %
ročne. Ak potrebujete rýchlo vyriešiť
svoje bytové potreby, využite úvery na
bývanie −  hoci aj bez  počiatočného
vkladu a so splatnosťou až 30 rokov.  Aj
pri úveroch platí, že úrokové sadzby sú

garantované počas celej doby splácania,
takže každý stavebný sporiteľ už pri
podpise úverovej zmluvy vie, koľko
a počas akej doby bude splácať svoje
záväzky.

Nečakajte 
na posledný deň

Ak zatiaľ nepatríte do rodiny staveb−
ných sporiteľov a chcete získať štátnu
prémiu spolu s výhodami, ktoré tento
finančný produkt ponúka, nenechávaj−
te si uzatvorenie zmluvy o stavebnom
sporení a tohtoročný vklad na poslednú
chvíľu. Nepremeškáte šancu mať
vo vianočnom balíčku aj štátnu prémiu.

Viac informácií na adresách:

Veľký Krtíš, Komenského 3,
tel.: 0915 890 260, 0918 716 727,  

Nemocničná 16, tel.: 0918 716 727

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

výberové konanie na pozíciu 

l FINANČNÝ MANAŽÉR
pre plánované otvorenie novej pobočky

v Lučeneci a Veľkom Krtíši.

l WÜSTENROT PORADCA 
pre pobočky vo Veľkom Krtíši. Garantovaný mesačný

príjem min. 600 eur� + výkonnostné odmeny.
Svoje štrukturované životopisy s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail: mpavlovova@wustenrot.sk 

Aj vaše Vianoce môžu byť bohatšie so stavebným sporením

Rozbaľte si štátnu prémiu
V decembri sa už tradične snažíme stihnúť všetko to, na čo sme nenašli čas v priebehu celého roka. Typickým príkladom
je aj stavebné sporenie. Zvýšený koncoročný záujem o tento finančný produkt  ovplyvňuje určite aj fakt, že do konca
roka môžu stavební sporitelia získať k svojim vkladom až 66,39 eur vo forme štátnej prémie.
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Kategória mladomanželia: 
* Do súťaže sa môžu prihlásiť mladomanželia, ktorí mali svadbu naj−
neskôr 1.1.2011 až po dnešok. Do súťaže je potrebné priniesť minimál−
ne 2 kvalitné farebné fotografie (najlepšie digitálne), čo najväčšieho
rozlíšenia a napísanú charakteristiku manželského páru: Vaše meno a
priezvisko, vek, čo ste vyštudovali, kde pracujete, kde bývate, ako ste
sa zoznámili, akú a kde ste mali svadobnú hostinu, prípadne aj foto−
grafiu najkrajšej svadobnej torty, najnezvyčajnejší svadobný dar, naj−
krajší zážitok z vašej svadobnej cesty, prípadne najveselší zážitok zo
svadby... Skrátka, budeme radi, ak nám o sebe napíšete čo najviac, aby

sme mohli pripraviť pekný príbeh vašej lásky. 
Kategória MANŽELIA − SENIORI 

*  U manželov, ktorí sú spolu už viac ako 20 rokov sú pravidlá rovnaké, ibaže môžu navyše pri−
písať "návod na šťastné manželstvo", či ako prekonať manželskú krízu. V prípade manželov se−
niorov prosíme poslať svadobné foto aj fotografie zo súčasnosti, spolu s písomným súhlasom
oboch manželov, že súhlasia so zapojením sa do súťaže a tento súhlas podpíšu v redakcii.
O víťazoch opäť rozhodne počet zaslaných kupónov. 

Podmienky manželskej súťaže: 

Bližšie informácie získate mailom: noviny.pokrok@stonline.sk
alebo telefonicky na č. 0902 302 102 či 0918 59 65 65

Milé stredoškoláčky − budúce
maturantky bola by veľká škoda,
keby vás krásne oblečené, učesa−
né a nalíčené nevidel okrem va−
šich rodičov, spolužiakov a profe−
sorského zboru, nikto iný. Pošlite
nám preto svoju čo najkvalitnej−
šiu fotografiu tváre aj celej posta−
vy zo stužkovej na adresu sedlac−
ko.pokrok@stonline.sk a zabojuj−
te svojou dievčenskou krásou o
titul KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ. 

Hľadáme

kráľovnú
stužkovej

PONÚKAME RÔZNE 
DRUHY

SADENÍC OVOCNÝCH
STROMČEKOV

0944 245 232
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Svoju pozornosť budete
sústreďovať na záležitos−
ti, ktoré vám berú ener−
giu a stvárňujú akúsi ne−
naplniteľnú studňu, do
ktorej stále vodu len doli−
evate a ona sa nenapĺňa.
Všetko je to o vašej spo−
kojnosti a vnútornej vy−
rovnanosti, ktoré u vás
absentujú. Nájdite si svo−

ju vlastnú cestu a systém v tom, ako docie−
liť stav rovnováhy. Rázcestie vyobrazené na
karte vám predurčuje, že sa budete rozho−
dovať, pričom jednu cestu už poznáte a
druhá bude pre vás neznáma a tým sa sta−
ne akousi výzvou. Pod nejakou zvláštnou
zámienkou vás osloví osoba, ktorá má za ú−
lohu dostať sa vám pod kožu. 

Nepripúšťajte si všetko, čo
bude adresované na vašu
osobu, na vzťahovačnosť
nie je čas. Musíte si dokon−
čiť všetko, čo ste počas ro−
ka „rozbrblali“ a nechali
tak, inak si vás to nájde,
premôžte sa a venujte tomu
nejakú  chvíľu. Spŕška ne−
spokojnosti, ktorú prejavu−
je okolitý svet, bude dopadať aj na vás, pre−
to budete zápasiť s nechuťou a vnútornými
bojmi. Tu vám pomôže prítomnosť a sila
milovaných osôb, ktoré vám prinesú svetlo
aj tam, kde ho vy už nevidíte. Na lepšie ča−
sy sa blýska aj nezadaným rybám, kde sa o−
tvára možnosť nadviazať skvelý a perspek−
tívny vzťah – nenechajte si túto možnosť
ujsť pod vplyvom chmúr sveta a aj tých va−
šich. 

Vďaka sile vôle, ktorou po
tieto dni budete dispono−
vať, prekleniete záležitos−
ti, v ktorých ste boli dlho−
dobo zamotaní a ktoré vás
sužovali a ťažili. Aj tie na−
jmenšie veci, ktoré by ste
za iných okolností vnímali
ako malichernosti, majú v
poslednom čase na vás

ťažký dopad. Pomaly, ale isto, však všetko
opadáva a prechádzate do pokojnejších
vôd vášho vedomia. Príliš ste sa sústredili
na „nedostatky“ vám blízkych ľudí, až vás
zavalili tie vlastné. S ústupom ťažoby pri−
chádza pocit radosti a akého−takého utra−
senia sa v prítomnosti. Už bolo naznačené,
že pre váš rozkvet sú veľmi dôležité vzťahy
a na tie by ste si mali posvietiť a začať si
ich „pestovať“.

Tak, ako v predchádzajú−
ci týždeň, aj tento bude
prevažne o vzťahoch.
Minule sa ukázali mraky,
pre tieto dni bude platiť ú−
plná idyla. Precitnete vo
svojich, ale aj partnerových
citoch do ich úplnej pod−
staty. Tešte sa z toho, že má−
te po svojom boku osobu, ktorá vás chápe a
podporí za každých okolností. Na pracovis−
ku sa všetko bude niesť na vlnách pokoja,
mieru a príjemného, až rodinného tepla, kto−
ré by nemali narušiť vaše nesplnené povin−
nosti, preto si všetko splňte tak, ako ste si to
naplánovali. Tento týždeň sa prejaví ako je−
den z najvhodnejších na „odkomunikovanie“
všetkého, kde ste si pred tým ústa neotvorili. 

Budete sa cítiť ako pocest−
ní, ktorí brázdia krajinu s
neurčitým cieľom a pri−
rodzene (necielene) sprost−
redkúva svoje skúsenosti
a vedomosti ľuďom, kto−
rých na cestách stretáva a
ktorí o to stoja. Až do chví−
le, kým vás na vašej „ces−
te“ (pomyselnej) vyhľadá
človek, ktorý si bude od

vás pýtať akýsi univerzálny kľúč k mysle−
niu, bytiu, prežívaniu a existencii na tejto
zemi (vyhľadá vás niekto blízky, známy ale−
bo človek, ktorý o vás počul sprostredkova−
ne, spoznáte ho podľa toho, že potlačí svoju
pýchu, ktorou sa cielene prezentuje). Vlejte
mu do jeho žíl radosť, vieru a nádej. Príde
čas, kedy vám to oplatí najlepšie ako bude
vedieť. Ocitnete sa v pozícii učiteľa v oblas−
ti lásky a financií. 

Tento týždeň bude symbo−
lom šťastia a úspechu a
práve po tieto dni bude
patriť šťastie vášmu zna−
meniu. Naložte s ním ro−
zumne a využite ho tam,
kde to bude potrebné – po−
môže vám v práci (finan−
cie), v duchovnej sfére a
pri vybavovaní všetkých úradných záleži−
tostí, kde ste doteraz len pohoreli a nič ne−
vybavili (povolenia, právne záležitosti, ban−
kové inštitúcie a pod.). Nedobehne vás žiad−
ny „šmejd“, ktorý bude chcieť z vás vytries−
kať, či už peniaze alebo vás bude chcieť vy−
užiť na inom poli. V zdravotnej sfére bude
najviac zaťažená oblasť hrudníka.

Stojíte nepohnute na jed−
nom mieste, ktoré je podľa
vás ideálne (vidíte všet−
kých, tak ako všetci vidia
vás) a na niečo čakáte,
problém je v tom, že ani
sami neviete, na čo vlast−
ne čakáte. Ale to len do
dnešných dní, teraz pres−
ne pochopíte, na čo ste to
vlastne čakali a pohnete

sa vpred – priamou čiarou za tým. Nebojte
sa, pôjde to bez väčších problémov – v skrat−
ke ste pochopili svoje sny a túžby a vyberie−
te sa priamo za nimi bez pocitu strachu.
Začnete si vážiť všetko, čo ste pokladali za
samozrejmé a radosť vám budú robiť aj ú−
plné maličkosti. Vo vzťahoch sa prejaví do−
minantnosť žien, ktoré si konečne poriadne
a chlapsky udrú do stola. 

Éterickým, ohnivým a
vášnivým Pannám detin−
skosť a ufňukanosť ne−
svedčí, tak neskĺzajte
tam, kam nepatríte. Tieto
maniere nepoužívajte ani
na manipuláciu s vaším
okolím, nájdite si na to
iný spôsob a to z toho dôvo−
du, že by to urobilo viac „paseky“ ako dob−
ra, minimálne si to odpustite na tento týž−
deň. Práve naopak, mali by ste predviesť vo
svojom živote ľahkosť, radosť a prirodze−
nosť, ktorá vám otvorí dvere aj tam, kde
vám boli pred nosom zabuchnuté. Zabojujte
(a aj si zabojujete v rámci situácií, do kto−
rých budete vhodení) si trochu so svojím e−
gom a sem−tam vykúkajúcim prejavom na−
dradenosti.

Ocitnete sa v štádiu, kde
sa budete tešiť z prítom−
nosti a to, čo vás čaká v
budúcnosti vám minimál−
ne po tieto dni bude „u−
kradnuté“. Je to správne,
lebo si konečne oddýchnete
od šialeného tempa a víru
domotaných myšlienok. Je
čas vyložiť nohy, nič nero−
biť a oddávať sa sladkému

ničnerobeniu (mimo zamestnania, prípad−
ne siahnite po dovolenke). Tak, ako ste si u−
vedomovali šialenosť tempa, ktoré nám u−
dáva táto doba, teraz budete mať pocit (iba
vaše znamenie), že ste ako v spomalenom
filme. Čas pôjde o čosi pomalšie, čo sa pre−
javí aj na pracovnom výkone, ale vám to
bude vyhovovať, takže pohodička. 

Potrebné a dôležité veci
už neodkladajte na ne−
skôr a radšej sa do toho
pustite hneď. Síce sa stá−
le presviedčate, že máte
čas, ale ste si tým naozaj
takí istí? Chýba vám roz−
prúdenie a „nakopnutie“,
lenže to nik za vás ne−
spraví, preto to zostane,
ako inak, iba na vás. Postavte sa všetkému
(pracovné aj súkromné povinnosti, vzťaho−
vé záležitosti) tvárou v tvár a riešte to, jed−
noducho do toho skočte. Čím skôr povyba−
vujete a budete vedieť, na čom ste, o to vám
bude pocitovo ľahšie a zároveň vám zosta−
ne viac času na vychutnanie si príjemnej−
ších stránok života. 

Určite po tieto dni nič ne−
riskujte a stavte na istoty.
Dni prajú priateľským
vzťahom, ktoré by ste mali
oprášiť, vyrazte si s „ka−
mošmi“ do ulíc a dobehni−
te všetko, čo ste zameškali.
Je na to vhodný čas, nevy−
hovárajte sa na povinnosti
a zariaďte si to tak, aby

ste im nejaký ten čas venovali. Univerzálne
je potrebné vzťahy budovať, a teda ani tie
priateľské nie sú výnimkou. Popri tom si
dajte pozor v práci na donášanie a klebete−
nie a to v oboch smeroch, teda smerované
od vás, ale aj od kolegov smerom k vám. Ak
sa tak aj stane a dozviete sa niečo na svoju
osobu, nevzpierajte sa, nerobte scény, poki−
aľ ide o objektívnu kritiku, prijmite ju.

Pripravte sa na silnú prí−
valovú vlnu klamstiev,
ktorá sa bude rútiť z oko−
litého sveta s cieľom zmi−
asť vás a aj poriadne vy−
užiť. Prefíkanosť bude
priať iným, nie vám, pre−
to je u vás obozretnosť a
opatrnosť na správnom
mieste. Nedajte sa obala−
mutiť sladkými medový−
mi motúzmi, hlavne v oblasti financií (pre−
myslite si, čo podpíšte a komu sa „upíšete“).
Budete ľahkým terčom na využitie, preto,
ak sa v takej situácii ocitnete, pokúste sa o
nekompromisnosť a tvrdší postoj, aby to tá
opačná strana správne pochopila. Na
cestách si dávajte pozor na policajtov a
preto majte stále na pamäti svetlá. 

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ


