11. STRANA

HANDLOVSKÉ NOVINY
však opatrní, pretoe
vaše
rozhodnutie
ovplyvní nielen váš ivot, ale aj ivoty vašich najbliších.
Vo vzahoch sa drte hesla: "Èo nechcete, aby iní robili
vám, nerobte ani vy im".
Lev 23.7 − 23.8
Tento mesiac praje regenerácii tela
a zahranièným cestám. Nachádzajú
sa však vo vašom okolí neprajníci.
Poèínajte si obozretnejšie ne
inokedy a nerobte iadne zásadné
vyhlásenia, najmä ak ide o prácu v zahranièí. Radšej hov−
orte málo a tvárte sa záhadne, pretoe tak uvediete svojho
nepriate¾a do rozpakov. Fyzická èinnos vám rozhodne
prospieva. Urobte nieèo viac ako inokedy pre svoj vzh¾ad,
zdravie a kondíciu.
Panna 24.8 − 23.9
Ideálnym je tento mesiac na kratšie
cesty za poznaním a plánovanie
nasledujúcich mesiacov. Doprajte si
viac relaxu a v práci sa neprepínajte
najmä nie v druhej polovici mesiaca.
Svoju pozornos obráte viac na to, èo sa deje doma. V
spoloèenských podujatiach, štúdiu, èi v práci sa výrazné
výsledky nedostavia. Viac pozornosti venujte domácim
udalostiam a najmä malým nezbedným deom, ktoré
nerešpektujú poriadok a disciplínu.
Váhy 24.9. − 23.10
Starosti zaveste na klinec, potrebu−
jete si oddýchnu a zregenerova sa.
Športujte a uívajte si èerstvý vzduch
aspoò vo svojom vo¾nom èasu a cez
víkend. Dajte svoje vzahy na pravú
mieru. Ak vám nieèo leí na srdci, pozhovárajte sa s ním
medzi štyrmi oèami. Nesnate sa zlepi to, èo sa zlepi
nedá, zbytoène budete predlova vzah, ktorý vám obom
ide na nervy. Dôleité však je, aby zavládla medzi vami
úprimnos a otvorenos.
Škorpión 24.10. − 22.11
ite v prítomnom okamihu a nie v
minulosti, ktorá dávno nie je
aktuálna. Nepod¾ahnite pesimistick−
ým náladám, veï lásky sa èrtá ve¾mi
ve¾a. V láske nie je nikto prorokom,

HOROSKOP v znamení zvieratníka február 2006
Baran 21.3. − 20.4
Mono sa vám zdá, e vo vzahoch
máte na ruiach ustlané. Vo vlast−
nom záujme dávajte pozor na to, èo
sa bude dia vo vašom okolí.
Naèúvajte blízkym. Zaèiatkom mesi−
aca úspešne dotiahnete do konca všetko, èo chcete.
Zamerajte sa potom na svoju kondíciu, alebo správny
stravovací reim. Vaša duševná èinnos bude poèas týchto
dní v útlme, take sa radšej venujte fyzickej práci, èi u
doma, alebo vo fitnescentre. Zhodi pár prebytoèných kíl
vám neuškodí.
Býk 21.4. − 21.5
V partnerských vzahoch vládne
pohoda a tí nezadaní môu na plese,
zábave, èi inom spoloèenskom
podujatí stretnú svoju osudovú
lásku. Ak ste sa rozhodli nieèo
vybavova na úradoch, èi inde, máte výborné predpoklady
dorieši všetky záleitosti. Je vhodný èas na èinorodú
prácu. Neutopte sa však iba v nej. To, èo sa nedá nahradi
iadnym bohatstvom je predsa zdravie. Prevencia v tomto
období prináša svoj efekt.
Blíenci 22.5.− 21.6
Svoju pozornos sústreïte na pri−
ate¾ov a blízkych. Nespoliehajte sa iba
na vlastné sily. Krok, na ktorý sa
odhodlávate, nie je bez rizika. Navyše
nie je najvhodnejší èas na to, aby ste sa do nieèoho púšali
sami. Doiète si zopár dní oddychu v kruhu najbliších.
Uprednostnite spoloèenské podujatia, rodinné stretnutia
a oslavy. Budete ma pocit, e vám všetci rozumejú a
nájdete spoloènú reè so všetkými, vrátane partnera.
Rak 22.6 − 22.7
Venujte viac èasu a pozornosti
finanèným otázkam. Objaví sa pri−
amo pred vami monos ako zarobi
ïalšie peniaze navyše. Nebuïte
konzervatívni a prispôsobte svoje
plány novým okolnostiam. Máte mimoriadnu šancu
zlepši svoje postavenie, a tým aj finanènú situáciu. Buïte

Pomáhame zvieratám
prei tuhú zimu

N

eèakané prívaly snehu nekomp−
likujú ivot len obyvate¾om miest a
obcí. Hlboký sneh je problémom
aj pre zver v našich lesoch. S pribúda−
júcim dátumom sa mnoia prípady
uhynutia sàn, jeleòov a ostatnej raticovej
zveri v dôsledku vyèerpania a hladu.
“Bude to stále horšie, zver u
skonzumovala všetko, kde sa mohla pre
vysoký sneh dosta, preto je nutné ju
prikrmova”, tvrdí Peter Novák, ktorý nás
poiadal o dopravu potravy pre lesnú
zver. “Doteraz som to nosil na chrbte, ale
vdy je toho málo”. Takúto prosbu o pomoc sme nemohli
odmietnu a veríme, e pokia¾ Vás o to poiadame, neod−

preto sa neèudujte, ak vaše srdce prestane bi iba pre
vášho stáleho partnera a obzerá sa po novom objekte.
Zvyšujú sa tie vaše spoloèenské a obchodné úspechy.
Vytýète si cie¾ a choïte za ním. Nedajte sa odradi ani
rozpty¾ova. Robíte dobre, keï sa nesnaíte rýchle zbohat−
nú. Lepší je malý zisk ne ve¾ká škoda.
Strelec 23.11 − 21.12
V tomto období sa radšej drte
príslovia: "Opatrnos je matkou
múdrosti". Ak je to len trocha
moné, nároènejšiu prácu, podpisy
dôleitých zmlúv èi záväzné rozhod−
nutia odlote na priaznivejšie dni. Vsádzajte na stále,
rozváne, stabilné a dané, èi u ide o priate¾stvá, alebo
prácu. Trpezlivos rue prináša. Dajte na rady starších a
skúsenejších v práci, aj doma v rodine. V akejko¾vek láske
máte všetky dvere otvorené.
Kozoroec 22.12. − 20.1
Práve vèas sa vám podarí zaregistro−
va zmenu, ktorá vás zavedie do
samého stredu nadchádzajúcich
udalostí. Podarí sa vám nieèo
naozaj ve¾kolepé. Úspech vás vypro−
vokuje ešte k väèšej èinorodosti a aktivite a vaša energia i
nadšenie pravdepodobne nákazlivo zapôsobia na celé
okolie. Ak túite po nezvyèajných záitkoch, musíte od
základu zmeni svoje domáce zvyky. Nezadaným popletie
hlavu nová známos. Niet dôvodu veša hlavu pre zby−
toènú opatrnos a lipnutie na starom.
Vodnár 21.1 − 19.2
Zájdite niekam za priate¾mi a
uvo¾nite sa. Ak nebudete v tomto
období sedie iba doma pri televízii
a vyberiete sa na výlet, alebo si
vezmete dovolenku, stretnete
nového priate¾a, ktorý bude ochotný pomôc vám radou i
peniazmi. Ani vy nezabúdajte na priate¾ov, ktorí vám v
núdzi podali pomocnú ruku. V kruhu priate¾ov a zaují−
mavej spoloènosti si môete upokoji nervy a naèerpa
silu. Tu sa vám môu naskytnú šance na ve¾mi výhodné
kontakty.
Ryby 20.2. − 20.3
Praje vám šastie nielen v oblasti
podnikania, ale aj v súkromnom
ivote. Stále sa èosi nové
deje. Vám však taký rozruch
vyhovuje, ste vo svojom
ivle, take si dokopy ani nevšimnete, e pracovný
èas máva aj svoj koniec. To je tie dôvod, preèo sa
vám vlastne takmer všetko darí. Ak je to potrebné
vycestujte. Ak túite po úprimnom dlhotrvajúcom
vzahu bez väèších výkyvov, máte šancu. U stálych
zväzkoch mono oèakáva prehåbenie väzieb.

Doprava potravy s pomocou štvorkolky Polaris

mietnete ju ani vy. Informácie ako pomôc prikrmova
lesnú zver získate na tel. èísle 0907774280.
V. Horváth

Chcela by som poïakova kolektívu chirurgick−
ého oddelenia Nemocnice v Handlovej pod
vedením primára MUDr. Kozára za dobrú
starostlivos. Mala som úraz − "zloitú
zlomeninu". Som ena vyššieho veku a pripú−
tanie na lôku mi spôsobuje väèšiu traumu, ale
milý prístup personálu zmiernil moju boles.
Ešte raz vrelá vïaka.
Pani Krahulcová z Handlovej

