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Zimné prechádzky
Slovenským rajom

JUDr. Ingrid NOVÁKOVÁ

Slovensko je krásna krajina, ktorá
nám ponúka nevšedné záitky v ka−
dom roènom období. K tým nezabud−
nute¾−ným patrí prechádzka Sloven−
ským rajom. To, èo príroda v lete
schováva, nám naplno ukáe poèas
zimných me−siacov. A tak tam, kde
v lete tiekli cícerkom malé potôèiky,
nachádzame v zime krásne ¾adové
útvary. Pri prechádzke Suchou Belou,
Prielomom Hornádu, èi Kláštorskou
roklinou sa však nezaobídete bez
potrebnej výstroje, ako sú maèky. Zima
v Slovenskom raji ponúka okrem fanta−
stických poh¾adov aj iný, v lete nepoz−
naný záitok. K¾ud a pohodu. iadne
èakanie na rebríkoch, chodníkoch èi
tlaèenica v reštauráciách.
Take, ak máte ešte zopár dní starej
do−volenky, niet èo váha. Kým sa nám
tá krása neroztopí.

oznamuje, e dòom 1. 2. 2008 je
otvorená advokátska kancelária
na ul. ÈSA è. 12 Handlová

advokátka

(budova internátu SŠ SPŠ Handlová − 2.
poschodie).

V advokátskej kancelárii bude posky−
tova právne sluby v oblasti:
− obèianskoprávnej, pracovno −
právnej, obchodnoprávnej,
rodinného práva a vo veciach
správneho práva
− spisovanie kúpnych zmlúv,
darovacích zmlúv, nájomných
zmlúv a spisovanie iných
právnych úkonov.
Tel./fax : 046/5475027
e−mail:

judrnovakova@centrum.sk

Kròaèky 2008
K zimným adrenalínovým športom
sa u nieko¾ko sezón zaraïujú aj
preteky na kròaèkách v obci Turecká.
Zjazd na špecifických saniach, ktoré

Zamrznuté vodopády v Kláštorskej doline

trochu pripomínajú malého
mamuta, je nielen zaujímavou
atrakciou, ale aj obdivuhodnou
a nebezpeènou športovou dis−
ciplínou. Len dobre pripravená
dvojica zvládne nároènú trasu
bez akostí. A tak o pády, zlo−
meniny, èi vyrazené zuby na
týchto pretekoch nie je núdza.
Preteky majú jedineènú
atmosféru. Keï vyjde poèasie,
sú kròaèkové preteky, pri
absencii podobných podujatí
u nás, dobrým tipom na rodin−
ný výlet.
K pravidelným úèastníkom kròaèkových pretekov patrí aj moderátor Joo Kubáni z TV Joj − è. 37.

Zapojte sa do príprav nového
cestovného poriadku MHD
Podpisom dlhodobej zmluvy s SAD a.s. Prievidza sa rozširujú
sluby pre obèanov Handlovej. Zakúpením nízkokapacitného
autobusu vznikne monos rozšíri spoje MHD aj do oblasti
Ul. Kunešovská, Malá Hôrka a Nová Lehota.
Vaše návrhy na èasový harmonogram premávky autobusu
zasielajte do 31. marca 2008
Informujte nás:
E−mail: sekretp@handlova.sk (predmet správy : CP MHD Handlová)
Zasielajte: Mestký úrad Handlová Námestie baníkov 7, Handlová
(obálku oznaète: CP MHD Handlová) Telefonujte: 046 519 25 33.

V. Horváth

Filatelistická
zaujímavos

KOMISIA ŠPORTU a CVÈ Relax

Pri príleitosti 85. výroèia zaloenia
Mestskej kninice Handlová bude
vydaná príleitostná peèiatka kninice.
Návrh pochádza z dielne akademick−
ého maliara Rudolfa Cigánika.
Odtlaèok tejto filatelistickej zaují−
mavosti môu záujemcovia získa na
Pošte Handlová v termíne

Ocenenie najúspešnejších
športovcov, kolektívov,
trénerov a funkcionárov
mesta za rok 2007

25. 3. − 2. 4. 2008

COUNTRY TRH, 11. − 12. júla 2008

pozýva širokú verejnos na

V STREDU 19.3. 2008
o 18.00 hod. v Športovej hale
Oceòovanie sa uskutoèní v prestávke
extraligového basketbalového zápasu

MBK HANDLOVÁ a HBK PRIEVIDZA

