
Oznam Správy cintorína Handlová
Spoločnosť PARTE s.r.o. - Správa cintorína, oznamuje

návštevníkom cintorína, že cintorín bude otvorený počas sviatkov Všetkých svätých:

    v piatok, 29.10. 2010   od 08.00 – 20.00h
    v sobotu, 30.10. 2010  od 08.00 – 20.00h
    v nedeľu, 31.10. 2010  od 08.00 – 20.00h
    v pondelok, 01.11. 2010  od 08.00 – 20.00h

V uvedený čas bude otvorená aj predajňa v priestoroch Domu smútku.

Naša ponuka: 
      - kahance a sviečky /rôzne druhy/
      - dušičkové venčeky
      - živé črepníkové chryzantémy
      - umelé kvety, kytice, ikebany /sádrovačky/

Osvetlenie cintorína bude zabezpečené v čase od 18.00  do 20.00 hod.
Správca cintorína bude prítomný na cintoríne v čase od 9.00 - 18.00 hod.

Prítomnosť správcu je možné využiť na úhradu poplatkov za hrobové miesta, na 
konzultácie k hrobovým miestam a na zmeny nájomcov a trvalého bydliska, ako aj 
na doplnenie a uzavretie zmlúv podľa zákona č.: 470/2005 Zb.z.

Vaše pripomienky a návrhy, týkajúce sa zlepšenia správy a činnosti cintorína posie-
lajte na adresu: 

      Parte s.r.o., Hviezdoslavova 9, 971 01 Prievidza, 
      e -mail: partesro@zoznam.sk
       /s uvedením vášho mena, adresy a tel.čísla./

Prosíme návštevníkov cintorína, aby odpad hádzali do veľkoobjemových 
kontajnerov.
Príchod k cintorínu a parkovanie bude zabezpečené členmi mestskej polície.

Vážení návštevníci, ďakujeme za porozumenie, vzájomnú 
tolerantnosť a rešpektovanie pokynov MsP a správy cintorína.

Ponúkame kompletné služby 
na jednom mieste

Handlová – 046/ 547 65 06
Dom smútku, Cintorínska 2

Prievidza – 046/ 542 36 56
Hviezdoslavova 9, 971 01 Prievidza

Bojnice – 046/ 542 48 21
Dom služieb – Sládkovičova 210

-    prevoz pri kompletných pohrebných službách 
      v rámci okresu ZDARMA
-    odvoz a prevoz zosnulých 24 hod. denne 
      v rámci celej SR a EÚ
-    zabezpečenie administratívnych záležitostí  
      /matrika, št. príspevok, iné .../
-    zabezpečenie pohrebu vrátane rozlúčkového  
      obradu, hudby ...
-    návrh, tlač a roznesenie parte podľa 
      požiadavky
-    predaj rakiev
-    výroba a predaj umelých a živých vencov,  
      kytíc
-    zabezpečenie karu v dôstojných priestoroch  
      vrátane občerstvenia
-    výroba, predaj a montáž pomníkov
-    predaj a montáž hrobového príslušenstva
www.micokamen.sk, e-mail: partesro@zoznam.sk
Stála služba: 0907 55 22 00

HROBY VZKVITNÚ 

ČAKANKOU
Práca ako obeta,
za zimy i za leta,
kde pre šťastie rodiny,
rany vlastné zaviníš.

Krokmi tmavou alejou,
lampáš v srdci s nádejou,
a vtom plyn zo všedných strán,
dvadsať duší – dvadsať rán.

Zhasol život zobratý,
slzy tečú z dojatí,
zobralo to všetkých nás,
v srdciach sťa by zastal čas.

Biela bude nedeľa,
hroby vzkvitnú čakankou,
no prečo smrť sa obzrela,
zostane len hádankou.

(Andrea Kvotidianová)

Dňa 15. októbra sme 
sa rozlúčili s našou 
milovanou mamou 
a manželkou 
p. Máriou Koštialovou. 

Úprimne ďakujeme 
za účasť, prejavenú 
sústrasť i kvetinové dary 
na poslednej rozlúčke s našou zosnulou. 

Smútiaca rodina.

Odišiel si, niet ťa medzi nami, už len kytičku 
kvietkov ti na hrob môžeme dať, sviečku zapáliť 
a spomínať.
Dňa 5.10.2010 uplynulo 20 rokov od smrti otca 
a starého otca Karola Tótha. 

Spomínajú dcéry a syn s rodinami.

Dňa 13.10.2010 uplynul 
rok čo nás opustil 

František Kollár. 

Kto ste ho poznali, spo-
mínajte s nami. 

Smútiaca rodina.

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme 
všetkým priateľom a známym, že nás dňa 19. 
septembra 2010 opustil pán 

Jozef Kováčik 
vo veku 64 rokov. 
Ďakujeme všetkým 
príbuzným, pria-
teľom a známym, 
ktorí ho odprevadili 
na poslednej roz-
lúčke. 

Manželka Božena, 
dcéra Katarína s rodinou, dcéra Denisa 
s rodinou.

POĎAKOVANIE
Chcela by som sa poďakovať pani primárke 
interného oddelenia dlhodobo chorých MUDr. 
Kvostkovej ako aj celému zdravotníckemu per-
sonálu, za príkladnú starostlivosť a milý prístup 
pri dlhodobom ošetrovaní môjho manžela 
Jozefa Kováčika počas jeho ťažkej choroby. 
Ešte raz ďakujem.

Manželka Božena Kováčiková s dcérami 
Katarínou a Denisou s rodinou.


