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Susedka v záhrade osloví cez plot 
suseda:
-Jožko, čo že si včera nebol v kostole ?
-Včera som spal doma.
Policajt zastaví duchovného:
-Svätý otec, čo ste pili ?
-Iba vodu.
-Ale ja z vás cítim víno !
-Pane Bože opäť si urobil ten zázrak!
Medzi manželmi:
-“Drahý, chcela by som ísť do Zoo.“ 
-“A nebudeš sa v tej klietke nudiť?“
„Sused, videli ste, akého strašiaka si 
Jožo postavil na pole?“
„Nie.“
„Takého strašného, že mu vrany vrátili aj 
minuloročnú úrodu.“ 
Fero s Mišom idú v noci po ulici a spie-
vajú. Zastaví ich policajt a vyčíta im:
„Keď už idete tak neskoro v noci domov, 
tak aspoň nehulákajte.“
„A kto vám povedal, že ideme domov?“ 
Koľko máš rokov, chlapče?
”Doma šesť, v škole sedem a v autobu-
se štyri.”
”Prečo si nervózny?”
”Lebo chytám ryby.”
”Ale ja som počula, že to upokojuje.”
”To áno, ale nie bez rybárskeho lístka.”
V temnej uličke prepadne lupič mladú 
ženu. Kričí: ”Vyzleč sa!”
Mladá žena dá zo seba dolu drahý 

kožuch...
”Všetko dolu! Vyzleč sa do naha!!” 
nestačí to však lupičovi.
”Keď ja sa hanbím...” odporuje mladá 
žena.
”Nemáš sa čo hanbiť!” vysvetlí lupič. ”Ja 
som bývalý lekár!”
Chlapík letí na zájazd malými aerolínia-
mi. Letuška sa ho pýta:
”Chceli by ste večeru?”
”A aký máte výber?”
”Áno alebo nie.”
„Pozri sa na toho chlapca, aké má krivé 
nohy!“
„No čo, to je môj syn!“
„Ej, ale mu pristanú, fešákovi!“ 

Sudca:
- Museli ste predsa zbadať, že ste vzali 
cudziu peňaženku!
- Možno, ale peniaze sa mi videli akési 
známe!

Do obchodu príde korpulentná pani a 
vraví predavačovi:
- Rada by som videla nejaké plavky, čo 
by mi pristali.
- Aj ja - odvetí predavač

Sudca k obžalovanému:
„Chcete uviesť nejaké poľahčujúce 
okolnosti?“
„Áno, chcel by som povedať, že už 
som bol trikrát trestaný a vôbec to 
nepomohlo!“

ZUŠ doteraz .....
Základná umelecká škola v Handlovej 
sa snaží pravidelne informovať každého 
rodiča, občana o svojich aktivitách a 
plánoch. 
V prvom polroku škola prešla určitými 
zmenami, napr. otvorenie Prípravného  
štúdia v materských a základných 
školách, mailova adresa na riaditeľa, 
schránka vo vestibule školy na dotazy, 
námety a pripomienky.... V období 
od októbra 2009 do januára 2010 sa 
škola podieľala na mnohých kultúrnych 
akciách.
- Napr. divadelné predstavenie „Barbora“ 
v Kostole sv. Kataríny- hudobné vstupy
- Artanno sa prezentovalo na Vianočných 
koncertoch nielen v Handlovej, ale aj v 
Žiari nad Hronom a v Kremnici.
- v spolupráci s  Mestom Handlová 
a Centrom voľného času Relax a  
Základnej umeleckej školy v Handlovej 
sa dňa 15. decembra 2009  konalo v 
priestoroch ZUŠ záverečné kolo súťaže 
Talent Handlovej organizovaný Detským 
a mládežníckym parlamentom.
- 1. miesto – Bianca Oboňová  hra na 
klavíri / žiačka ZUŠ /
- 2 .miesto – Izabela Albertová  výtvarný 
odbor / žiačka ZUŠ /
- 3 .miesto – Nina Kellová tanec
O umiestnení súťažiacich rozhodovali 

všetci zúčastnení..aj tieto umiestnenia 
svedčia o kvalite výuky v ZUŠ. Bodkou 
za značným množstvom vydarených 
podujatí bol „Vianočný koncert“ v ZUŠ 
s výbornou účasťou poslucháčov. 
Atmosféra koncertu bola veľmi prí-
jemná, aj týmto chceme poďakovať 
každému zúčastnenému poslucháčovi. 
ĎAKUJEME.
V druhom polroku učiteľov a žiakov ZUŠ 
čakajú regionálne a celoslovenské preh-
liadky o ktorých Vás budeme priebežne 
informovať.
Samotná ZUŠ je organizátorom 
okresnej prehliadky v hre na gitare, 
celoslovenskej prehliadky v termíne 
jún 2010 „Handlovské gitary“. Na 
podujatie prijali oficiálne pozvanie také 
osobnosti ako profesor Jozef Zsapka, 
pedagóg na VŠMU v Bratislave a pro-
fesor na UNIVERSDADE DI AVEIRO 
v Portugalsku, taliansko – slovenské 
gitarové duo MAREC A FERAROO a iné 
osobnosti hudobného sveta.
Myslím, že Základná umelecká škola v 
Handlovej je pýchou mesta, spĺňa pred-
stavy človeka o umeleckom vzdelávaní a 
kultúrnom vyžití. Každá Vaša pripomien-
ka zlepšuje kvalitu práce  ZUŠ. Spolu sa 
môžeme tešiť na ďalšie naše úspechy a 
napredovania....                    

E. Filipová 
Text neprešiel korektúrou.

1. mesto v CHorvátsku
2. súčasť staroby
3. ústa
4. rastie v močiaroch
5. názov Handl. turistic-

kého oddielu
6. člen armádneho zboru
7. handlovský basket-
balista
8. piskot

9. handlovská firma (sídli 
v DK)
10. druh skla
11.  izba 
12.  zvesť
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V tajničke sa ukrýva názov piesne skupiny Rangers

Výhercovia z minu-
lého čísla

Christián Cagáň
Karina Cmarková
Eduard Uhrín
Štefánia Gregorová


