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Nakupujete v Bille?
Ak áno, dáte mi za pravdu, že 
pri pokladni je vždy rad. Určite by 
nebol, keby boli v prevádzke viace-
ré pokladne (je ich 5). 
Aj 16.6. 2010 o 11:32 boli v prevád-
zke 2 pokladne. Spýtala som sa, 
prečo ďalšie nie sú v prevádzke. 
Odpoveď v kancelárii bola, že sú 
asi na WC. Po mojej pripomienke 
otvorili ďalšiu, ale pokladníčka sa 
oborila, že sú malé tržby, načo 
majú byť otvorené. Ďalej nevhodne 
šomrala, že nemáme čas. Keby 
sa to stalo raz za čas, nepoviem, 
ale táto situácia sa opakuje  každý 
deň. Kedy dôjde k náprave?

O.B.

Basketbalisti v Chorvátsku
V dňoch 4. – 13. júna 2010 sa žiaci 
športových tried v basketbale zo 
ZŠ Mierové námestie v Handlovej 
zúčastnili športovo – ozdravného 
pobytu vo Sv. Jakove a Filipe pri 
Biograde na moru v Chorvátsku. 
Ubytovanie a strava boli zabezpe-
čené cestovnou kanceláriou MADO 
v komplexe apartmani-com. Počas 
celého pobytu mali žiaci krásne 
slnečné počasie, ktoré využili na 
aktívne športovanie vo vode a do-
plnkové športy –  volejbal, street-
ball, stolný tenis, bedminton.

OSPRAVEDLNENIE
Vlastníci bytov spoločenstva 
vlastníkov bytov SVB B2 v Han-
dlovej sa týmto ospravedlňujú 
firme TST servis s r o  Bojnice za 
šírenie nepravdivých informácií
ohladom pracovných postupov 
a materiálov, použitých touto fir-
mou pri realizácii rekonštrukcie
bytového domu.

SVB B2

Výstava pokračuje Sny sú naši najlepší priatelia pretože...
a b c d e f g h i j k l m n
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Zvisle
a- zapáľ
b- prepáč angl.
c- látka
d- ruský vedec
e - pomôcka
f1 - ľudská činnosť
f2 - posmešok
g - mužské meno
h1- venuj
h2- ide v Košiciach
i1 - skonajú
i2- popevok
j- štvanica
k1- začiatok dňa
k2- zámeno
l 1- alkohol. nápoj 
l2- okraj
m1- ľudský zmysel
m2- Edita doma
n- zviera v afrike
Vylúštenú tajničku vystrihnite a 
pošlite na adresu redakcie.
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Tajnička: ....Manžel svoje alibi.
Výhercovia: Jozef Nagy, Daniela Althapová, Jana 
Riečanová

Poďakovanie
Ďakujeme Vám za podporu 
a hlasy, ktoré ste nám dali vo 
voľbách do NRSR. 
Veríme, že nám svoju priazeň 
zachováte aj v komunálnych 
voľbách v novembri 2010.

Vladislav Horváth 
a Ivana Hromádková

kandidáti za SDKÚ -DS

Lezecké preteky detí v Hutire
Foto V. Horváth


