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Dňa 22.7.2010 
sme si pripo-
menuli nedoži-
tých 72 rokov 
nášho drahého 
manžela, otca, 
starého otca  
Albína Cicku. 
S láskou spomínajú manželka, 
synovia, dcéry, zaťovia a vnúčatá.

AUGUST 2010

Opustili nás  
jún/júl  2010 

Jozef Hornický  81 rokov
Igor Vetrík  29 rokov
František Schnobal  70 rokov
Karol Toth  81 rokov
Emília Majerchová  66 rokov

Dňa 27.7.2010 uplynulo 5 rokov, čo 
neutícha bolesť v srdci za našou 
drahou mamičkou, manželkou a ba-
bičkou Alžbetou Krajcovou. 

Kto ste ju 
poznali, venuj-
te jej spolu 
s nami tichú 
spomienku. 
S láskou spo-
mína manžel, 
dcéry Mária, 

Ružena a syn Ján s rodinami.

Už 11 smutných rokov uplynulo, čo 
nás navždy opustil dobrý manžel, 
ocko, starký 
Ľudovít 
Dérer. 
17.7.2010 
by sa dožil 
70 rokov. 
S láskou 
spomínajú a nikdy nezabudnú 
smútiaca manželka a dcéry s rodi-
nami. Kto ste ho poznali, spomínaj-
te tíško s nami.

Poďakovanie
Dňa 2. júla sme sa rozlúčili s našim 
otcom, starým a prastarým otcom 
 p. Michalom Ganzom. 

Ďakujeme za kvetinové dary a za 
účasť na poslednej rozlúčke s na-
šim drahým zosnulým. Ďakujeme 
za starostlivosť a ochotu MUDr. 
Pastuchovej, MUDr. Kvostkovej, 
celému personálu, a p. Erike 
Budovičovej. 

Smútiaca rodina

Dňa 25.júla 2010 uplynie 10 rokov 
od smrti nášho 
d r a h é h o 
manžela, otca, 
starého otca 
p. Jaroslava 
Uríčeka.  

Smútiaca 
rodina

Už je to 30 rokov, čo nám chýba 
naša drahá maminka, starká, a pra-

starká Katarína Ganzová. 
Nikto a nič ju nenahradí. Ostáva len 
spomienka detí, vnúčat, pravnúčat 
a ostatnej rodiny.
Všetci , kto ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú spomienku.

Dňa 2. augusta 2010 uplynie 20 
rokov od smrti nášho drahého man-
žela, otca, starého otca, brata, švag-
ra, priateľa p. Alojza Viciana. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 

spomienku. Manželka s rodinou.

Zatvorená Ambulancia
Veterinárna ambulancia 

MVDr. Petráša oznamuje, 
že v dňoch 

16. až  29. augusta 
bude z dôvodu čerpania dovolenky 

zatvorená.

Spomíname 
Už 8 rokov uplynulo od smrti 

milovaného otca a dedka  
Štefana Valoviča.
Aj keď si odišiel, v našich srd-
ciach žiješ navždy. Tvoje dcéry 
Ingrid a Marta s rodinami.

Cesta rozprávkovým lesom sa konala po 32. krát
Tohtoročný upršaný jún spôsobil presun 
Cesty rozprávkovým lesom z tradičné-
ho júnového termínu na prázdninový 
24. júl.  V júni bol trávnatý porast na 
lúke na Jednej studničke rozmočený, 
lúku nebolo možné pokosiť a deti by si 
užili viac blata ako rozprávok. 
Sobotné júlové ráno privítalo organi-
zátorov síce zamračenou oblohou, ale 
nakoniec predsa len nepršalo a brána-
mi rozprávkového lesa prešlo viac ako 
600 účastníkov. 
Cesta rozprávkovým lesom bola 
v tomto roku skromnejšia na výzdobu 
i účastníkov, ale veselá a plná rozprá-
vok. Hlavnou témou lesa boli slovenské 
ľudové rozprávky. Jančo a Janča v ľu-
dových krojoch, skôr ako pustili deti do 
lesa, spolu s trubadúrom spievali s deť-
mi  slovenské ľudové pesničky a hrali 
sa Kolo, kolo mlynské. Pódium patrilo 
handlovským mažoretkám, Volcanu 
a mimozemšťanom, ktorých nakoniec 
porazili vesmírmi hrdinovia. Deti nezabudli ani na svoje zvončeky. Či už to bola kreativita rodičov, alebo samotných 
detí, odmenu dostali tí, ktorí doniesli najviac zvončekov, vlastnoručne vyrobené plastové i papierové zvončeky, zvon-
ček na valaške, hlinený zvonček...
A predsa možno padol aj nejaký ten rekord - za najväčší počet účastníkov s detským kočíkom. Nemáme ich presne 
zrátané, ale každá, z asi z 30. skupiniek, ktoré vošli do lesa, mali aspoň jeden kočík a núdza nebola ani o zahranič-
ných účastníkov. Handlovský les navštívili deti z Čiech i Nemecka. Sladké balíčky si odniesol i tento rok každý detský 
účastník Cesty rozprávkovým lesom 2010. Ďakujeme všetkým  sponzorom  a dobrovoľníkom za pomoc . A ďakujeme 
aj rodičom a deťom, že sa vybrali do lesa a ostali verní tradičnému podujatiu.Tridsaťtriročný rozprávkový les sa otvorí 
opäť budúci rok..                                                                                                                                           JP

Smútočné 
oznamy


