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Spomienka
Dňa 4. januára 2011 uplynie 5 rokov od smrti nášho 
drahého manžela, otca, starého otca 
Dušana Jakubca.
Ťažko je bez teba, smutno nám je všetkým. 
Už  nič nie je také, ako bolo predtým.
S láskou spomíname

Dňa 23. januára 2011 uplynie 10 rokov od 
smrti pána 
Michala Stróhnera.
Spomínajú sestra Ludka 
s rodinou, švagriná 
Gertrúda s rodinou, bratia 
Vlado a Milan s rodinou.

Dňa 16.11. 2010 uplynulo 
10 rokov od smrti našej 
manželky, matky, starej 
a prastarej matky 
Anny Matušekovej.
Spomínajú manžel Štefan, 
syn Štefan s manželkou, 
dcéra Anna s rodinou, syn 
Michal s rodinou, syn Miroslav s rodinou a dcéra 
Janka s rodinou. OPRAVA

S hlbokým smútkom v srdci 
oznamujem všetkým pria-
teľom a známym, že dňa 
5. decembra po krátkej 
a ťažkej chorobe nás vo 
veku 61 rokov opustila pani 
Irenka Gamanová, 
milovaná manželka, mama 
a stará mama. 
Všetci, ktorí ste ju poznali, 
venujte jej, prosím, tichú 
spomienku.

Manžel a smútiaca rodina

Keď prúser, potom poriadny, keď zábava, tak šou
Aj ženatý musí byť slobodný to je heslo šmatlákov...

Dňa 16. januára sme sa rozlúčili s kamarátom TIBOROM SCHMIDTOM.
Drž nám tam, Tibor, nejaké dobré fleky.

Kamaráti Šmatláci

Ponúkame kompletné pohrebné služby na 
jednom mieste:

v Handlovej - 046/547 65 06 
Dom smútku, Cintorínska 27
v Prievidzi - 046/542 36 56
Hviezdoslavova 9, oproti farskému kostolu
v Bojniciach - 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 a iné)
- zabezpečenie pohrebu, vrátane rozlúčkového obradu, hudby
- návrh, tlač a rozmiestnenie parte podľa požiadavky
- predaj rakiev
- výroba a predaj umelých a živých vencov, kytíc
- zabezpečenie karu

Stála služba:  0907 55 22 00 

POHREBNÉ SLUŽBY

História Gymnázia v Handlovej sa začala písať v školskom  
roku 1953/54.Od založenia školy ubehlo úctyhodných 56 rokov. 
Oveľa mladší je však jej názov, ktorý gymnázium nesie po 
prvom slovenskom kozmonautovi Ivanovi Bellovi.
Pri zrode tejto myšlienky stálo vtedajšie vedenie gymnázia na 
čele s pani riaditeľkou RNDr. Gabrielou Fusekovou. Desiate 
výročie bolo príležitosťou pozvať do Handlovej Ing. Ivana Bellu  
a privítať ho na pôde školy. 10.decembra 2010 sa v pries-
toroch Gymnázia I. Bellu uskutočnila slávnostná akadémia, 
ktorej predchádzala beseda s naším prvým a zatiaľ jediným 
kozmonautom Ing. I. Bellom. Podrobne a obrazne vykreslil 

študentom, aké zložité prípravy musí človek 
absolvovať, keď chce vidieť vesmír a našu 
Zem z inej perspektívy.
Po zaujímavej besede nasledovala druhá 
časť slávnostného dňa, v ktorej  riaditeľ 
školy RNDr. Marián Šorl najskôr privítal  
hostí – zástupcov Trenčianskeho samo-
správneho kraja  a poslancov TSK, riadi-
teľov základných škôl handlovskej doliny, 
riaditeľa SOŠ a  primátora Handlovej Ing. 
Rudolfa Podobu.
V kultúrnom programe, ktorí  pripravili štu-
denti gymnázia, sa striedal tanec, hudba i  
spev so slávnostnými prejavmi pozvaných 
hostí. Nechýbala prezentácia školy, ktorá 
bola zameraná na  bohatú činnosť a úspe-
chy školy v rokoch nedávnej minulosti, ale 
hlavne  súčasného obdobia.
Na záver vystúpili študentky školy, ktoré 

robia Gymnáziu I. Bellu dobré meno v širokej verejnosti. Bývalá 
absolventka Veronika Petrovská, dnes študentka práva, súčas-
ná maturantka Barborka Urbánková  a Nora Paľovová, ktorá si 
na maturitnú skúšku ešte necelé štyri roky počká. Symbolické 
odovzdávanie štafety bolo dôkazom toho, že bránami gymnázia 
už prešlo veľa generácií a je veľa študentov, súčasných i budú-
cich, ktorých boj s časom ešte len čaká.
10. december sa niesol na Gymnáziu I. Bellu v slávnostnej 
atmosfére, ktorú tomuto dňu dodávali nielen výnimoční hostia, 
ale aj predvianočná výzdoba a atmosféra, ktorou dýchal každý 
kút školy.

Už 10 rokov ho verejnosť pozná pod názvom 
Gymnázium Ivana Bellu

Pomáhame dosahovať vaše ciele
Help, n. o. v spolupráci s mestom 
Handlová aj v roku 2011 bude posky-
tovať:

  JAZYKOVÉ KURZY ●
- anglický nemecký, francúzsky - 
- anglický jazyk pre opatrovateľky - 
- nemecký jazyk pre opatrovateľky -
- AJ – príprava na maturitnú skúšku -
- NJ – príprava na maturitnú skúšku -

● POČÍTAČOVÉ KURZY ●
- všeobecné pre začiatočníkov a mierne 
pokročilých -
- Microsoft Word - Microsoft Excel -
- Svet PowerPointu a tvorba 
fotoalbumov 
- Komunikácia prostredníctvom internetu 
- Microsoft Windows a práca s médiami 
- Tvorba www stránok 
● OSTATNÉ KURZY ●
- Kurz opatrovania -
- Kurz aranžovania kvetov  -
- a mnohé iné, podľa vašich požiadaviek 
-Kurzy sa budú otvárať v Handlovej, 
podľa záujmu občanov.
Možnosť úhrady kurzu na splátky.

Bližšie info: 0905 884 813, 
e-mail: kmetova@handlova.sk


