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Narodené detičky 
December

Nelly  Štrbová
Kristína  Ištoková
Eva  Wágnerová
Zuzana  Bauková
Karolína  Tončková
Klaudia  Bitarovská
Sandra  Veselovská
Karin  Chudá
Natália  Prišticová
Tereza  Trnková
Michal  Červeňanský
Marek  Štrba
Dávid  Múdry
Miroslav  Karásek
Lukáš  Šimko
Samuel  Petráš
Filip  Altaylar
Simon  Majdán
Nicolas  Rezničenko

JUBILANTI 
Okrúhleho životného jubilea (od 70 rokov) 

sa v mesiaci december dožili:

Gabriela          Zaťková
Ján                  Milan
Mária              Gajdošová
Mária              Holicová
Anton              Jančovič
Anna               Pupalová
Alžbeta            Ďurinová
Anna               Krátka
Zuzana            Kočišová
Júlia                Smoleňová
Mária              Lukačiková
Mária              Komárová
Marta              Lekárová
Emília             Gajdošová
Milan              Cingel
Silvia               Pihíková
Mária              Gregušová
Walerián          Šarlej
Peter               Uličný
Jozef                Imrece
Michal             Strohner
Ján                  Ihring
Štefánia           Dioszégiová
Jozef                Fabian

Oznam o vkladaní 
a vyberaní hotovosti

Hlavná pokladňa Mesta Handlová 
bude k dispozícií 5. januára 2009.
Na pobočných pokladniach nebude 
možné vkladať hotovosť 
do 16. januára 2009.

Výchovno - vzdelávacia 
činnosť, jej výsledky a podmienky 
škôl a školských zariadení
Riaditelia škôl a školských zariadení vypraco-
vali správy za uplynulý školský rok 2007/2008.
Štruktúru správy a jej obsah určujú všeobecne záväzné práv-
ne prepisy. K správe sa vyjadruje rada školy alebo školského 
zariadenia. Správu schvaľuje zriaďovateľ a po schválení sú 
správy zverejnené na obvyklom mieste v škole, školskom 
zariadení a na internetovej stránke školy, ak je zriadená. 
Správy jednotlivých škôl a školských zariadení si môžete 
pozrieť aj na internetovej stránke mesta www.handlova.sk 

Vianočné prázdniny budú dlhšie!
Riaditelia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Handlová, vrátane Základnej umeleckej školy a Špeciálnej 
základnej školy, z organizačných a prevádzkových dôvodov 

predlžujú vianočné prázdniny 
do  9. januára 2009.

Riadne vyučovanie sa začína v pondelok 12.januára 2009. 
Prázdniny majú do tohto termínu predĺžené aj stredné školy 
v meste Handlová – Gymnázium I. Bellu a Spojená škola.

Prípravy na budovanie malého 
obchvatu Handlovej
V tomto roku by sa malý obchvat Námestia baníkov mal stať 
skutočnosťou. S jeho výstavbou sa spája množstvo povolení 
a vyhlášok. Vyhlásenie verejnej vyhlášky o začatí konania 
s miestnou obhliadkou na výrub stromov v decembri 

minulého roku, bolo tiež súčasťou realizácie tohto projektu.  
Hrozivo vyzerajúci počet stromov (393), ktoré budú musieť 
byť vyrúbané, ktorý uvádza vyhláška, ukrýva v sebe aj porast 
v okolí Handlovky, ktorý má hrúbku  cca 2 cm. Je to 322 
drevín brehového porastu na pozemkoch ulíc Poštovej, 
29.augusta a Námestia baníkov. V rámci umiestnenia 
líniovej stavby „I/50 Handlová – centrum“, teda ,, malého 
obchvatu Handlovej, bude potrebné tieto dreviny odstrániť. 
Po dokončení stavby, najneskôr do konca roku 2010, budú 
stromy opäť vysadené.

Výskum štatistického úradu 
v Handlovej
Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) bude v roku 2009 uskutočňovať 
výberové zistenie o štruktúre a úrovni príjmov a výdavkov 
domácností - štatistiku rodinných účtov.
Zamestnanci ŠÚ SR budú náhodne vyberať niektoré domác-
nosti a požiadajú ich o poskytnutie potrebných informácií. 
Každý zamestnanec ŠÚ SR bude vybavený osobitným povere-
ním, ktoré ho spolu so služobným preukazom oprávňuje na 
vykonanie štatistického zisťovania.
Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti poskytnú, 
budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. 
Ochranu dôverných údajov upravuje Zákon č. 540/2001 Z.z. 
a za ochranu dôverných informácií zodpovedá ŠÚ SR. Kvalita 
informácií z tohto zisťovania môže ovplyvniť mnohé z opat-
rení v sociálnej oblasti, ktoré bude na ich základe pripravovať 
Vláda SR v nasledujúcom období.

JP

KRÁTKE SPRÁVY Z MESTSKÉHO ÚRADU

Ako s veľkoobjemovým 
odpadom začiatkom roka? 

Kalendár separovaného zberu
HATER Handlová spol. s r.o. oznamuje všetkým obča-
nom mesta, že v januári t.r. sa  bude veľkoobjemový 
odpad zberať nasledovne: 

12.1. sídliská 
13.1. rodinné domy
14.1. mestské časti N. Lehota a Morovno. 
Zber separovaných zložiek sa  bude vykonávať podľa zberového kalendára, ktorý 
ste dostali  do poštových  schránok. 
Pre informáciu - v mesiaci január to bude nasledovne:

7.1. plasty
14.1. kovové obaly 
21.1. plasty 
28.1. papier

Ďalšie informácie resp. kalendáre a vrecia obdržíte v sídle spoločnosti na Ul. 
Potočná č. 20. Kalendáre budú distribuované do poštových schránok v priebehu 
mesiaca január 2009, sú zverejnené na internetovej stránke mesta www.handlo-
va.sk  v odkliku Chránime, preto triedime.

                                    Ing. Blažej Litva


