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Blížia sa voľby 
do VÚC
Dňa 14. novembra 2009 sa usku-
točnia voľby do orgánov samospráv-
nych krajov, ktoré vyhlásil podľa § 
23 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľ-
bách do orgánov samosprávnych 
krajov a o doplnení Občianskeho 
súdneho poriadku v znení zákona 
č. 335/2007 Z.z. predseda Národnej 
rady Slovenskej republiky Pavol 
Paška. 

Politická strana, politické hnutie, 
alebo ich koalícia a nezávislí kandi-
dáti môžu podávať kandidátnu listinu 
pre voľby poslancov Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
osobitne za každý volebný obvod. 
Politická strana, politické hnutie alebo 
ich koalícia a nezávislí kandidáti môžu 
podať kandidátnu listinu pre voľby 
predsedu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. Kandidátnu listinu v dvoch 
vyhotoveniach doručí politická strana, 
politické hnutie alebo ich koalícia pro-
stredníctvom svojho splnomocnenca 
a nezávislý kandidát osobne zapisova-

teľke volebnej komisie Trenčianskeho 
samosprávneho kraja najneskôr 
40 dní predo dňom konania 
volieb, t.j. do 5.októbra 2009. 
Harmonogram organizačno-technické-
ho zabezpečenia nájdete na www.han-
dlova.sk a výveske mesta. V poradí 
už tretie voľby v tomto roku sa budú 
konať v rovnakých volebných okrskoch 
s jedinou zmenou. Volebný okrsok 
č. 11 sa presúva z domu kultúry do 
mestskej knižnice, kvôli bezbariérové-
mu prístupu.

JP

Smútočné poďakovanie

„Bolestný je pre nás tvoj odchod 
náhly.
 Smutný a sivý zdá sa nám svet,
 ťažko je bez teba, keď ťa tu niet.
 Už len kytičku kvetov ti na hrob 
môžeme dať, a so žiaľom v srdci na 
teba spomínať.“

Ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 26.8. 
2009 prišli navždy rozlúčiť s našim 
milovaným Romanom Zamecom, 
ktorý tragicky zahynul v bani vo veku 
40 rokov.
Ďakujeme za slová sústrasti a kve-
tinové dary, ktorými ste sa snažili 
zmierniť náš veľký žiaľ.

Manželka, dcéra Ivanka, syn Martin 

a ostatná rodina. 

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým za prejavy 
sústrasti, za podporu a za účasť 
na rozlúčke s našim milovaným 
Ľudovítom Moravčíkom, ktorý 
nás navždy opustil po banskom 
nešťastí 10. augusta 2009.

rodina Moravčíková

Moje poďakovanie patrí
p. Mgr Anne Michelovej a sl. Lucii 
Michelovej za pomoc a podporu, 
ktoré mi poskytli počas môjho one-
mocnenia.

Jarka Kováčiková                    

Narodené detičky 
august/september

Sebastián  Štilhammer
Tomáš  Bugaň
Roman  Šarközi
Timon  Zaťko
Mathias  Wohland
Kristián  Sokolovský
Jakub  Mikuliak
Marco  Kapsa
Katarína  Kmeťová
Miriama  Matiašková
Ema  Valachová 
Lara  Fontányová
Jana  Danielová
Sarah  Kala
Chiara  Kala
Bianka  Lekárová
Bibiána  Ondrušková

Začal sa školský 
rok 2009/2010
Počty detí a žiakov v školách 
a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Handlová v školskom 
roku 2009/10

Podľa zahajovacích výkazov 
k 15.9.2009 navštevuje základné 
školy 1285 žiakov, z toho: 

ZŠ Mierové námestie – 507 žiakov;
ZŠ Morovnianska cesta - 391 
žiakov;
ZŠ Školská ulica – 387 žiakov.

Počet žiakov v základných školách 
poklesol v porovnaní s počtom 
žiakov v minulom školskom roku 
o 46. 
Školské kluby detí v tomto škol-
skom roku bude navštevovať 241 detí. 
V materských školách máme k 15. 
septembru 2009 zaradených 341 detí, 
z toho je 128 detí päť a viacročných.
Na pravidelnú činnosti v Centre voľ-
ného času Relax je prihlásených 400 
detí.

Základnú umeleckú školu v Handlovej 
bude navštevovať v tomto školskom 
roku 466 žiakov, z toho 143 indivi-
duálne vyučovanie a 323 skupinové 
vyučovanie.
V tomto šk. roku nastúpilo do prvého 
ročníka viac ako 140 detí. Prajeme 
malým školákom úspešný štart do 
ďalších rokov strávených v školských 
laviciach.

Prevádzka Materskej školy, Ul. SNP 27, 
Handlová v školskom roku 2009/10:

Jesenné prázdniny: 
29.10.09 – 30.10.09 
Materská škola so všetkými elokovaný-
mi triedami v prevádzke.

Vianočné prázdniny: 
23.12.09 – 08.01.2010
Materská škola s elokovanými trieda-
mi bude v prevádzke do 23.12.2009
-  Prevádzka bude prerušená od 
24.12.2009 – do 31.12.2009 / 4 pra-
covné dni /.
-  Prevádzka v materskej škole začína 
od 04.01.2010.

Polročné prázdniny: 01.02.2010 
Materská škola so všetkými elokovaný-
mi triedami v prevádzke.

Jarné prázdniny: 
22.02.2010 – 26.02.2010 
Materská škola prevádzku zabezpečuje 
elokovanými triedami Dimitrovova 

ul., ostatné pracoviská budú mimo 
prevádzky.
Veľkonočné prázdniny: 
01.04.2010 – 06.04.2010 
Materská škola s elokovanými trie-
dami bude v prevádzke 01.04.2010, 
od 02.04.2010 do 06.04.2010 bude 
mimo prevádzky.

Letné prázdniny: 
01.07.2010 – 31.08.2010
Materská škola zabezpečí prevádzku 
v mesiaci júl 2010 v elokovaných 
triedach Cintorínska ul., ostatné pra-
coviská budú mimo prevádzky.
V mesiaci august 2010 bude Materská 
škola a jej elokované triedy mimo 
prevádzky nakoľko v auguste 2009 
navštevovalo materskú školu zo 78 
zapísaných detí priemerne 24 detí, 
z toho značnú časť tvorili deti neza-
mestnaných matiek.

J. Maslíková, Školský úrad v Handlovej


