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JUBILANTI 
70, 80, 85, 90 a viac rokov sa
 v mesiaci január 2010 dožili

Mária  Sláviková
Júlia  Púpalová
Irena  Cangárová
Pavel  Matuška
Anton  Kováčik
Zora  Valigurová
Alžbeta  Kružlíková
Šarlota  Chomaničová
Ernestína Ulbriková
Štefan  Bača
Ján  Daubner
Božena  Magdolenová
Stanislav Lacena
Anna  Ovčiariková
Etela  Tarabčíková
Svorad  Marcikán
Ján  Uhliar
Mária  Roobová
Jozef  Mojžiš
Anna  Jokušová
Ján  Daubner
František  Biro
Zuzana  Pavlusová
Ján  Strohner
 

Referát obradov MsÚ

Na návšteve v pôrodnici
Navštíviť prvonarodené deti v novom roku si pokladá 
za takmer povinnosť každý primátor mesta. Nebolo 
tomu inak ani v Handlovej. Návšteva primátora mesta 
Handlová Rudolfa Podobu v pôrodnici v Handlovej bola  v 
tomto roku milým prekvapením hneď pre dve dievčatká. 
Prvým dieťatkom narodeným v Handlovej v roku 2010 
bola Gabriela Podolinská (nar.1.1.2010 o 00.02 h, váha 
3,37, dĺžka 50 cm) z Považskej Teplej. Malá Gabika bude 
mať vo svojom rodnom liste uvedené naše mesto vďaka 
mamičke, ktorej sa zapáčilo útulné prostredie handlov-
skej pôrodnice už pri svojom prvorodenom synčekovi. 
Prvá Handlovčanka v novom roku 2010 sa na rodila 1. 
januára popoludní. Timea Siváková (1.1.2010 o 15:06 h, 
váha: 3,20, dĺžka 49 cm) urobila radosť svojim rodičom 
ako prvorodené dieťatko. 
Primátor mesta venoval obom pamätné listy a drobné 
darčeky, aby si na svoje „prvenstvo“ mohli spomenúť i 

vtedy, keď už budú veľké slečny.
Prajeme veľa zdravia.                                         JP

FEBRUÁR 2010

Narodené detičky 
december 2009/január 2010

Antonio  Danko
Jakub  Kupecký
Patrik  Vančo
Nicolas  Handel
Martin  Tolnay
Otto  Zedek
Michaela  Ďurdinová
Vlasta  Lacková
Barbora  Kenderíková
Radoslava  Šarlejová 
Ema  Pozníková
Diana  Kozáriková
Timea  Balážová
Jasmína  Slaninová
Timea  Siváková
Natália  Simanová
Alžbeta  Farkašová
Daniela  Vozdecká
Viktória  Zedeková

Evidencia obyvateľstva

Zber veľkoobjemného odpadu 
na február - marec 2010
Mesto Handlová žiada občanov mesta, aby ku kontajnerom dávali 
len veľkoobjemný odpad, t.j. taký komunálny odpad, ktorého roz-
mery alebo množstvo neumožňuje zber zbernými nádobami (byto-
vé zariadenia a doplnky). Do veľkoobjemného odpadu nepatrí bio-
logický odpad (tráva, konáre lístie,...), stavebný odpad (suť, okná, 
dvere,...), elektrické a elektronické zariadenia. Odpad je potrebné 
vyložiť večer pred dňom zberu, resp. ráno do 6.00 hod.

Chcete zažiť veľa dobrodružstva?
Navštívte Deň otvorených dverí v Materskej škole – Elokované triedy 
Cintorínska ul., Handlová

16. februára 2010 o 15.00 hod. 
Čaká na Vás Lego svet.
Ukážete všetkým kamarátom, čo Vaše rúčky dokážu. Ak sa Vám, deti, u nás 
zapáči, neváhajte a zapíšte sa! V novom školskom roku na Vás čaká
veľa prekvapení a nových kamarátov.

Zaraďte sa k tým, 
čo idú dopredu
Mesto Handlová v spolupráci 
s Help, n.o. aj v roku 2010 pripravu-
je v priestoroch MsÚ v Handlovej

jazykové a počítačové 
kurzy
Termíny lekcií podľa požiadaviek
Cena už od 2,52 EUR/lekciu

Neviete ovládať počítač?
MÁME PRE VÁS PRIPRAVENÉ 
NOTEBOOKY.
Neviete angličtinu, nemčinu, 
francúzštinu?
MÁME LEKTOROV, ODBORNÚ 
LITERATÚRU A AKREDITOVANÉ 
KURZY.

Nemáte peniaze? 
PLAŤTE NA DVE SPLÁTKY.

Viac informácií: MsÚ Handlová, 
Mgr. Dana Kmeťová, 
046/519 25 50, 0905 88 48 13, 
e-mail: kmetova@handlova.sk 
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Materská škola Ul. SNP 27 
Handlová bude v čase jar-
ných prázdnin od 22.02. do 
26.02.2010 prevádzkovať za- 
riadenie na ul. Dimitrovova.
Všetky ostatné zariadenia 
Materskej školy budú mimo 
prevádzky. Zákonní zástupcovia 
detí sú povinní nahlásiť záujem o 
návštevu Materskej školy v čase 
jarných prázdnin do 12.02.2010 v 
zariadeniach, ktoré navštevujú.


