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Zber veľkoobjemného odpadu 
na mesiace máj/jún  2010
Mesto Handlová žiada občanov mesta, aby ku 
kontajnerom dávali len veľkoobjemný odpad, t.j. 
taký komunálny odpad, ktorého rozmery alebo 
množstvo neumožňuje  zber zbernými nádobami 
(bytové zariadenia a doplnky). Do veľkoobjem-
ného odpadu nepatrí biologický odpad (tráva, 
konáre, lístie,...), stavebný odpad  (suť, okná, 
dvere,...), elektrické a elektronické za riadenia. 

Odpad je potrebné vyložiť večer pred dňom zberu, resp. 
ráno do 6.00 

Dámy, ktorým neuhádnete vek 
V apríli sa dožila životného jubilea 95 rokov Mária Tomská, 
učiteľka, ktorá odučila spolu 42 rokov, z toho 33 rokov na 
druhom stupni ZŠ v Handlovej.
Dnes sa už asi nedá spočítať, koľko žiakov prešlo jej ruka-

mi, no ako sama povedala, s niektorými sa doteraz stretáva. 
Veľkú narodeninovú oslavu neorganizovala, o to viac ju teší, 
že okrem najbližšej rodiny nezabúdajú jej bývalí žiaci a prišli 
jej popriať i tento rok. Navštívili sme ju v mene primátora 
mesta s kyticou kvetov a drobným darčekom.
Posedenie u pani Tomskej bolo veľmi príjemné. Uchováva si 
aj v tomto veku veselú myseľ a krásnu, čistú, mäkko znejúcu 
slovenčinu.
Keď prijala minulý rok pozvanie k primátorovi mesta pri prí-

ležitosti svo-
jich 99 rokov, 
dohodli sa, 
že sa o rok 
uvidia opäť. 
Pani Mária 
Kleinová 
v tomto roku 
oslávila 100 
rokov.
Dnes býva 
v domove 
dôchodcov 
Nádej 
v Janovej 
Lehote, kde 
sme ju boli 
pozrieť na 
oslave.
Nechýbali piesne, básničky detí, gratulácie od spolubýva-
júcich, starostky obce Janova Lehota, prišla setra žijúca s 
rodinou v Nemecku. V zastúpení primátora Handlovej pani 
Márii odovzdal kyticu kvetov a pozornosti od mesta zástup-
ca primátora Dušan Klas.
Obom dámam prajeme hlavne veľa zdravia a verte, že by 
ste im ich vek neuhádli...

Jana P

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 

sa v mesiaci apríl dožili

Mária        Kleinová
Mária        Tomská
Jozef         Mucha
Alžbeta     Greschnerová
Irena         Fusatá
Ondrej      Paulo
Oľga         Chrenovská
Valéria      Francová
Mária        Karová
Božena     Balušinská
Pavlína      Líšková
Lívia          Malinovská
Vladimír    Podoba
Terézia      Tóthová
Jozef         Matúš
Tomáš       Zorvan
Alžbeta     Bujnová
Jaroslav    Podlucký
Štefan       Petrík
Anna        Geclerová
Vasil          Petrišák
Anna        Hepnerová
Monika     Pažitná
Jozef         Fleischer
Anton       Palovič
Jozef         Cibulka
Adolf        Heger
Štefánia    Lehocká
Irena         Hnidková
Barbora    Ederová
Zoltán       Bača

referát obradov MsÚ

Novootvorené  
prevádzkarne v Handlovej – marec 2010 
-  autolakovačské práce, Prievidzská 33
-  kaderníctvo, Potočná 66
- kozmetika, Potočná 66
-  cestovná agentúra, realitná kancelária                        
 Námestie baníkov 20
- salón pre psov (kúpanie, strihanie, fénovanie)  
 Potočná 36
- veterinárna ambulancia, Potočná 36   
- masérske služby, Okružná 5 
 (Zdravotné stredisko)
- rozličný tovar, Partizánska 2
Presťahované :
- požičovňa svadobných a spoločenských šiat 
z Námestia baníkov 13 na Námestie baníkov 2
- 1. sociálny supermarket Svätá Mária         
 z Potočnej 66 na 29. augusta 12

NOVÁ SOCIÁLNA SLUŽBA 
V HANDLOVEJ od 3. mája
Nové služby pre občanov boli prezentované verejnosti na Námestí 
baníkov 14. apríla 2010. Nepriaznivé počasie ovplyvnilo účasť obča-
nov, no všetky potrebné informácie vám poskytnú na sociálnom odd. 
MsÚ. V skratke o nových službách.
O poskytovaní prepravnej služby sa uzatvára zmluva s klie ntom. 
Je preto potrebné si podať žiadosť, túto si môžete vyzdvihnúť na 
sociálnom oddelení Mestského úradu v Handdlovej. Sociálny taxík 
má určený okruh prijímateľov – občania nad 65 rokov veku, 
vrátane. 
Klient však musí zahlásiť cestu deň vopred na telefónnom 
čísle:  046/5475351 alebo 0917 616 391.

Bližšie informácie obdržíte na sociálnom oddelení Mestského 
úradu v Handlovej, sociálne oddelenie, kontaktné osoby: Mgr. 
Veronika Rýšová, 0915 114 926 a Jana Polakovičová, 046/
5475351 alebo 0917 616 391

Mesto Handlová a Dom kultúry mesta Handlová pozýva na Galaprogram pri príležitosti 50. výročia udelenia štatútu mesto

2. jún 2010, DK Handlová. Pri tejto príležitosti mesto Handlová v spolupráci so SNS pozýva na športové popoludnie „Národný 
silák z Handlovej“. Po prvý krát na Slovenku sa bude konať súťaž silákov v kategórii „ Národný silák“ práve  v našom meste. 
Staňte sa silákom a reprezentujte svoje mesto.Podrobný program nájdete na www.handlova v texte RTV a vývesných tabuliach.

Narodené detičky
 marec/apríl

Daniel          Labo
Šimon          Palásthy
Dárius          Valkovič
Iveta             Mamojková
Dorothy        Zedeková
Ema             Karcolová
Patrícia        Cimermanová
Vanesa        Kastlová
Viktória        Juračková

Voľby do NR SR
sobota 12.6.2010

v čase 7.00 h – 22.00 h
O voličský preukaz môžete požiadať 
od 13. mája 2010 na sekretariáte 
prednostu MsÚ Handlová, 046 519 25 
33, sekretp@handlova.sk


