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Pre teba, náš „Modrý Anjel“
Už bol to rok,
čo spravila si krok
do sveta, kde anjeli strážia naše
sny...
Modrý motýľ sadol
na voňavý kvet
a tvoje modré oči vidím v ňom,
slnko svieti na ten kvet
a počujem tvoj smiech,
akoby to bolo včera
keď z tvojich krásnych pier si
šepla:
„každý raz umrieme“
a my sme ti na rozlúčku,
už len stihli povedať,
mami, navždy ťa „milujeme.“

Ani čas nevie zahojiť
v srdciach, životoch našich,
že bolesť a prázdno sú bez teba,
len spomienkou na dni s tebou,
najdrahší náš anjel...

Viera Žabková
S láskou spomíname..
dcéry Paula a Adriana s rodinami
a manžel Pavol

Už jeden
rok,
čo nie si
medzi nami.
Odišla si,
ostali sme
sami. Ťažko
je
nám
všetkým,
už nie je nič také, aké bolo predtým.
Ostal smutný ten náš dom, tak veľmi
nám chýbaš v ňom. Nedá sa povedať
žiadnym slovom, čo lásky leží pod
tvojim hrobom.
Dňa 20.6. 2010 uplynie 1 rok čo nás
navždy opustila naša drahá manželka, mamička, starká a prababička

Mária Puterová.

S nesmiernou láskou spomíname.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu

s nami tichú spomienku.

Nefajčíme, sme IN

Základná škola Morovnianska cesta v Handlovej má vo svojom logu názov ZDRAVÁ a práve preto sa
zapojila do projektu – ŠKOLSKÝ ČASOPIS s tématikou nefajčenia, ktorý vyhlásilo občianske združenie Stop
fajčeniu.
Naša škola je zameraná na športovú gymnastiku a plávanie, kde fajčenie nemá svoje miesto, pretože
športovcom neprospieva. Naším cieľom je hravou formou prebudiť záujem žiakov o problematiku nefajčenia.
Do projektu sa zapojilo 12 škôl zo Slovenska. Každá škola dostala za úlohu pripraviť aktuálne číslo časopisu
na konkrétny mesiac. Žiaci pod vedením pedagógov pripravili časopis číslo päť na mesiac február 2010.
Pod vedením Mgr. Emílie Matuškovej ho vytvorila redakčná rada, žiačky : Barbora Kuťková, Simona
Štrbová a Silvia Gregorová. Elektronickú verziu nášho časopisu si môžete pozrieť na internetovej stránke
– www.stopfajceniu.sk. a dozviete sa v ňom, okrem iného, prečo sme škola s označením ZDRAVÁ, čo majú
najradšej naše gymnastky, že plávanie pomáha vrátiť stratené zdravie a detská organizácia Fénix Handlová
pri našej ZŠ už urobila veľa zaujímavých podujatí, ktoré utužia nielen zdravie ale i kolektív detí. Na záver
školského roka bude vyhodnotený najlepší časopis a víťazná škola získa výpočtovú techniku.
vedenie školy

Volebné okienko

Voľby do NR SR, sobota 12.6.2010,
7.00 h – 22.00 h

Stručné informácie pre voliča

1. Preukážte sa občianskym preukazom a voličským preukazom, ak vám
bol vydaný
2. Odoberte sa do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov
3. Na hlasovacom lístku, ktorý vložíte do obálky, môžete zakrúžkovať
poradové číslo najviac štyroch kandidátov a dať im tak prednostný hlas
4. Ak nemôžete sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie
alebo preto, že nemôže čítať alebo
písať, máte právo vziať so sebou do
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča (nesmie byť
členom okrskovej komisie)
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5. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do
volebnej schránky, môže ju do nej na
jeho požiadanie a v jeho prítomnosti
vložiť iný volič (nie člen volebnej
komisie)
6. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť
do volebnej miestnosti zo závažných,
najmä zdravotných dôvodov, má
právo požiadať okrskovú volebnú
komisiu o vykonanie hlasovania do
prenosnej volebnej schránky. O túto
možnosť môžete požiadať prostredníctvom rodinného príslušníka resp. známeho, ktorý vašu požiadavku oznámi
okrskovej volebnej komisii, resp.
môžete volať na tel. 046/5192512)
O voličský preukaz môžete požiadať
do 10.6.2010 na sekretariáte prednostu MsÚ Handlová, 046 519 25 33,
sekretp@handlova.sk

Na kandidátkach jednotlivých
strán súvo voľbáchdo NR SR
2010 títo Handlovčania:
SNS
SDKÚ-DS
SDKÚ-DS
SNS
Únia - Strana
pre Slovensko
Matuška, Jaroslav
Združenie
robotníkov Slovenska
Ostrolucký, Ján
SDĽ
Stopka, Jozef
Smer SD
Tonhauser, Jozef
ĽS-HZDS

Opustili nás
apríl/máj 2010

Ján Molota
61 rokov
Vojtech Mezzei
89 rokov
Ján Dobrotka
85 rokov
Jozef Horváth
74 rokov
Ľudovít Vajnorák
76 rokov
Pavel Jonas
81 rokov
Ján Patsch
84 rokov
Etela Švecová
71 rokov
Zdeňka Danková
50 rokov
Helena Hianiková 81 rokov
Mária Valušeková 79 rokov
Edita Lampertová 53 rokov
Magdaléna Chovanová, 74 rokov
Angela Macková
86 rokov
Antonia Pukačová 83 rokov
Gabriela Hianiková 73 rokov

Ďakujeme

za účasť na poslednej rozlúčke 11.5. 2010 a kvetinové
dary, ktorými ste si uctili

p.Jána Dobrotku.
Smútiaca rodina

Ďakujeme

príbuzným, priateľom a známym za účasť na poslednej
rozlúčke s pánom

Daniš, Vladimír
Horváth, Vladislav
Hromádková, Ivana
Izák, Jaroslav
Maďar, Jozef

Za koordináciu volieb v meste
Handlová zodpovedá Ing. Tatiana
Molnárová, zástupkyňa prednostu
MsÚ, tel. 046/1592517.
JP

Jozefom Horváthom.
Zvlášť ďakujeme
starostlivosť
p.
Kôstkovej,
p.
Kozárovi a celému
oddelenia chirurgie.

za veľkú
primárke
primárovi
personálu

Smútiaca rodina

