
Minister školstva si zašpor-
toval na novom školskom 
ihrisku v Handlovej.

 Minister školstva SR Ján Mikolaj 
zavítal 30. apríla 2008 spolu s mi-
nistrom životného prostredia SR 
Jaroslavom Izákom na základnú školu 
na Mierovom námestí v Handlovej, kde 

po krátkom príhovore k deťom a peda-
gógom prestrihnutím pásky slávnostne 
otvorili  viacúčelové športové ihrisko. 
 Výstavba ihriska bola financovaná 
z rozpočtu Ministerstva školstva, 
príspevkom mesta Handlová a prí-
spevkom ZŠ Mierové námestie. Po 
otvorení ihriska ministri v neformál-

nych  rozhovoroch s pedagógmi školy 
hovorili o školskom zákone a obsaho-
vej reforme vzdelávania dostupnej na 
www.minedu.sk.
 Návšteva školy bola súčasťou výjaz-
dového zasadnutia vlády SR v okrese 
Prievidza.
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Vážení Handlovčania,

    v minulom mesiaci som sa zúčast-
nil stretnutia s premiérom SR a pri-
mátormi miest na Hornej Nitre, ktoré 
sa konalo pri príležiotsti výjazdového 
zasadnutia vlády v Prievidzi.

    Iste ste už zachytili v médiách, že 
mestu Handlová uznesením vlády 
z tohto zasadnutia boli pridelené 
prostriedky vo výške 2 mil. Sk na 
dobudovanie bezdrôtového rozhlasu 
a sumou 2 mil. Sk  na obnovu mes-
tského úradu.  Podarí sa tak naplniť 
po rokoch náš cieľ, zabezpečiť včas 
informácie pre všetkých občanov 
a upraviť dominantnú budovu na 
Námestí baníkov. 
    Pozvanie do Handlovej prijali 
ministerka sociálnych vecí SR Viera 
Tomanová, minister dopravy Ľubomír 
Vážny. Minister životného prostredia 
Jaroslav Izák a minister školstva Ján 
Mikolaj osobne prestrihli pásku na 
našom novom ihrisku na ZŠ Mierové 
námestie. Stretnutia s ministrami sú 
pre naše mesto prínosné. Dostane sa 
nám priestoru na predloženie našich 
zámerov a súčasne získame spätnú 
väzbu, či je možné požiadavky reali-
zovať.    

    Vážení spoluobčania, v mesiaci jún 
si pripomíname Mdzinárodný deň 
detí. Prajem všetkým deťom detstvo 
plné zážitkov, prekvapení, huncútstiev 
a šibalstiev.

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta 

NOVÉ ŠPORTOVÉ IHRISKO JE OTVORENÉ
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