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Zo školského diára
Oceňovanie žiakov za školský 
rok 2007/8

     Dňa 20.júna 2008 sa uskutočnilo oceňovanie najlepších 
žiakov základných škôl, základnej umeleckej školy a Osem-
ročného gymnázia (triedy prima až kvarta) v školskom roku 
2007/08. Za vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom 
procese, v rôznych oblastiach záujmovej činnosti, výrazné 
úspechy v riešení predmetových olympiádach, súťažiach, 
reprezentáciu školy a mesta boli ocenení:

     ZŠ Mierové námestie:  
     Emma Bielokostolská, Natália Schniererová, 
     Miriama Kotianová

   ZŠ Morovnianska cesta: 
     Peter Scheibsten, Nikola Ciglanová, Katarína Ilašová

     ZŠ Školská ul.: 
     Michal Polgár, Andrej Trnka, Adrián Molota

     Špeciálna základná škola: 
     Oľga Farkašová, Romana Šarköziová, Ľudmila Balážová

     Osemročné gymnázium Ivana Bellu: 
     Nora Paľovová, Silvia Boďová, Patrícia Fleischerová

     Základná umelecká škola 
     - členky kvarteta zobcových fláut: Zuzana Ondrejková,  
     Hanka Horváthová, Andrea Karásková a Lucia   
     Ondrejková.
Žiaci si prevzali ocenenie z rúk primátora mesta Ing. Rudolfa 
Podobu. Srdečne blahoželáme!

Prázdniny sú tu
  V piatok 27.júna si prevzali svoje koncoročné vysvedčenia 
všetci žiaci a študenti základných a stredných škôl. Čakajú 
ich dva mesiace letných prázdnin. Želáme im krásne slnečné 
počasie, príjemný oddych a veselé zážitky. 
     Príjemné dovolenkové chvíle strávené so svojimi deťmi 
prajeme aj všetkým pedagógom a rodičom, ktorým ďakuje-
me za spoluprácu v uplynulom školskom roku. 

Školské vzdelávacie programy
     Dňa 19. júna 2008 bol schválený Štátny vzdelávací pro-
gram. Súčasne školy dostali k dispozícii aj vzorové školské 
vzdelávacie programy a metodiku ich tvorby. Takže počas 
prázdnin sa môžu naplno rozbehnúť práce na vlastných 
školských programoch, podľa ktorých by mali začať školy 
učiť už od budúceho školského roku. Prajeme ich veľa 
pracovného elánu a tvorivých nápadov.

Zmena otváracích 
hodín na Plavárni počas 

letných mesiacov.
JÚL : 

Bazén :  Po - Pi 9:00 - 20:00   
         So – Ne 9:00 - 19:00 

Solárium :  Po - Pi 10:00 - 19:00 
       So - Ne 10:00 - 18:00 

Sauna a masáže : Zatvorené 

LETNÁ AKCIA !
Využite v mesiaci júl letnú akciu, 
kde každý zákazník získava hodinu 
naviac v bazéne !

AUGUST : 
Plaváreň Z A T V O R E N Á !
 (z dôvodu plánovaných opráv )

Otvorené 2. septembra so všetkými 
službami.
Informácie : Pokladňa plavárne, tel : 
046/5475 464, Mob. : 0918 911 401
 www.plavarenha.szm.sk, www.handlova.sk

2. letná HANDlandia 
- Krajina ZemeMorí

Kde bolo tam bolo, existovala krajina 
Zeme a Morí. Krajina, ktorá mala 
za úlohu ochraňovať všetky krajiny 
sveta. Avšak arcimág bol zabitý, jeho 
úlohu musí prevzať čarodejník Ged. 
Musí prekonať množstvo prekážok, 
dostať sa na hranicu smrti a obnoviť 
rovnováhu, ktorú čierny tieň rozvŕátil. 
Trúfaš si na to?

1. turnus 
05.07 - 12.07.2008 pre 5-14 ročných 
- 8 dní za 2800 Sk (350 Sk/deň)

Neváhajte a prihláste sa na t. čísle: 
0905 791 371 alebo na email: 
ozrvak@pobox.sk
Miest je už málo! 

Mestský útulok 
pre odchytených psov 

Pomôžte opusteným psíkom 
z útulku.

V mesiaci júl 2008 eviduje Mestská 
polícia 10 psíkov, aktuálny stav 
a fotky nájdete na stránke mesta 
www.handlova.sk.

Útulok je otvorený pre verejnosť 
pondelok až piatok od 15.00 do 
16.00 hod. 
Bližšie informácie na MsP - t.č.: 168 
00, 5475 007, mobil: 0905 499 384

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
zastúpené primátorom Ing. Rudolfom Podobom

vyhlasuje

OBCHODNÚ  VEREJNÚ SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na kúpu 

nehnuteľného majetku Mesta Handlová.

Predmetom je prevod nehnuteľného majetku, zapísaného 
na LV č. 1, vlastník Mesto Handlová:

Pozemok: parcela C-KN 
č. 1512/3 – zastavaná 
plocha o výmere 113 
m2,
Stavba: samostatne sto-
jací objekt na Ul. Mostná 
č. 6, súp. č. 1475,.

Obhliadky nehnuteľnosti: 7. 7. 2008 o 13.00 hod. a dňa 8. 
7. 2008 o 10. 00 hod.

Minimálna cena nehnuteľnosti: 2 000 000,- Sk

Predkladanie súťažných návrhov: do 14. 07. 2008 do 14:00 
hod. na adresu: Mestský úrad v Handlovej, Námestie baní-
kov č. 7, 972 51 Handlová, resp. osobne do podateľne na 
prízemí s označením hesla: „OVS – predaj nehnuteľností 
Mostná ul. „ NEOTVÁRAŤ!
Ponuku je možné predložiť len v písomnej forme.
Všetky podrobné informácie (podmienky súťaže, časo-
vý priebeh súťaže, kritéria vyhodnotenia) nájdete na 
www.handlova.sk / oznamy a výveske mesta.

Voľné priestory na prenájom
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o. má v súčasnosti 
neobsadené – voľné priestory v budove Mestskej tržnice 
– Švermova č. 3 v Handlovej:
Box 2 16,80 m2  bývalý detský bazár
Box 3 4,40 m2  bývalý detský bazár
Box 11 8,50 m2  bývalý predaj rozličného  
          tovaru
a na ulici Partizánska č.12 v Handlovej
19,10 m2  bývalý priestor zubnej lekárky
9,30 m2  bývalý priestor zubnej lekárky
9,30 m2  bývalé zubné laboratórium
10,40 m2  bývalé zubné laboratórium

Ceny nájmov týchto priestorov podľa ich využitia na rôzne 
účely a podľa charakteru podnikateľskej činnosti sa podľa 
Zásad, ktorými sa určuje postup a výška nájmu nehnuteľ-
ností vo vlastníctve mesta Handlová – zo dňa 1.1.2002 a 
dodatkov k týmto zásadám pohybujú od 391,- Sk/m2/rok 
do 783,-Sk/m2/rok.
Tel.: 5475 936                                                 MsBP, s.r.o.

na brehu, 23. august 2008, www.nabrehu.sk
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