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Opustili nás  
október/november

Franrišek  Kovács  93 rokov
Jaroslav  Bóna  51 rokov
Ondrej  Machunka  50 rokov
Rudolf  Balát  75 rokov
Tibor  Ševčík  28 rokov
Vojtech  Talášek  78 rokov
Juraj  Ostrieder  63 rokov
Pavel  Zajiček  66 rokov
Jaroslav  Pittner  54 rokov
Leonard  Švec  77 rokov
Petronela  Balejová  83 rokov
Mária  Kminiaková  80 rokov
Mária  Brüllová  97 rokov
Mária  Hovoričová  75 rokov

Krátke správy z MsÚ 
(pokračovanie zo str. 3)
O stave Konta pomoci pozostalým informoval prednosta MsÚ. 
V súčasnej dobe je na účte takmer 30 000 eur. Celkovo sa teda 
vyzbieralo viac ako 4 mil. EUR. (V novembri sme informovali, že 
prostriedky sú už na účtoch pozostalých detí, zostávajúce budú 
prerozdelené v januári). 
V druhej polovici rokovania poslanci vzali na vedomie informa-
tívnu správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných 
kontrol za III. štvrťrok 2009 a informatívnu správu konateľa MsBP 
Handlová, s. r. o. a primátora mesta o  prideľovaní bytových a neby-
tových priestorov za III.  štvrťrok 2009.
Projekt  spoločnosti Enerco International, s. r. o. Bratislava na 
fotovoltaické zariadenie s výkonom 0,900 MW poslanci neschválili. 
Dočasná komisia na posúdenie realizácie rekonštrukcie osvetlenia 
v predškolských a školských zariadeniach, zhodnotila, že v súčas-
nej dobe mesto k rekonštrukcii osvetlení nepristúpi. Projekt, ktorý 
mesto na obnovu získalo za 1 EURO, nájde svoje uplatnenie až po 
zlepšení finančnej kondície mesta.
Poslanec MsZ mesta Handlová Ing. Vladimír Buzalka sa vzdal svojho 

členstva v správnej rade Jazmín n.o., dozornej rade Asterion, n.o. 
a predsedníctva v Ekonomickej komisii, z dôvodu nezlučiteľnosti 
terajšieho funkčného zaradenia v štátnej službe  - vedúci úradu 
MŽP SR. Poslanci schválili za nového predsedu Ekonomickej komi-
sie a člena dozornej rady Asterion n.o. Miroslava Gazdaricu, novou 
členkou správnej rady Jazmín n.o. je Mgr. Veronika Rýšová. 
Mestu Handlová, zástupcovi primátora mesta, boli doručené písom-
né vzdania sa  funkcie členov Komisie regionálneho rozvoja, ces-
tovného ruchu a plánovania projektov Ing. Magdalény Bernáthovej, 
PhD. a Jozefa Maďara z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Novou 
členkou sa stala Mgr. Viera Pallerová, pedagogická zamestnankyňa 
Spojenej školy v Handlovej.
Svojej funkcie člena v Komisii vzdelávania, práce s deťmi a mláde-
žou sa písomne vzdal  Peter Kara ml.  Podľa odporúčania predsedu 
sa stala novou členkou Jana Guttmannová, vedúca oddelenia práce 
s deťmi a mládežou v CVČ Relax. Primátorovi mesta nebola predlo-
žená žiadna interpelácia poslancov.  Rokovanie sa skončilo v nesko-
rých večerných hodinách. Kompletné znenie uznesení nájdete na 
www.handlova.sk a aktuálne vo vývesnej tabuli pred MsÚ.

JP

Naše naj – školy
V mesiaci novembri sa pravidelne 
stretávame v Dome kultúry Mesta 
Handlová, aby sme spoločne vyhodno-
tili výsledky školskej i mimoškolskej 
činnosti našich škôl za uplynulý 
školský rok. 
Tohoročná Akadémia škôl spojená 
s oceňovaním sa uskutočnila 25. 
novembra 2009.  
Ocenenie „Najúspešnejšia základná 
škola v športových súťažiach 2009“  si 
odniesla Základná škola Morovnianska 
cesta.
Titul „Najúspešnejšia základná škola 
vo vedomostných, umeleckých a zá-
ujmových súťažiach 2009“ opäť získala 
Základná škola Mierové námestie. 
Ocenenie „Dobrý nápad 2009“ získal 
Školský klub detí pri ZŠ Mierové 
námestie za organizáciu atraktívneho 
podujatia TARZANIÁDA, plného netradi-
čnej zábavy pre žiakov I. stupňa ZŠ pri 
príležitosti Dňa detí. 
Blahoželáme školám k dosiahnutým 
výsledkom a ďakujeme všetkým žiakom 
a pedagógom, ktorí sa do súťaží zapojili 
a organizovali zaujímavé podujatia pre 
deti a mládež v uplynulom školskom 
roku. 
V pondelok 23. novembra 2009 sme sa 
stretli na otvorení výstavy a vyhodnotení 
súťaží vyhlásených k 100.výročiu ťažby 
hnedého uhlia na Slovensku. 

Výtvarná súťaž: 
„Sedíme na čiernom zlate“
1. miesto: Simona Orságová, ZŠ Mier. 
Nám. , 6. B. 
2. miesto: žiaci ZŠ MC - kolektívna 

práca - 5. B.
3. miesto: Romanka Lieskovská - MŠ 
SNP Handlová - 6. rokov

Literárna súťaž: „Môj dedo bol 
baník“ 
-  Próza: 2. kategória - 3. miesto: Jana 
Kubáleková, Gymnázium Handlová 
- sekunda
- Próza: 2. kategória - 2. miesto: 
Katarína Sabelová, ZŠMierové 
námestie Handlová - 8. ročník 
- Próza: 2. kategória - 2. miesto: 
Adrián Čele, ZŠ Mierové námestie 
Handlová - 8. ročník 
- Próza: 2. kategória - 1. miesto: 
Žaneta Machová, ZŠ Mierové 
námestie Handlová - 8. ročník 

- Próza: 2.kategória - 1. miesto: 
Peter Holos, Gymnázium I. Bellu 
Handlová, sekunda
- Poézia: 2.kategória - 1. miesto: 
Slavomíra Zlúkyová, Gymnázium I. 
Bellu, sekunda
- Poézia: 2.kategória - 1. miesto: 
Jarmila Jendrušáková, Gymnázium 
I. Belllu, sekunda
- Poézia: 2.kategória - 2. miesto: 
Andrea Balášková, Gymnázium I. 
Bellu, sekunda 
Poézia: 2.kategória - 3. miesto: 
Martina Bauková, Mierové nám. 
Handlová, 8. ročník
- Próza: 1.kategória - 1. miesto: 
Branislav Mátych, ZŠ Mierové nám. 
Handlová, 

4. B, Skutočný príbeh z bane
Próza: 1. kategória - 2. miesto:
Martin Buzalka, ZŠ Mierové nám. 
Handlová, 4. A, 
Próza: 1. kategória - 3. miesto: Ivan 
Botka , ZŠ mierové nám. Hnadlová, 
4.A, Môj dedo
Poézia: 1 kategória - 1. miesto: 
Viktória Kollárová, ZŠ Mierové nám. 
Handlová, 
4. B., Hnedé zlato
Poézia: 1 kategória - 2. miesto:  
Patrik Putera, ZŠ Mierové nám. 
Handlová, 4. B., Dedko v bani
Poézia: 1 kategória - 3. miesto:  Si-
mona Šuníková, ZŠ Mierové námes-
tie, 4. B., Starkého spomienky

JP, foto VH


