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Ďakujeme 
MUDr. Pastuchovej,  MUDr. 
Benkovičovej a celému oddeleniu 
ODCH Handlová za starostlivosť 
a opateru o p. Michala Gazdaga 
počas jeho nemoci.

Ďakujeme za účasť na poslednej 
rozlúčke a kvetinové dary, ktorými 
ste si uctili p. Michala Gazdaga.

Smútiaca rodina

Opustili nás  
február/marec 2010 

Milan  Máček  76 rokov
Ján  Červenák  76 rokov
Imrich  Izák  87 rokov
Ivan  Žabenský  72 rokov
Michal  Gazdag  65 rokov
Jozef  Jung  82 rokov
Blažej  Paulík  54 rokov
Ondrej  Čulík  67 rokov
Ján  Barján  71 rokov
Jozef  Smiška  77 rokov
Helena Smišková  75 rokov
Vilma Solníková  83 rokov
Helena Chovancová  61 rokov
---------------------------------------
Prešlo už 12 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný syn a brat 
PETER BLAHO. 

Peťko, veľmi nám chýbaš!
 
V týchto dňoch uplynie 12 rokov od 
smrti nášho drahého otca Antona 
BLAHU a 4 roky od smrti našej 
drahej mamičky Alžbety Blahovej

Smútiaca rodina

Čo nové v Jazmíne?
Viete, že:
-  v januári 2010 uplynulo 6 rokov od založenia Jazmín n.o.?
-  Jazmín n.o. zastrešuje tri zariadenia sociálnych služieb 
– Humanitné centrum, Dorku a Pestúnske zariadenie?
-  za 6 rokov sme v Humanitnom centre pomohli 270 ľuďom 
v núdzi, z toho bolo 187 mužov a 83 žien a priemerná dĺžka 
pobytu klienta bola 137 dní?
-  za  5 rokov existencie Dorky sme pomohli 95 mamičkám 
a 200 deťom a priemerná dĺžka pobytu bola 147 dní? 
Vyrábame darčeky a ozdoby, ktoré potešia
Vo februári 2010 bola spustená chránená dielňa, v ktorej 
okrem iných aktivít vyrábajú pracovníci spolu s klientmi sezón-
nu výzdobu, originálne pozdravy, košíčky, veľkonočné ikebany 
a podobne. Tešíme sa, že sme mohli pomôcť zdravotne zne-
výhodneným, dať im prácu a zároveň tým pomôcť personálne 
zabezpečiť prevádzku neziskovej organizácie. 
Záujemcov o jarnú výzdobu radi u nás privítame a ponúkneme 
naše výrobky. Naše výrobky si môžete pozrieť na Facebooku, 

na ktorý sa dostane po kliknutí na obrázok z hlavnej stránky 
Jazmín n.o. www.jazminhandlova.sk 
Upravujeme, opravujeme, zveľaďujeme, pomáhame
Koncom roka 2009  sme dokončili rekonštrukciu Humanitného 
centra, teraz ho postupne púšťame do prevádzky a zároveň 
pripravujeme tretiu etapu rekonštrukcie tak, aby bolo obývateľ-
né aj podkrovie. Podľa počasia sa snažíme upratať aj okolie, 
nech je krásne a čisté ako bolo aj pred rekonštrukčnými práca-
mi. Naši klienti sa už tešia, že budú môcť pracovať na záhrade 
a zveľaďovať okolie. V zimnom období sme prichýlili všetkých, 
ktorí požiadali o pomoc a v spolupráci so sociálnym oddelením 
sme sa snažili vyriešiť ich krízovú životnú situáciu. V rámci 
dobrovoľníckych prác nezamestnaní pomáhajú chorým a imo-
bilným klientom s nákupmi, sprevádzajú ich po úradoch a pod. 
V Dorke v spolupráci so sociálnym oddelením mesta Handlová 
prevádzkujeme Odevnú banku Môžeme tak pomôcť všetkým 
núdznym a ušetriť im financie nielen za oblečenie, ale aj veci 
do domácnosti a hračky pre deti. 
Ak ste darovali 2% z daní práve nám. Ďakujeme.

V. Mrázová

Ľuďom za katedrou
V piatok 26.marca 2010 pri príleži-
tosti Dňa učiteľov sme si v Dome 
kultúry mesta Handlová spoločne 
pripomenuli nezastupiteľné mies-
to pedagóga v spoločnosti, jeho 
obetavosť nielen v čase vyučo-
vacích hodín, ale i vo voľnom 
čase, po poobediach a večeroch 
v krúžkoch, súboroch, na rôz-
nych  kurzoch a súťažiach, cez 
prázdniny v detských táboroch. 
A samozrejme, v práci pre mesto, 
obec ...

Ocenenie „Vynikajúci pedagóg  za 
celoživotnú prácu v školstve v meste 
Handlová“ si prevzala pani Terézia 
Kočnerová, učiteľka a riaditeľka 
materskej školy. 

Ďakovným listom „Vynikajúci peda-
góg za rozvoj vzdelávania a výchovy 
v meste Handlová“ boli ocenení:  
Jana Gurinová, zástupkyňa riaditeľa 

MŠ, MŠ Ul. SNP – elokované triedy 
Morovnianska cesta 
Mgr. Alena Mikulová, učiteľka 2. stup-
ňa, Základná škola Mierové námestie
Mgr. Tatiana Lekárová, učiteľka 
2.stupňa, Základná škola Morovnianska 
cesta
Mgr. Eva Kulichová, učiteľka 1.stup-
ňa,  Základná škola Školská ulica
Mgr. Anna Michelová, učiteľka 
Špeciálnej základnej školy
Denisa Smačková, učiteľka, Základná 
umelecká škola
Mgr. Dagmar Strmeňová, stredoškol-
ská učiteľka, Gymnázium Ivana Bellu
Bc. Anna Králiková, vychovávateľka, 
Stredná odborná škola, Lipová 8
Mgr. Viliam Tonhauser, zástupca ria-
diteľa pre teoretické vyučovanie, Stredná 
odborná škola, Lipová 8
RNDr. Jozef Varsa,  stredoškolský 
učiteľ, Stredná odborná škola, Lipová 8.

Ďakovný list „Vynikajúci pedagóg 
za rozvoj vzdelávania a výchovy 
v obci Chrenovec-Brusno“ si prevzali 

pedagógovia:
Renata Tutokyová, učiteľka MŠ, ZŠ 
G.Drozda s MŠ Chrenovec-Brusno
Mgr. Viera Borková,  učiteľka, ZŠ 
G.Drozda s MŠ Chrenovec-Brusno
Mgr. Pavol Martinák, učiteľ - dôchodca, 
ZŠ G.Drozda s MŠ Chrenovec-Brusno.                                                                                   

Ďakovným listom „Vynikajúci 
pedagóg za rozvoj vzdelávania 
a výchovy v obci Ráztočno“ boli 
ocenené výsledky pedagogickej 
činnosti Zdenky Mišíkovej, vycho-
vávateľky, ZŠ s MŠ Ráztočno, 
Ďakovným listom „Vynikajúci 
pedagóg za rozvoj vzdelávania 
a výchovy v obci Lipník“ bola oce-
nená Anna Gilanova, riaditeľka, 
MŠ Lipník a v obci Veľká Čausa 
bol Ďakovný list „Vynikajúci 
pedagóg za rozvoj vzdelávania 
a výchovy v obci Veľká Čausa“ 
venovaný Anne Meliškovej, ria-
diteľke MŠ.

Oceneným srdečne blahoželáme.

JP

Čo nové v DaMP?
Dňa 25. februára sme sa my, DaMPáci,  zúčastnili na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde nám pán  primá-
tor  odovzdal menovacie dekréty. Dostali ich tí, ktorí boli 
menovaní za základné a stredné školy a sú aktívni pri našej 
činnosti. Pozreli sme sa, ako to na takýchto zasadnutiach 
chodí a dozvedeli sme sa čo je teraz nové v Handlovej. 
Veľmi si vážime, že nám takto poslanci  s primátorom mesta 
Handlová prejavili dôveru a dúfame, že ich nesklameme.  

Zvolili sme si naj pedagóga
V marci sa ku Dňu učiteľov konala anketa Osobnosť spoza 
lavice, kde si žiaci z handlovských škôl vybrali svojho 
najobľúbenejšieho pedagóga. Vyhodnotenie bolo 26. marca 
v dome kultúry.   

Výsledky:
                                              

Základná škola na Školskej ulici –  Mgr. Petra Kulichová
Základná škola Morovn. cesta – Mgr. Róbert Gregor      
Základná škola Mier. námestie – Mgr. Jana  Polerecká 
Gymnázium Ivana Bellu – Mgr. Branislav Botka 
Súkromná stredná  odborná škola – Ing. Mária Belianska
Spojená škola:  Ing. Martina Kovalčíková - SOU
        Ing. Alena Michalovičová – SPŠ    
                                Ing. Adriana Alsharabiová – OA        
Počet platných anketových lístkov, ktoré sa vyzbierali bol: 
1562 
V mesiaci apríl sa pripravuje súťaž Miss pre menšie diev-
čatá. Budeme vás informovať na vývesných plochách a na 
internete.

Dida a Lenka

Voľby do NR SR  
12. jún 2010

Viac informácií o voľbe poštou a 
voličských preukazoch nájdete aj 

na www.handlova.sk


