HANDLOVSKÉ NOVINY
Noviny obèanov Handlovej a okolia

Obdobie zábavy strieda
obdobie pôstu

F

ašiangy od nepamäti patrili
medzi kultúrne obdobie
slovenského národa, spojené s
rôznymi poverami, hrami a zábava−
mi. Zahàòajú obdobie od Troch
krá¾ov po Popolcovú (škaredú stre−
du), odkedy zaèína dlhé obdobie bez
zábav – obdobie pôstu. Pôstne obdo−
bie je zamerané na Ve¾kú noc a zaèí−
na Popolcovou stredou a trvá do
Zeleného štvrtka.
Pod¾a tradície pôst spoèíval v
jedinom dennom pokrme, zrdiava−
nia sa mäsitých jedál, vína a iného
alkoholu.
Pôst je v tomto zmysle oèistným
obdobím pre naše telo, ako aj pre
našu dušu. Odopiera si nieèo, èo je
bene kadodenou súèasou nášho
ivota znamená posi¾òova vlastnosti,
na ktoré v tomto uponáh¾anom spô−
sobe ivota èasto zabúdame.
Skromnos, úcta, rešpekt, stried−
mos, aj o tom je pôst. Pôstne obdo−
bie je èas, kedy by sme sa mali
zamyslie aj nad tým, e ivot treba
preíva dôstojne a e raz skonèí.
V. Horváth

èíslo III/2006

zadarmo

Na slávnostnom veèere Kultúra 2005 v Bojniciach ocenili aj našich spoluobèanov

V

Mestskom kultúrnom stredisku
Bojnice sa 10. februára konal
slávnostný veèer KULTÚRA 2005,
spojený s poïakovaním a ocenením
najúspešnejších a jubilujúcich kolek−
tívov a jednotlivcov za rok 2005.
Z nášho mesta boli ocenení:
− detský spevácky zbor Lienka, pri
príleitosti 30. výroèia zaloenia
− pani Mária Tomská, pri príleitosti
ivotného jubilea 90 rokov
− pán Jozef Moravèík, pri príleitosti
ivotného jubilea 80 rokov
− pani Vilma Struhárová, pri
príleitosti ivotného jubilea 70 rokov
− pani Anna Jokušová, pri príleitosti
ivotného jubilea 65 rokov
− pani Mária Oswaldová, pracovníèka
MsK, pri príleitosti ivotného jubilea 55
rokov
V mene Mesta Handlová oceneným
zablahoelal predseda Komisie kultúry a
poslanec MsZ Mgr. Martin Èukan a ria−
dite¾ka DK MH Mgr. Jarmila išková.
JP

Primátor mesta prijal oceneného Jozefa Moravèíka, ktorého poznáme pod menom “ Picaso”.

Mestské banícke dni budú 1.−3. septembra 2006

V minulom èísle Handlovských novín ste si mohli v priloenenom letáèiku pozrie kalendár akciív rámci osláv 630 rokov
Handlová. kde bol chybný dátum konania Mestských baníckych dní.. V mene org. štábu sa vám za túto chybu ospravedlòujeme.

Aktuálne otázky riadite¾ovi MsBP Ing. Rudolfovi Vlkovi

V

e¾a obèanov sa nás denne pýta na problémy spojené s prevádzkou bytov, teplom, meraèmi a pod.
Keïe tieto otázky sa týkajú správy bytov, poiadali sme o odpoveï Ing. Rudolfa Vlka, riadite¾a
Mestského bytového podniku.
Zima pomaly konèí a v niektorých domoch, ktoré spravuje Mestský Bytový podnik sa ešte neusku−
toènilo odèítanie z meraèov. V èom je problém?
Odpoèet pomerových rozde¾ovaèov tepla zaèíname realizova tento víkend (25.2.2006). Pôvodný zámer bol
koncom januára 2006, ale z dôvodu zavádzania nového softvéru nebolo technický moné zaèa skôr.
Keïe na našich prerozde¾ovaèoch sú údaje zaznamenané k 31.12.2005, (ktoré budeme odpisova)
nemusia ma obèania obavy, e dôjde k poškodeniu zákazníka.
Dostali sme návrhy zmlúv, v ktorých aj napriek tomu, e majú obèania namontované meraèe a vyreg−
ulovaný systém chcete rozpoèítava náklady na teplo pod¾a m2. Preèo?
Na kadej domovej schôdzi, ktorých sme absolvovali nespoèetné mnostvo, sme upozoròovali ¾udí, e bol
schválený nový zákon è. 630/2005 Z.z., pod¾a ktorého nie je moné rozpoèítava teplo len pod¾a
pomerových rozde¾ovaèov tepla (do 20.12. 2005 kedy bol zákon zverejnený takáto monos bola prezen−
tovaná, ale dodatoène sme obèanov upozornili na nový zákon a nutnos schváli na domovej schôdzi nový
spôsob výpoètu rozúètovania nákladov na teplo), ale aj pod¾a m2 a to v pomere, ktorý si domy schvália na
svojej domove schôdzi. Monosti sú len takéto: (prezde¾ovaèe : meraèe) 70 : 30, 60 : 40, 50 : 50.
Ïakujem za rozhovor

