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Primátor mesta 
zvoláva

15. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva 

na štvrtok 
26. júna 2008 o 14.00 hod.
vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ.

Rokovanie poslaneckého zboru 
je verejné.

Primátor mesta 
Vás pozýva na

VEREJNÚ DISKUSIU
v stredu 11. júna 2008

o 16:00 hod. v mestskej časti 
Nová Lehota - dom kultúry

za účasti predstaviteľov mesta, 

mestských organizácií a Vás občanov.

Mestská polícia 
v Handlovej

Volajte 24 hodín denne!

168 00
Sme tu pre bezpečnosť 

a poriadok v našom meste.

Verejná vyhláška
rekonštrukcia 

plynovodu v meste
Mesto Handlová oznamuje, že v zmys- 
le stavebného zákona povolilo žiada-
teľovi SPP a.s. Bratislava pobočka 
Prievidza realizáciu líniovej stavby 
- Rekonštrukcia plynovodu - so zme-
nou tlakovej hladiny z NTL na STL- 
0,4 z dôvodu zabezpečenia dostato-
čnej kapacity vykurovacieho média 
a požadovaných tlakových pomerov 
v meste Handlová. Rekonštrukcia 
bude vykonaná na uliciach: 
       Dimitrovova, Údernícka, Krátka,  
       Ružová a Lipová v katastrálnom  
       území Handlová. 
Stavba bude dokončená najneskôr 
do 31.12.2008.

Rekonštrukcia 
obradnej siene

Mesto Handlová oznamuje, že od 
17.5. 2008 uskutočňuje sobáše  a ob-
rady v Podnikateľskom inkubátore, 
Nám. baníkov 5,  Handlová z dôvodu 
rekonštrukcie obradnej siene na MsÚ 
v Handlovej.

 Primátor mesta zvoláva verejnú diskusiu každý mesiac 
vždy v inej lokalite mesta Handlová preto, aby tak dostali 
priestor občania z rôznych oblastí mesta, upozornili vedenie 
mesta na to, čo by považovali za potrebné zmeniť, resp. pou-
kázali na niektoré nedostatky z ich okolia. Je príjemné ak 
prídu i takí, ktorí pochvália. V stredu 14. mája 2008 sa zišli 
zástupcovia mesta s občanmi na Mestskom úrade.

Najviac vás zaujímalo:
Čo so stromami, ak už neplnia svoju funkciu?
Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia MsÚ 
má vo svojej kompetencii i posudzovanie výrubu stromov. 
Občania chceli výrub realizovať svojpomocne, no v takýchto 
prípadoch je potrebné v zmysle platnej legislatívy zachovať 
vegetačný kľud. Preto ak požiadate o výrub v tomto období, 
bude vám vyhovené až na jeseň, resp. na jar, keď je možné 
výrub realizovať. Podmienkou však je, že po posúdení si 
strom neplní svoje funkcie. Povinnosťou mesta je takto 
vyrúbané stromy i odpratať. 
 Aj vám sa už stalo, že sa deti hrajú na ihrisku pod 
oknami a sú hlučné? Tento problém trápi občanov na Ul. 
29. augusta. Pri vežičke je ihrisko, kde mládež do 22. hod 
hrá basketbal. Ako vyplynulo s diskusie s poslancami, je to 

otázka toho ako sme k sebe tolerantní. Iste je lepšie, ak sú 
deti na ihriskách, no zároveň  nenarúšajú kľud starším 
občanom. Realizovať striktné ohraničenie ich pobytu na 
ihrisku do 20. hod. však nepovažujú zástupcovia mesta za 
najsprávnejšie riešenie.  

 Občania prišli s návrhom, aby v oblasti separácie, boli 
plastové vrecká vymenené za nádoby. Vrecká sa trhajú a je 
problematické ich umiestňovanie v domoch. V súčasnosti  
HATER Handlová s.r.o. neráta s takouto zmenou, nakoľko by 
sa jednalo o pomerne veľkú investíciu. Finančné prostriedky, 
ktoré boli získané z Recyklačného fondu, budú investované 
do rozširovania zberných miest.

 Mestská polícia odpovedala na otázku: ,,Prečo poli-
cajti v Handlovej nechodia na bicykloch, tak ako je tomu 
v Martine a Žilne?“ MSP v Handlovej má 13 zamestnancov, 
v uvedených mestách je to približne 60. Okrem pravidel-
ných obhliadok, má MsP vo svojej správe 60 objektov, kde 
po spustení alarmu musia byť do 2 minút. V prípade, že 
by neboli motorizovaní, by neboli schopní zabezpečiť všetky 
služby. MsP nemôže deliť svoje hliadky tak, ako vo väčších 
mestách. Máte zaujímavý podnet? Nezabudnite sa prísť 

Z verejnej diskusie s občanmi

Deň Zeme 
       Dňa 29. apríla sa na Námestí baní-
kov v Handlovej uskutočnil 4. ročník 
celomestského podujatia s takým istým 
názvom  - Deň Zeme.
       Organizátori projektu ZŠ Školská, 
Mesto Handlová,  Hater Handlová s.r.o. 
a Dom kultúry mesta Handlová pripra-
vili pre detských návštevníkov množstvo 
aktivít, súťaží, hier a info stánkov so 
zameraním na ochranu životného pro-
stredia.
       Súčasťou podujatia boli aj súťaže 
ako napr. Postav si svoj sen, ktorú pri-
pravil Detský a mládežnícky parlament 
Handlová s cieľom vytvárať z odpadového materiálu rôzne 
postavy a objekty, prednáška s kvízom v Mestskej knižnici 
a tvorba slovenského rekordu Tetrapakový koberec, ktorý 
pokryl plochu 150 m2. V rámci pódiového programu sa 
predstavili žiaci ZŠ Mierové námestie s módnou prehliad-
kou modelov z odpadového materiálu a v závere programu 

vystúpil aj populárny spevák Robo Mikla.
       Akcie sa zúčastnili všetky základné školy Handlovej, 
Materská škola SNP, Dimitrovova, Materské centrum Lienka, 
Špeciálna základná škola, Spojená stredná škola. 
Všetkým zúčastnením ďakujeme a dovidenia o rok. 

Petra Matiašková, organizátor, ZŠ Školská

Rumunskí študenti sa učia 
v Handlovej po slovensky 
     V školskom roku 2007/2008, v rámci programu celo-
životného vzdelávania Comenius - Školské partnerstvá, 
Gymnázium Ivana Bellu v Handlovej realizuje  bilaterálny 
projekt vo francúzskom jazyku,  v spolupráci so školou 
Colegiul National „ A.T.Laurian“ Botosani „ z Rumunska.
     Projekt bilaterálneho školského partnerstva  „Spoznajme 
naše krajiny, spoznajme našu Európu !“ je zameraný 
na vyučovanie a učenie sa cudzích jazykov prostredníctvom 
objavovania spoločného kultúrneho európskeho dedičstva.

     Počas pobytu na Slovensku (od 6.5. do  17.5.2008) štu-
dentom  z Rumunska predstavili študenti z gymnázia okrem 
blízkeho okolia , Bratislavy, Banskej Bystrice, Bojníc, Banskej 
Štiavnice  a Vysokých Tatier,  aj také malebné miesta akými 
sú Špania dolina, drevený kostolík v Hronseku  a počas spla-
vovania Váhu na pltiach videli prírodu okolo Strečna.     
     Cieľom takýchto partnerstiev je rozvíjať u žiakov jazykové 
zručnosti v troch cudzích jazykoch (francúzština, rumunči-
na a slovenčina). Aj keď hlavným dorozumievacím jazykom 
bola francúzština, študenti sa v triedach  učili základy svojich 
rodných jazykov a aj prostredníctvom nich bližšie spoznali 
obe krajiny  Európskej únie.


