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REKONŠTRUKCIA 
PLAVÁRNE ODLOŽENÁ
Plaváreň uzavretá len z dôvodu 
plánovanej údržby
Odstávka plavárne z dôvodu vypúšťania 
vody z bazénov a nutných plánovaných 
opráv bude od 28. 9. do 7.10.2009. 
Plaváreň bude otvorená od 8.10. až 
do začiatku rekonštrukcie podľa otvá-
racích hodín so všetkými ponúkanými 
službami.

Rekonštrukcia sa odkladá
V predchádzajúcom období sme 
informovali o plánovanej rekonštrukcii 
našej plavárne so začiatkom prác v 
októbri 2009. Rekonštrukcia tepla sa 
presúva na jarné mesiace z dôvodu 
dodržania legislatívnych postupov, 
ktoré musia predchádzať začiatku 
prác.
O začiatku rekonštrukcie budeme včas 
informovať.

Využite naše služby
- Plavecký bazén s hĺbkou vody od 
130 cm do 170 cm a detský bazén s 
max. hĺbkou 80 cm. Teplota vody v 
bazénoch je 27,5 °C. 

- Súčasťou bazénov je parná sauna.
- Fínska sauna : klasická suchá 
sauna s ochladzovacím bazénom a 
odpočívarňou.
- Masáže: klasická, reflexná, uvoľňo-
vacia masáž a bankovanie 
- Infrasauna: ponúkame vodorovnú, 
ležiacu Infrasaunu
- Aquaaerobik: jednoduché aeróbne 
cvičenie v bazéne 
- Solárium: stojace Turbo solárium 
Ergoline 8000

Otváracie hodiny
BAZÉN
Po- pi 9:00 -20:00 hod. 

So -ne 9:00 -19:00 hod.
PARNÁ SAUNA
Po-pi 17:00 -19:30 hod.
So-ne 11:00 -18:30 hod.
SOLÁRIUM Po- pi 10:00- 19:00 hod.
So- ne 10:00- 18:00 hod.
FÍNSKA SAUNA, 
MASÁŽE a INFRASAUNA
Ut a pi 14:00- 20:00 hod.
St 10:00- 20:00 hod.
So - ne 10:00- 19:00 hod.
AQUAAEROBIK
Ut a št 18:30- 19:15 hod.

Informácie, objednávky : 046/5475 
464, 0918 911 401(pokladňa) 

 Poďakovanie

Sociálne oddelenie Mestského úradu v Handlovej ďakuje všetkým občanom 
mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť spoluobčanom v nepriaznivej situácii a priniesli 
ošatenie, nábytok a iné vybavenie domácnosti do odevnej a nábytkovej banky.
Poďakovanie patrí spoločnosti so sídlom v Prievidzi, ktorá nám poskytla pomoc 
pri preprave väčších kusov nábytku.
Ďakujeme. 

Mgr. Veronika Rýšová, vedúca sociálneho odd. MsÚ

Novootvorené  prevádzkarne 
obchodu a služieb v meste Handlová 
august 2009:
Predaj grilovaných kureniec Ul. SNP 16

Zrušené prevádzkarne v mesiaci 
august 2009
Predaj ponožiek Ul. SNP 1 
(OD Jednota)

Primátor mesta 
ocenil prácu členov HBS
Na stretnutí Handlovského baníckeho 
spolku 29.9.2009 odovzdal primátor 
mesta pamätné listy mesta Handlová 
s poďakovaním za aktívny prístup 
k budovaniu TNBCH (Turisticko 
náučného banského chodníka) viac 
ako 30-tim členom Handlovského 
baníckeho spolku. 
Ako povedal primátor: 
,,Odpracovali ste na chodníku nesku-
točné množstvo hodín, robili to z 
presvedčenia a verím, že vašu prácu 
si budú vážiť všetci, ktorí sa chodní-
kom prejdú.“

Poznáte výnimočného Handlovčana?
Tradične sa v novembri oceňujú Handlovčania, ktorí významne prispeli k rozvoju 
mesta a šíria dobré meno Handlovej doma i v zahraničí. Návrhy na ocenenie 
predkladajú poslanci MsZ a primátor mesta, zapojte sa i vy. Ak poznáte výnimoč-
ného Handlovčana, napíšte nám o ňom. Je potrebné uviesť jeho meno, bydlisko 
a dôvod nominácie ( na 5 riadkov). 

Neváhajte nás kontaktovať: 
handlova@handlova.sk

046 519 25 39, 0908 342 616.
Najneskôr do 20. októbra 2009. 

Kto napokon získa Cenu mesta, Cenu primátora alebo Odmenu mesta (pozrite 
Štatút mesta Handlová www.handlova.sk, nájdete tam i ocenených z minulých 
rokov) rozhodnú poslanci MsZ na svojom októbrovom zastupiteľstve.
V novembri bude Katarína patriť skvelým Handlovčanom. Počas konania 
Katarínskych dní im budú ocenenia odovzdané.

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov

 sa v mesiaci september dožili

Margita  Miková
Oľga  Procnerová
Emília  Puváková
Helena  Kováčiková
Helena  Nosterčíková
Rudolf  Gálik
Jozefína  Kruksová
Michal  Pekár
Magdaléna Hanzlianová
Anna  Slezáková
Ján  Vajgel
Matilda  Bučková
Michal  Rozenberg
Anna  Šimonová
Rozália  Tulicová
Mária  Janíčková
Eva  Hicklová
Mária  Schindlerová
Marian  Čičmanský
Marta  Fukasová
Margita  Krnčoková
Margita  Abrahámová

Referát obradov MsÚ

Opustili nás 
august/september

Rudolf Kuzmín  66 rokov 

Ján Bánky  89 rokov 

Ján Matuščín  58 rokov 

Ján Chalás  53 rokov 

Zdeno Gazdík  55 rokov 

Jozef Žovinec  69 rokov 

Vincenc Kuriš  82 rokov 

Štefan Štrbavý  51 rokov 

Ondrej Stanko  68 rokov 

Anna Lazorová  81 rokov 

Zuzana Gavalcová  67 rokov 

Irena Danielčiková  78 rokov 

Mária Nováková  69 rokov 

Mária Kubíčková  62 rokov 

Mária Ištokovičová  81 rokov 

Julianna Ižoldová  87 rokov 

Štefánia Dererová  94 rokov 

Magdaléna Hromádková 71 rokov 

Mária Rückschlossová 76 rokov 

Referát obradov MsÚ


