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Dimitrovova 
„pod strechou“
Pred pár dňami som prechádzala po 
Dimitrovovej ulici a milo ma pre-
kvapil pohľad na nové bytovky, ktoré 
sa tam stavajú. Bytový dom A je pod 
strechou. Hrubá stavba je ukončená, 
s podlahami, vykurovacími telesami a 
vnútornými omietkami. V zimnom 
období sa budú kompletizovať  inži-
nierske rozvody, spotrebiče, obklady 

a dlažby. Na streche druhého domu, 
ktorý sa kvôli nevhodnej geológii 
musel posúvať, sa práve pracuje na 
krove a ukladaní strešnej krytiny. Oba 
domy pôsobia sympaticky a obavy, že 
sa uprostred rodinných domov, v po-
kojnej štvrti Handlovej postaví niečo, 
čo tam nepatrí, sa nenaplnili. Reálny 
predpoklad ukončenia oboch stavieb 
je marec 2010. V jarných mesiacoch 
sa novostavba zbaví stavebnej vlhkosti, 
čo je najlepšia cesta predchádzaniu 
tvorby plesní.
Mestský bytový podnik potvrdil, že 

už dnes evidujú takmer 200 žiadostí 
o pridelenie bytu. Ak nie ste vlastníkom 
bytu a nebývate ani v nájomnom byte 
mesta, máte vek do 35 rokov a nemáte 
nadštandardné príjmy, máte šancu 
bývať na Dimitrovovej. Hoci presné 
kritériá prideľovania bytov ešte nie sú 
stanovené, primátor mesta potvrdil, že 
s najväčšou pravdepodobnosťou budú 
podmienky podobné ako pri bytoch 
na Ligetskej ulici. Vychádza to z pod-
mienok pri poskytovaní prostriedkov 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

Rd

 DETSKÉ JASLE 
„OVEČKA“ 

V NOVÝCH PRIESTOROCH

Od 1.8. 2009 sa presťahovali súkrom-
né detské jasle „OVEČKA“ , z MŠ Ul. 
Mostná do nových priestorov MŠ Ul. 
Dimitrovova 24. Prvýkrát  prekročili 
deti aj so svojimi rodičmi rozprávko-
vú bránu do jasieľ , v novootvorenom 
prostredí dňa 3. 8. 2009 v slávnostný 
„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.“Rodičia 
neskrývali príjemné pocity z tichej  
a pokojnej lokality, ako aj  z priestran-
ného dvora a trávnatej plochy, ktorej 
je potrebné venovať zvýšenú pravidel-
nú starostlivosť. Touto cestou ďaku-
jem p. Ing. Mgr. Jozefovi Stopkovi, 
za poskytnutie pomoci pri kosení 
a údržbe areálu v letnom období.                                                                                             

                   Vlasta Beránková      

5. ročník 
Dňa otvorených 
dverí
Každé mesto musí fungovať ako 
jedna dobre zohratá firma. Má svoj 
rozpočet, s ktorým hospodári, svojich 
manažérov aj svojich zákazníkov, 
ktorí sú veľmi rôznorodí. A čo všetko 
samospráva mesta robí, čo robia 
v budove na námestí zamestnanci 
mestského úradu, primátor mesta a 
prečo máme 19 poslancov?  Mesto 
Handlová v tomto roku po piatykrát 
otvorilo dvere na mestskom úrade 
a v organizáciách zriadených 
mestom, aby sa žiaci ale i široká 
verejnosť dozvedeli odpovede na tieto, 
ale aj mnoho ďalších otázok. 
Záujem vedieť o svojom meste viac 
prejavilo 660 detí. Formou rozhovorov 
s poslancami a primátorom sa 
dozvedeli ako sa mesto stará o to, 
aby mohli chodiť obyvatelia do kina, 
zaplávali si na plavárni, mali parky, 
športoviská, školy, aby sa v meste 
svietilo, stavalo a bolo bezpečne. 
Tí menší si zas pripomenuli, že 
v symbolike nášho mesta je sv. 
Katarína a odchádzali s omaľovánkou 
erbu mesta. Na mestskom úrade boli 
najviac navštevovanými veľká zasadacia 
miestnosť, obradná sieň MsÚ a 
kancelária primátora. Pre menšie 
skupiny žiakov však boli otvorené aj 
dvere u právničky, na matrike a na 
oddelení výstavby.
Do Dňa otvorených dverí sa aktívne 
zapojili aj mestská knižnica, mestská 
polícia, dom kultúry a podnikateľský 
inkubátor. Hoci má knižnica otvorené 
dvere pre všetkých návštevníkov každý 

deň, počas tejto stredy ju navštívilo 
175 detí, aby sa na chvíľu stali knihov-
níkmi. Deti balili knihy do fólie, peči-
atkovali ich, vyhľadávali v knižničnom 
počítačovom systéme aj si sami poži-
čiavali. Počítačová technika ich zaujala, 
ale na prekvapenie ich zaujali staršie 
nosiče - gramofónové platne, s ktorými 
sa väčšina z nich nestretla a klasický 
písací stroj, na ktorom sa snažili využiť 
svoje počítačové zručnosti.
Podnikateľský inkubátor pripravil pre 
žiakov základy kreativity. Kto sa chce 
stať podnikateľom, musí sa rozhodnúť, 
ako svoju firmu prezentovať. Preto 
si v konferenčnej miestnosti mohli 
vyskúšať, ako sa vedie konferencia, 
robí prezentácia a v malom fotoateliéri 
si vyskúšať, ako sa robia tie správne 
fotky.
Mestská polícia prezentovala kamerový 
systém a prácu príslušníkov mestskej 
polície. Niektorým sa podarilo dostať sa 
i do pút, počas tohto dňa však iba pre 
zábavu. Zákulisie domu kultúry a jeho 

tajomstvá sú každoročným lákadlom. 
I v tomto roku ste sa mohli premeniť 
na moderátorov a hercov na pódiu, 
vyskúšať si divadelné masky a pozrieť 
sa, odkiaľ sa premietajú filmy v kine. 
V tomto roku sa zapojil i náš ,,Klub 
dôchodcov“, ktorý napiekol viac ako 
500 medovníčkov vyzdobených logom 
mesta.
Príprava Dňa otvorených dverí nemusí 
byť vždy náročná na peniaze. Život 
samosprávy je veľmi dynamický 
a osobné stretnutia so zamestnancami 
mesta, i s tými, ktorých si občania 
volia – poslancami MsZ a primátorom 
mesta sú o tom, čo nenahradí ani 
dnešná elektronická komunikácia. 
Osobné rozhovory plné otázok a odpo-
vedí.  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
sa podieľali na príprave a samozrejme, 
aj nášmu „obecenstvu“. Bolo veľmi 
vnímavé a veríme, že sa veľa dozvedelo. 
Veď raz možno niektorý zo študentov 
bude toto mesto riadiť.

JP

Novootvorené  prevádzkarne 
S e p t e m b e r   2009

- Poisťovňa AXA, Ul. ČSA 12
- Predaj cukroviniek, kvetov, dar-
čekových predmetov, Ul. SNP 16
- Predaj textilu, obuvi, rozličného 
tovaru, Ul. SNP 16
- Kníhkupectvo, Námestie baníkov 4     

Zrušené prevádzkarne 
v mesiaci september 2009

- Second hand, Lipová 8
- Knižné centrum, Námestie baníkov 
5 (Podnik. Inkubátor)

- Nechtové štúdio, Nám. baníkov 2

- Detský second hand, Švermova 3  
(objekt Mestskej tržnice)  

Uctili sme si priamych 
účastníkov SNP
Tohto roku ubehlo 65 rokov od významnej 
dejinnej udalosti Slovenska, ktorou bolo 
SNP. Vzhľadom na tragickú udalosť z 10. 
augusta 2009 ZO KSS v Handlovej v spo-
lupráci s ZO ZPB pripravila na október 
stretnutie priamych účastníkov odboja 
proti fašizmu.
V priateľskej atmosfére, v malej zasadač-
ke MsÚ v Handlovej im boli odovzdané 
pamätné plakety, ktoré v tejto udalosti 
udelil ÚV KSS 10 Handlovčanom a Mestu 
Handlová, ktorú prevzal primátor mesta 
Rudolf Podoba. Nedá nám neoceniť 
prístup primátora k celej udalosti, jeho 
úprimné slová vďaky, ocenenia odvahy 
a reálneho pohľadu na minulosť a prí-
tomnosť.

ZO KSS v Handlovej


