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Poďakovanie rodičom 
z MŠ na Ul. SNP 27 

v Handlovej
V apríli t.r. sa v areály MŠ SNP 
uskutočnila  brigáda na skrášlenie 
školského dvora. 
Kolektív MŠ SNP ďakuje, aj za 
deti z materskej školy, manželom 
Ružičkovcom, ktorí sa postarali o 
to, aby sa pieskoviská na školskom 
dvore stali pre deti bezpečnejšími 
a zaujímavejšími. Pán Ružička 
osadil na betónové múriky okolo 
pieskovísk drevené dosky na sede-
nie a jeho manželka na ne vkusne 
a nápadito namaľovala pestrofa-
rebné zvieratká.  
Všetkým zúčastneným rodičom 
ďakuje riaditeľka materskej školy 

Mgr. Marcela Jakubíková a všetci 
zamestnanci zariadenia

Všetko o podujatiach MŠ SNP 
nájdete na www.handlova.sk/
školstvo.

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Z hlbín času (K storočnici ...)
S témou baníctva sa stretli žiaci 
základných škôl počas informačných 
hodín v knižnici. Žiakom sme priblížili 
takmer 700-ročný historický význam 
ťažby uhlia. Spestrením informačných 
hodín bol videozáznam s vyznaním J. 
Procnera k bani prostredníctvom jeho 
drevorezieb. Nechýbali ani medzi žiak-
mi obľúbené kvízy s baníckou temati-
kou, s otázkami vedomostnými, ale aj 
zábavnými. Počas týchto informačných 
hodín získali žiaci vedomosti a inšpirá-
ciu na tvorbu literárnych a výtvarných 

prác, ktorými sa zapojili do celomest-
skej súťaže k stému výročiu ťažby uhlia 
na Slovensku.

Kreslo pre hosťa
Žiaci štvrtého ročníka ZŠ MN sa stretli 
v knižnici s ďalším hosťom, tentokrát 
poľovníkom. Témou nášho stretnutia 
bola ochrana prírody a starostlivosť o 
ňu. Poľovníčka Magdaléna Matiašková, 
predsedníčka poľovníckeho zväzu z 
nášho regiónu, zaujala žiakov svojimi 
zaujímavými  poľovníckymi príhodami. 
Deti pozorne počúvali o práci poľovní-
kov v lese, o ich starostlivosti o zvieratá 
počas celého roku, ale najmä v zime 
a nášho hosťa zasypali množstvom 
zvedavých otázok. Deti veľmi zaujali  
trofeje, parožia, ale aj celá poľovnícka 

výstroj, ktorú si zo sebou naša hosťka 
priniesla. 

Pripravujeme v júni 
Významné ženy v literatúre. Literárne 
popoludnie. V spolupráci s Úniou žien.
Kreslo pre hosťa. Ondrej Nagaj. Beseda 
so spisovateľom pre deti.
Z košíčka rozprávok. Jozef Pavlovič. 
Medailón k 75. výročiu narodenia 
spisovateľa
Štrajk handlovských žien. Literárne 
pásmo v spolupráci s MOMS.

Pozor zmena!
Pobočku Mestskej knižnice Mesta 
Handlová nájdete od 13. júla 2009 
v priestoroch Základnej školy 
Morovnianska cesta Handlová. 

D. Mikulášová

Projekt rozvoja 
služieb, 3. časť, 
realizované aktivity  

V minulých číslach Handlovských 
novín  sme vás informovali o úspešnom 
Projekte rozvoja služieb starostlivosti 
o skupiny občanov ohrozené sociál-
nym vylúčením, ktorý v našom meste 
prebieha od roku 2008.  O tom, že 
sa urobilo naozaj veľa svedčí už tretie 
pokračovanie...

Bezdomovci, ktorí našli cestu 
do handlovskej nocľahárne
V decembri 2008 Mesto Handlová začalo 
po prvýkrát poskytovať svojim občanom 
novú sociálnu službu, a to ubytovaním 
počas zimného obdobia v nocľahárni, 
ktorá sa nachádzala v budove Jazmín 
n.o., na Partizánskej ulici. Nocľaháreň 
je zariadenie pre občanov bez prístrešia, 
ktorí sú ťažko prispôsobiví a počas zimy 
sa stávajú najohrozenejšou skupinou, 
lebo často im nie je možné poskytnúť 
pomoc umiestnením do zariadení v už 
existujúcej sieti. Najčastejšou príčinou 
je závislosť na alkohole a neschopnosť 
prispôsobiť sa režimu v zariadení.                  
V našom meste sa závažným problémom 
stávajú dlhodobo závislí bezdomovci, 
ktorí potrebujú pomoc zvonku, lebo sa 
sami už nedokážu zaradiť do spoločnos-
ti. Proces resocializácie bezdomovcov 

je ťažká a dlhodobá záležitosť. Naši 
bezdomovci si  veľmi rýchlo našli cestu 
do  nocľahárne.  Dobrou osvetou terén-
nych sociálnych pracovníčok sa správa 
o zriadení nocľahárne veľmi rýchlo 
rozšírila medzi občanmi, ktorí žili na 
ulici a boli   bez prístrešia. Pôvodne bolo 
plánované  prevádzkovať nocľaháreň   v 
období od 01.12.2009 do 28.02.2009. 
Nakoľko nepriaznivé a mrazivé počasie 
pretrvávalo aj v mesiaci marec bola 
prevádzka nocľahárne predĺžená do 
31.03.2009. Nocľaháreň bola otvorená 
denne od 19.00 hod. do 07.00 hod. 
nasledujúceho dňa. Pre potreby klientov 
nocľahárne boli zabezpečené  vojen-
ské poľné nosidlá,  deky a hygienické 
vrecúška.  V prevádzke bola kúpeľňa 
a WC. Denne sa zabezpečovalo vyku-
rovanie v troch miestnostiach. Klienti, 
ktorí chceli využiť možnosť prenocovať v 
nocľahárni sa museli prispôsobiť prijaté-
mu  vnútornému domovému poriadku. 
Pri vstupe  musel klient absolvovať 
hygienickú očistu a zaplatiť si popla-
tok  1,-eur  za noc. Za uvedený popla-
tok  klienti dostali na zahriatie  teplú 
polievku, pečivo a čaj. V prípade potreby 
dostali aj čisté oblečenie. Pri zriaďovaní 
a prevádzke boli  terénne sociálne pra-
covníčky sociálneho oddelenia Mesta 
Handlová, Alžbeta Orthová a Janka 
Pavlíková, ktoré aj vykonávali kontroly 
priamo v nocľahárni a boli nápomocné 
pri riešení rôznych problémov klientov. 

Počas celého obdobia  možnosť prespá-
vať v nocľahárni využilo až 22 občanov. 
Ako sa blížil dátum ukončenia prevád-
zky nocľahárne, všetci sa vyjadrovali, 
že nocľaháreň im pomohla prekonať 
krízovú situáciu v ktorej boli  a hod-
notili ju veľmi pozitívne (predchád-
zajúcu zimu  museli cez mrazivé dni 
a noci byť vonku a nemali sa kde 
zohriať). Zároveň však boli smutní, že 
táto pomoc mesiacom marec končí.  

Vytvorenie podmienok na vyko-
návanie nevyhnutnej základnej 
osobnej hygieny pre občanov bez 
prístrešia  
V meste je približne 34 občanov bez 
prístrešia, všetci s trvalým alebo 
prechodným pobytom v Handlovej.  
Z toho minimálne 10 občanov patrí 
k bezdomovcom, ktorí nie sú v súčas-
nosti schopní prispôsobiť sa režimu 
v Humanitnom centre, ktoré zastrešuje 
Jazmín, n. o. a  zabezpečiť si tak pomoc 
a základné životné podmienky. Zdržujú 
sa na lavičkách na námestí a v parku, 
v opustených budovách, na železničnej 
stanici, v spoločných priestoroch obyt-
ných domoch a ich pivniciach, ojedinele 
prespia u kamarátov. O sprche a čistých 
šatách môžu často len snívať. 

Počas zimného obdobia sa práve tejto 
cieľovej skupine  poskytovala sociálna 
služba v dočasnej nocľahárni. Od 
20.mája do odvolania každý utorok a 
piatok v čase od 12.00 hod. do 14.00 
hod môžu občania bez prístrešia využiť 
na nevyhnutnú osobnú hygienu zaria-
denie v objekte Humanitného centra, 
Partizánska č. 32. Výška poplatku za 
jednu očistu je  0,50 eur.

JP

Máte záujem o chov 
husí?
Regionálna veterinárna a potravinová 
správa  Prievidza, Mariánska 6,
 971 01  Prievidza
zisťuje záujem o možnosť chovu 
husí. 
Po výzve z KVPS Trenčín a  na zákla-
de porady vedenia MP SR, ako aj 
konferencie o podpore chovu husí, 
preveruje  RVPS možnosť chovu husí 
vo voľných ustajňovacích priestoroch 
na svojich farmách. Ide o snahu MP 
SR  podporiť  propagáciu chovu husí 
na Slovensku, za týchto podmienok:
predávajú sa húsatá  - dnešná cena  
za 3-týždňové húsatá  je  4,41 eur
-      húsatá sú už do voľného výbehu
-      nepotrebujú vodu na kúpanie
-      chovajú sa ako brojlerová hydina
Dotácia  na 33 húsat – 1000 eur 
- a  z toho  nárokovateľných  je 
40%.

RVPS PD

INZERCIA
Predám 2 izbový byt na Ulici 
29. augusta, byt je tehlový a má 
plastové okná. Cena 24895,44 eur 
(750 000Sk). Tel. 0907 090 674

Kúpim záhradu aj s obývateľnou 
chatkou tel.: 0908 552 353


