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Športoviská v Handlovej 
pre malých aj veľkých
Pre najmenších
V máji mesto Handlová investovalo do opravy štyroch 
detských ihrísk  pre detičky do 6 rokov na Ul. Mostná, 
Mierové námestie, MC a Partizánska. Vymenil  sa pie-
sok, natrelo a obnovilo sa oplotenie, opravili sa prelie-
začky a lavičky. Celkovo mesto preinvestovalo viac ako 
1660 eur (50 tis. Sk)  Ihriská boli postavené v roku 
2006 a v súčasnej dobe spĺňajú všetky požiadavky, 
ktoré stanovuje legislatíva SR aj EÚ. Ako dlho ich 
budeme užívať, je len na nás.

 Nielen pre najmenších
To, že športoviská majú v meste zelenú potvrdzuje aj 
nanovo zrekonštruované ihrisko na Ul Partizánska. 
Tu si na svoje prídu hlavne tí, ktorí majú radi basket-
bal. Vymenili sa koše, urobil sa nový povrch, nainšta-
lovali sa lavičky a oplotenie. Celkovo sa preinvestovalo 
13 244 eur (399 tis.Sk) z prostriedkov MF SR, mesto 
Handlová prispelo čiastkou 1327 eur (40 tis. Sk).

Multifunkčné ihrisko č.2
V minulom roku sa kompletne dobudovalo ihrisko 
na ZŠ Mierové námestie. V tomto roku prebieha cel-
ková rekonštrukcia ihriska na ZŠ Školská. Finančné 
prostriedky na jeho realizáciu sú z nadácie SPP 

(1,2 mil.Sk) a 600 tis.Sk z vlastných zdrojov mesta 
Handlová. Práce vykonáva spoločnosť MARO, s.r.o. 
Sučany, ktorá má s budovaním takýchto ihrísk dlho-
ročnú skúsenosť. Ihrisko bude, tak ako na ŽS Mierové 
námestie, osvetlené a budú ho môcť využívať všetky 
deti z Handlovej. Predpokladaný termín ukončenia 
stavby je  už tento mesiac.

Plány na sídlisku MC
Mesto zvažuje zámer celkovej rekonštrukcie ihriska 
pri ZŠ Morovnianska cesta a vybudovanie viacúčelové-
ho ihriska na sídlisku MC (lokalita medzi Ul. Okružná 
a Ul. Morovnianska cesta).
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Budovanie turisticko-náučného 
banského chodníka v Handlovej 
ZAPOJTE SA!

Po zabezpečení administratívnych náležitostí, najmä 
s vlastníkmi pozemkov, cez ktoré prechádza trasa banské-
ho náučného chodníka ako i finančného zabezpečenia sa 
v máji rozbehnú terénne úpravy trasy Banského náučného 
chodníka v Handlovej.
Nakoľko práce budú závislé od počasia, poskytnutia mecha-
nizmov, zabezpečenia materiálu a potreby pracovníkov 
v jednotlivých termínoch a na príslušných stanovištiach, 
budú potrebné brigádnické práce zverejňované na infor-
mačnom kanáli DIGI a www.handlova.sk
Záujemci o práce na turisticko-náučnom baníckom chod-
níku sa mohli po prvýkrát stretnúť na úprave stanovišťa 
Tri studničky.

Sledujte uvedený televízny infokanál a  pomôžte vybudovať 
chodník, ktorý bude slúžiť nielen návštevníkom Handlovej, 
ale najmä občanom Handlovej a blízkeho okolia pre sprí-
jemnenie voľných chvíľ v prírode. Popri tom sa oboznámite 
i s banskou činnosťou, ktorá tak významne ovplyvnila rozvoj 
mesta Handlová. 
Viac informácií, ako sa postupuje v prácach zistíte na tel. 
čísle 0908 530 992

Handlovský Banský spolok

Pozvánka - Deň  zdravia 
Stredná odborná škola Handlová pozýva na 4. ročník podu-
jatia Deň zdravia
26. júna 2009 od 8.00 hod do 13.00 hod. v areáli  
Strednej odbornej školy v Handlovej.
Zažite šport, zdravú výživu, oddych, relax, získajte informá-
cie o nových trendoch v oblasti zdravého životného štýlu.
Buďte zdraví, navštívte nás.

Voľby do európskeho parlamentu

6. jún 2009 7.00 hod. -22.00 hod.
Voličské preukazy sa vydávajú pre občanov SR v meste 
Handlová do 4.6.2009 na sekretariáte prednostu MsÚ, tel. 
046/ 519 25 33, kancelária č.26, 1. poschodie.
Zoznam volebných okrskov v meste Handlová nájdete na 
www.handlova.sk a úradnej tabuli pred MsÚ.
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