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V polovici júla prevzal primátor 
mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba 
z rúk generálneho riaditeľa SAD, a.s. 
Prievidza Michala Danka nový autobus 
mestskej hromadnej dopravy. 

V zmysle dlhodobej zmluvy, ktorú 
mesto Handlová podpísalo na 5 rokov, 
Handlovčania už využívajú nový níz-
kopodlažný autobus s automatickou 
prevodovkou značky SOR 9,5 s obsa-
diteľnosťou 27 miest na sedenie a 47 
na státie, ktorý nahradí 22 ročnú 
KAROSU. V súčasnosti sú 
v Handlovej v MHD zaradené 
3 autobusy. Nízkokapacitný 
autobus zn. Iveco DAILY 
s plošinou pre kočíky a in-
validné vozíky (premáva 
v ťažšie dostupných lokalitách 
mesta -Hôrka, Sadová ul.), a 2 
staršie KAROSY. Na spojoch 
MHD sa v Handlovej striedajú 
4 vodiči, v dopravnej špičke 
sa na výpomoc využívajú aj 

prímestské autobusy. Mesto Handlová 
bude dotovať prepravu občanov v roku 
2009 vo výške 80 727 eur v zmysle 
dlhodobej zmluvy a plánované celkové 
ročné náklady v mestskej doprave sú 
vo výške 172 161 eur. 

Predpokladaný počet prepravených 
osôb na rok 2009 je 421 000 z čoho je
24 % ZŤP, 31 % cestujúci so zľav-
neným cestovným (žiaci, študenti 
a dôchodcovia), 45 % plne platiacich 
cestujúcich.

Autobusy MHD, ktoré prevádzkuje SAD 
Prievidza a.s., najazdia ročne po území  
nášho mesta 190 000 km.

V spolupráci s mestom Handlová sa 
darí realizovať obnovu vozidlového 
parku, čím sa zlepšuje bezpečnosť, 
kvalita a kultúra cestovania. Vďaka 
vzájomnej spolupráci je cena cestov-
ného v Handlovej jedna z najnižších na 
Slovensku, pričom ekonomická cena je 
približne jeden krát vyššia.
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„Prvá šanca“ bola 
úspešná
Mama má v rodine nezastupiteľné 
miesto. Ak jej dôjdu sily, cítia to 
najviac deti. Ak nemá kto pomôcť, 
starosti sa kopia, úsmev na tvári je 
stále zriedkavejší. Zamestnanci soc. 
odd. MsÚ Handlová sa stretávajú denne 
s príbehmi, ktorým by ste častokrát ani 
neuverili. Niekedy je ťažko pochopiť. 
V minulom čísle Handlovských novín 
sme vás informovali, o projekte „Dajme 
prvú šancu“. Mesto Handlová reagovalo 
na výzvu Prekročme spolu bariéry Konta 
Orange n.f. Ako jediné mesto bolo 
medzi úspešnými žiadateľmi a získalo 
sumu 2 000 eur.

Zámer projektu vyšiel
Mamy boli celé dni so svojimi deťmi, 
mali úsmev na tvári, sebavedomie im 
zdvihlo nielen wellness popoludnie, 
ktoré pripravili študentky a majsterky 
Združenej strednej školy hotelových 
služieb a obchodu Prievidza. Mnoho 
sa dozvedeli i na prednáškach o zdraví 
a zdravom životnom štýle gynekologičky 
MUDr. Pagáčovej a detskej zdravotnej 

sestry Anna Markovej. Nahlas povedaný 
problém, má v sebe silu nájsť i jeho 
riešenie. Beseda o rodinných problé-
moch s pracovníčkami OZ Pomoc 
ohrozeným deťom, Centrum Nádej Mgr. 
Ľubicou Tornóczyovou a Mgr. Adrianou 
Havasovou z Bratislavy, bolo stretnutím, 
ktoré naznačilo, ako sa popasovať s tým, 
čo každodenný život prináša.

Rozžiarené detské oči, úsmevy 
mám
Spoločné programy pre matky s deťmi 
zožali úspech. Rozžiarené detské oči. 
Mamy s deťmi si naplno užili prehliad-
ku vozidiel a výbavy príslušníkov OO PZ 
v Handlovej, ukážky výcviku služobných 
psov, cvikov poslušnosti a obranných 
prác príslušníkmi Oddelenia služobnej 
kynológie PZ Prievidza, prehliadku 
vozidla a ukážky zo zásahov Hasičského 
a záchranného zboru MV SR, Hasičskej 
stanice Handlová. Okolie Rematy je 
plné tajomných zákutí a možností ako 
sa zabaviť. Veselé kúpanie na kúpalis-
ku, výlety do okolia, hry a súťaže, tvo-
rivé dielne, pri ktorých deťom pomáhali 
dobrovoľníčky a Beata Deliová z CVČ 
Relax v Handlovej.

Pre koho a s kým
Účastníci boli vybraní z rodín, s ktorý-
mi terénni sociálni pracovníci mesta 
Handlová pracujú dlhšiu dobu, poznajú 
ich starosti a trápenia, ale i radosti a ne-
naplnené túžby. Utorok 7.7.2009 bol 
dňom s veľkým D. Turistická ubytovňa 
patriaca Horskému hotelu Remata sa 
zaplnila. Hoci spoločný pobyt trval len 
4 dni, boli to dni plné aktivít, zážitkov, 
nových skúseností a radosti pre 6 
matiek a 26 detí vo veku od 1,5 roka 
do 12 rokov. Karneval, odovzdávanie 
darčekových balíčkov rodinám od spon-
zorov, ktorí neváhali podporiť dobrú 
vec. Trochu iného sveta, ktorý zažili 
po prvýkrát. 

Záštitu nad celým pobytom prevzali Jana 
Polakovičová, Anna Ištoková, Alžbeta 
Orthová a Jana Pavlíková, terénne sociá 
lne pracovníčky mesta Handlová. Pobyt 
zorganizovali, riešili drobné problémy 
a predovšetkým, vytvárali pohodovú 
atmosféru. 
Fotogalériu z pobytu nájdete na www. 
handlova.sk/onašom meste/terénna 
sociálna práca.

Mgr. Veronika Rýšová, 
vedúca sociálneho odd. MsÚ

Získali sme 26 600 EUR 
na dobudovanie zariadenia 
pre bezdomovcov!

Mesto Handlová v spolupráci s 
Jazmín, n.o. získalo externé finančné 
zdroje na druhú etapu rekonštrukcie 
Humanitného centra - útulku pre 
bezdomovcov v Handlovej. Prvá 
rekonštrukcia prebehla v roku 
2007 za finančnej podpory dotačnej 
schémy MPSVaR SR. Druhá etapa 
rekonštrukcie bude financovaná opäť 
z finančných prostriedkov MPSVaR SR 
(90%) a z vlastných zdrojov Jazmín 
n.o. (10%). Celkové náklady na 
rekonštrukciu sú vo výške 29 550 eur. 
V Humanitnom centre sa nainštaluje 
nová elektroinštalácia, vybuduje sa 
kanalizačná prípojka, sociálne zaria-
denia, objekt sa zaizoluje proti vode 
a vlhkosti. Projekt „Rekonštrukcia 
Humanitného centra - útulku pre 
bezdomovcov v Handlovej“ by sa mal 
realizovať v termíne od septembra do 
decembra 2009. 

Ďakujeme MPSVaR SR za podporu 
sociálne ohrozených obyvateľov mesta 
Handlová!

Ref. regionálneho rozvoja a strategic-
kého plánovania, MsÚ Handlová

Sociálny taxík pribudne 
aj v Handlovej

Vo februári tohto roka sa mesto 
Handlová uchádzalo o dotáciu 
z Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR na nákup motorového 
vozidla pre zabezpečenie prepravnej 
služby a sociálneho taxíka. 
Táto služba je určená občanom 
s ťažkým zdravotným postihnutím, 
odkázaným na individuálnu prepravu 
osobným motorovým vozidlom alebo 
občanom s nepriaznivým zdravotným 
stavom s obmedzenou schopnosťou 
pohybu po rovine alebo po schodoch 
a obmedzenou schopnosťou orien-
tácie. V mesiaci júl mesto Handlová 
obdržalo správu, že bolo úspešné. 
Z 260 podporených žiadostí s pora-
dovým číslom 7 bola mestu schválená 
dotácia vo výške 25 000 eur. Sociálne 
oddelenie MsÚ pripravuje aktivity 
tak, aby od 1.1.2010 bola prepravná 
služba a sociálny taxík k dispozícii 
občanom Handlovej.
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Handlovčania budú cestovať v MHD komfortnejšie a predsa lacno


