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Odevná banka v našom meste
Sociálne odd. MsÚ Handlová a Jazmín n.o. už dlhšiu dobu 
poskytujú služby odevnej banky.
Odevná banka je sociálna pomoc občanom mesta a je 
prístupná verejnosti počas celého roka. 
Nakoľko sa v súčasnej dobe táto služba presťahovala 
do nových priestorov - DORKA – Domov pre osamelých 
rodičov, mesto Handlová oznamuje širokej verejnosti, že 
opätovne bude odevná banka otvorená od 1.2.2010.
Odevná banka, kde môžete doniesť resp. si prevziať potreb-
né veci, bude v prevádzke každý UTOROK od 8.00 h do 
12.00 h a ŠTVRTOK od 10.00 h do 14.00 h.
Bližšie informácie soc. odd. MsÚ Handlová 5475 351.

 BURZA „Pomôžme si navzájom“
Predvianočné obdobie je časom, kedy sa u ľudí viac prejavuje 
súdržnosť a ochota vzájomne si pomáhať. Práve toto obdobie 
využili terénne sociálne pracovníčky na zorganizovanie charita-
tívnej burzy pod názvom „ Pomôžme si navzájom„. 
Počas celého mesiaca november 2009 občania nielen                  
z Handlovej, ale i z iných miest a obcí, ochotne prinášali 
na Sociálne oddelenie MsÚ oblečenie, obuv, hračky, knihy, 
potreby do domácnosti, bytové doplnky, elektrospotrebiče, 
nábytok a pod. Všetky prinesené veci pracovníčky oddelenia 
zhromažďovali v priestoroch tzv. odevnej banky. 
Päť dní pred Vianocami, 19.12.2009, sa v priestoroch Centra 
voľného času uskutočnila veľká burza, ktorá bola prístupná pre 
všetkých občanov mesta. Burza bola otvorená od 10.00 hod. 
do 14.00 hod. a navštívilo ju viac ako 50 občanov. Najväčší 
záujem bol o detské oblečenie, bytové doplnky, elektrospotre-
biče a nábytok. 
Terénne pracovníčky sociálneho oddelenia chcú touto cestou 
poďakovať všetkým občanom mesta za pomoc a prejavenú 
solidaritu, Centru voľného času RELAX za bezplatné poskytnu-
tie priestorov, pracovníčkam aktivačných prác, klientom Jazmín 
n.o., menovite manželom Wágnerovým, J. Neuschlovi, rodine 

Prokeinovej, chlapcom Šándorovým, ktorí ochotne pomohli pri 
organizačnom zabezpečení burzy. 

Ďakujeme.

Svetielko v samote
Aj keď je už február, rozhodli sme sa, že sa ešte naposledy 
vrátime k uplynulým Vianociam, počas ktorých, s pomocou 
programu Darujte Vianoce Nadácie Orange, pre 35 ľudí v Han-
dlovej zasvietilo výnimočné svetielko ľudskosti. 
Projekt „Svetielko v samote“ bol zameraný na dve cieľové sku-
piny – seniorov, ktorí trávia Vianoce väčšinou sami a sú pre nich 
smutným dňom plným spomienok na „lepšie časy“. Druhou sku-
pinou, na ktorú sa projekt zameral, sú deti, ktoré žijú v detských 
domovoch a túžia prežiť Vianoce so svojimi rodičmi. 
24.decembra od 11.30 h prepravná služba začala privážať do 
firmy Hutira Slovakia vyobliekaných seniorov, vytešené mamy 
a ich deti. Čakal na nich slávnostne prestretý vianočný stôl, so 
všetkými dobrotami, ktoré k tomuto dňu patria. Po slávnostnom 
prípitku a večeri prišlo ďalšie prekvapenie – vianočné víly 
porozdávali darčeky. Hračky, kozmetiku, športové potreby.... 
Nešlo o to, čo v balíčku bolo. Podstatný bol pocit, že aj na 
týchto osamelých ľudí niekto na Vianoce myslel, mali sa s kým 
pozhovárať, mamy a deti mohli spolu stráviť čas v peknom 
a pokojnom prostredí, ktoré pre nich nie je samozrejmosťou.
Okrem Nadácie Orange, ktorá projekt podporila sumou 410 
€ (12 351,66 Sk), patrí poďakovanie za darované Vianoce  
Mgr. Veronike Rýšovej, Jane Polakovičovej a jej dcére Janke, 
Robertovi Šuníkovi, Jánovi Kulichovi, jeho manželke Petre 
a opatrovateľke Márii Nieburovej. Všetci títo ľudia pracovali 
na projekte ako dobrovoľníci, bez nároku na odmenu. O časť 
svojho vlastného Štedrého večera sa podelili s inými. A to je 
naozaj jeden z najkrajších vianočných darčekov.
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Priamy predaj nehnuteľností mesta
Mesto Handlová vyhlásilo v termíne od 09.12.2009 
do 07.1.2010 do 9.00 hod. priamy predaj na pre-
vod vlastníctva nehnuteľností zapísaných v katastri 
nehnuteľností Katastrálneho úradu v Trenčíne, Správa 
katastra Prievidza na LV č. 1 a LV č. 3849 (pozemkov 
so zachovaním vyhlásených súťažných podmienok 
a minimálnej ceny za pozemok 5,00 €/m2:

1. parcela E-KN č. 1902/1 – záhrada o výmere 2125 m2
2. parcela E-KN č. 1903/1 – záhrada o výmere 2429 m2
3. parcela E-KN č. 1906 – záhrada o výmere 442 m2
4. parcela E-KN č. 1903/2 – záhrada o výmere 1895 m2

Komisia zasadla k vyhodnoteniu podaných návrhov 
zmlúv dňa 08. 01.2010. 
Boli predložené 4 súťažné návrhy.
1. Víťazom súťaže je pre časť parcely: E- KN č. 1902/1 
– záhrada o výmere 2125 m2
Dominik Dombai, Hontianska Vrbica č. 223, 935 55, 
prechodne Fučíková 15/4, Handlová o výmere 500 
m2 za kúpnu cenu 5,-. € - vychádzajúc z priloženého 
nákresu s podmienkou vytýčenia pozemku až k hrani-
ciam pozemku.
Štefan Dombai a manž. Magdaléna, Fučíkova 15/4, 

Handlová o výmere 200 m2 za kúpnu cenu 5,- € 
- vychádzajúc z priloženého nákresu s podmienkou 
vytýčenia pozemku až k hraniciam pozemku.
2. Víťazom súťaže je pre parcelu E- KN č. 1903/1 – 
záhrada o výmere 2429 m2 + E- KN č. 1906 – záhrada 
o výmere 442 m2 Jaromír Slovinec a manž. Eva, Ul. 
29. augusta 60/3, Handlová časť pozemku o výmere 
1000 m 2 za kúpnu cenu 5,- €. 
3. Víťazom súťaže je pre parcelu: E- KN č. 1903/2 
– záhrada o výmere 1895 m2 - Viera Jašková, MC 
26/9, Handlová za kúpnu cenu 5,- € . 

Po predložení geometrických plánov v súlade so situač-
nými nákresmi súťažných návrhov bude na najbližšom 
zasadnutí MsZ predložená informácia o výsledku pria-
meho predaja a následne schválený prevod majetku. 

Mesto Handlová vyhlásilo ďalší PRIAMY PREDAJ na 
prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1, 
vlastník Mesto Handlová, katastrálne územie Handlová 
(Dolný koniec) v termíne predkladania návrhov 08.1.2010 
– 29.1.2010 do 9,00. O výsledku vás budeme informovať 
v nasledujúcich číslach Handlovských novín.

V Handlovej, dňa 25. 01. 2010
Ing. Tatiana Molnárová, 

vedúca odd. daní, majetku a podnik. činnosti

Pikošky a postavičky 
Handlovej
Každé mesto či dedinka má svoje 
zaujímavosti a typické postavičky. 
Banská Štiavnica má Nácka, 
Pezinčania svoje typické nárečie, 
Prievidžania pána, ktorý sa stará 
o poriadok na námestí...
Nejde o veci, ktoré zmenili dejiny, 
ani o významné osobnosti ale skôr 
o drobnosti, ktoré dotvárajú jedineč-
ný kolorit konkrétneho miesta. 
Handlová v tomto smere nie je 
výnimkou. 
Chodili ste ako deti kupovať chlieb 
„ku Kusičke“? Pamätáte si ešte na 
Ďurka Fučalu alebo na Filipku, ktorá 
chodila do kostola zvoniť? Korzovali 
ste okolo námestia alebo ste si ope-
kali slaninu na Meteore? 
Sú veci, ktoré sa nepíšu v kro-
nikách. Zostávajú v našich srd-
ciach a spomienkach. Redakcia 
Handlovských novín sa rozhodla 
poskytnúť našim spomienkam pries-
tor a umožniť ďalším generáciám, 
aby spoznali pikošky a postavičky 
Handlovej v pravidelnej rubrike 
novín. Ak je niekto alebo niečo, na 
čo roky spomínate a myslíte si, že 
neodmysliteľne patrí k Handlovej, 
napíšte nám na e-mailovú adresu: 
handlova@handlova.sk alebo člá-
nok prineste do predajne Sladká 
vášeň na prízemí Domu kultúry 
Handlová.                                 

                  Redakcia HN

Novootvorené 
prevádzkarne obchodu 
a služieb v decembri 2009

-   potraviny, Ul. MC č. 1
- 1. sociálny supermarket 
Svätá Mária - predajňa potra-
vín, Potočná 66

Presťahované prevádzky 
v mesiaci december 2009
-  kaderníctvo, solárium 
 presťahované z Námestia 
baníkov 20 na Partizánsku 
ul. č. 38

Vymením 5 izbový dom  
v Hronovciach za garzónku, 
alebo kolóniu v Handlovej. 

Info: 046 5444 013


