
www.handlova.sk 5

Diskutovali ste...
Začiatkom februára  primátor 
mesta zvolal verejnú disku-
siu na tému „Nové byty na 
Mostnej?“

Verejná diskusia (4.2.2010) bola 
zvolaná primátorom mesta Handlová 
Ing. Rudolfom Podobom za účelom 
vysvetlenia zámeru výstavby ná- 
jomných bytových domov v lokalite 
objektu bývalej MŠ Mostná a vypoču-
tia si názorov najmä občanov žijúcich 
v tejto lokalite, s cieľom predísť šíre-
niu dezinformácií. Zámer výstavby 
sa stretol s pochopením 22. prítom-
ných občanov, ktorí nespochybnili 
potrebu výstavby nových bytových 
domov v Handlovej ako i skutoč-
nosť, že budova bývalej MŠ SNP 

je bezúčelová a je potrebné hľadať 
náhradné riešenie. Najzávažnejším 
problémom, na ktorý bolo v rámci 
verejnej diskusie poukazované, 
bola otázka dopravnej infraštruktúry 
na sídlisku Mostná a s ním súvisiaci 
problém s dopravou a parkovaním. 
Problémy s parkovacími miestami 
ako aj s prístupovou komunikáciou 
sú dlhodobejšou úlohou, ale v pláne 
výstavby sa s ňou počíta.
V súvisloti s výstavbou nových byto-
viek (investorom by mala byť spo-
ločnosť HANT BA a.s.) by malo byť 
preinvestovaných viac ako 4, 4 mil 
€, pričom finacovanie bude zabez-
pečené 25% dotáciou z MVaRR SR 
a 75% úverom zo ŠFRB (úrok 1%). 
Vybodovaných bude 106 parkova-
cích miest a po dokončení stavby 
štyroch bytových domov sa v lokalite 
sídliska Mostná dobuduje ešte 96 

parkovacích miest. 
Vzhľadom k tomu, že na mesto 
Handlová neprišlo písomné stano-
visko k výstavbe týchto bytových 
domov, ktoré by ho spochybnilo  a 
na verejnej diskusii občania nevy-
jadrili zásadnú nevôlu s výstavbou, 
poslanci  MsZ rokovali na februá-

rovom zastupiteľstve o schválení 
zámeru. Výsledok sa dozviete v 
nasledujúcom čísle Handlovských 
novín, alebo z uznesenia MsZ 
aktuálne do troch dní po rokovaní 
na stránke www.handlova.sk a vo 
vývesnej tabuli pred MsÚ Handlová.

JP

FAŠIANGY, TURÍCE...
Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do 
polnoci pred škaredou  Popolcovou stredou. 
Potom nasleduje 40 dňový pôst, ktorý trvá až 
do Veľkého piatku. Počas fašiangov sa organi-
zovali zabíjačky, zábavy a tiež sa robievalo veľa 
svadieb. Ľudia sa obliekali do masiek, ktoré 
okrem zábavy mali aj ochranný význam. Mali 
chrániť proti pôsobeniu negatívnych síl, za-
bezpečiť úrodný rok a plodnosť hospodárskych 
zvierat. Posledné tri fašiangové dni boli najve-
selšie. Zábavy vyvrcholili v utorok poslednou 
muzikou pred Popolcovou stredou. Fašiang 
končil pochovávaním basy. Pri tomto symbo-
lickom pohrebe miestni občania v prestrojení 
za farára, organistu, kostolníka uskutočnili 
obrad, pri ktorom bolo veľa plaču, smiechu a 
zábavy všetkých prítomných. Tradičným jedlom 
tohto obdobia sú fánky, smažené šišky, slaninka           
s klobáskou, huspenina. 

Tradície so šiškami
Spolupráca Mestskej knižnice a Únie žien Slo-
venska prináša príjemné vyplnenie voľného času 
žien. Pri besedách o literárnych dielach účastníč-
ky stretnutí spomínajú a porovnávajú. 
Tak tomu bolo aj v pondelok, 15. februára 2010. 
Obdobie fašiangov bolo tým, ktoré dalo podnet 
na debaty o tradíciách.
V úvodnej časti popoludnia pripomenula pracov-
níčka mestskej knižnice fašiangové zvyky z rôz- 
nych častí Slovenska. Jej slová boli doplnené 
videoukážkou z pásma „Rok na dedine“. Potešilo 
nás, že literárneho popoludnia sa zúčastnil aj 
primátor mesta Ing. Rudolf Podoba. Aktívne sa 
zapojil do debaty. Jej obsah nasmerovalo porov-
nanie fašiangových tradícií na dedine a v meste, 
vzhľadom na skutočnosť, že v tomto roku sa 
nekoná fašiangový sprievod mestom. Rozoberali 

sme podmienky zachovávania tradícií. Konkrétne 
tých fašiangových. A nebolo by múdre, aby sme 
nechali primátora hovoriť o fašiangových tradí-
ciách a nezaujímali sa o rozvoj nášho mesta. 
Na „Batôžkovom“ stretnutí  vďaka ženám, ktoré 
napiekli šišky, fanky a pagáče  sme sa v prostredí 
knižnice cítili veľmi dobre. Ako vždy.

Eva Paráková, 
ZO Únia žien Slovenska v Handlovej

Seniorske Fašiangy
Kuchyňa plná voňavých sladkých šišiek, sláv-
nostne prestretý fašiangový stôl a v sále ľudia 
plní energie, pripravení na zábavu. Takto to vy-
zeralo v piatok 12.februára v handlovskom klube 
dôchodcov počas návštevy viceprimátora Hand-
lovej Dušana Klasa. A to bol len začiatok... Naši 
seniori vedia, čo sa na Fašiangy patrí. Zapojili 
svoju fantáziu a na tanečnom parkete sa objavili 
napríklad cigánka, cica Mica, kovbojka ale aj kuk-

láč a pankáčka. Z Mrázika 
dokonca do  Handlovej dora-
zila Marfa s mamou...
 Vždy, keď tam prídem, 
mám pocit, že omladli a že 
radosti zo života sa od nich 
môžeme len učiť. „Doma nám 
je všelijako, ale keď prídeme 
sem, cítime sa lepšie. 
 Máme tu priateľov a medzi 
ľuďmi človek vždy pookre-
je“, zdôverila sa nám jedna            
z členiek klubu. 

Fašiangy v dome 
kultúry
Tohtoročná fašiangová veselica 
už tradične ukončila obdobie 
zábav. Do domu kultúry prišlo 
rekordných 130 ľudí a výbor-
ne sa bavili spolu s kapelou 
Rytmus. Nechýbala fašiangová 

praženica. O polnoci sme sa rozlúčili s našou dra-
hou milovanou i nenávidenou kamarátkou Barborou 
Basovou, ktorú čaká zaslúžený 40 dňový odpočinok. 
Tento rok sa fašiangovníci neprechádzali Handlovou, 
ale veríme, že na budúci rok sa s veselými maskami 
stretnete. A ešte jedna novinka...

Záleží nám všetkým na tradíciách? 
Hlasujte za termín!
Fašiangová veselica sa koná vždy pred popolcovou 
stredou. Vzhľadom na žiadosti Handlovčanov zvažuje 
DK Handlová, že fašiangovú veselicu pripraví v pos- 
ledný fašiangový víkend.  Ale, aby sme nerozhodli za 
vás, v priebehu mesiaca marec budete môcť hlasovať 
na stránke www.dkhandlova.sk, kedy sa chcete 
zabaviť a či podporujete pochod masiek mestom, ktorý 
sa tento rok z organizačných dôvodov po meste nepre-
šiel.                                                                  RD


