
JAYNEE 
Potočná 36, 
972 51 Handlová

Otváracie hodiny: 

PO - PIA 
8:00 - 16:00 
Na objednávky:
tel.: 0915 486 551

- strihanie -  trimovanie - 
- kúpanie - fénovanie - 
- čistenie uší - strihanie pazúrikov                 

APRÍL 2010 www.handlova.sk2

Podpredseda NR SR Milan Hort v Handlovej
Na pozvanie MZ SDKÚ – DS navštívil naše mesto podpredseda NR SR Milan 
Hort. Cieľom jeho návštevy bolo stretnutie so študentmi  handlovských stred-
ných škôl a účasť na Diskusnom klube s občanmi mesta. 
Témou stretnutia so študentmi Gymnázia a ZSOŠ bola parlamentná demokra-
cia. Milan Hort pripomenul mladým poslucháčom nedávnu históriu vlády jednej 
strany a krátku 20-ročnú cestu  našej krajiny k demokracii, tak, ako ju pozná-
me z vyspelých štátov západnej Európy. V diskusii študentov zaujímal názor 
podpredsedu NR SR na vlastenecký zákon, na postup polície na oslavách 
Slovenského štátu v Bratislave a hlavne jeho názor na riešenie rómskej prob-
lematiky. V ich otázkach bolo cítiť pocit nespravodlivosti, prečo sa rómskemu 
obyvateľstvu poskytujú výhody, ktoré oni nedostávajú. V odpovediach Milan 
Hort vyjadril nesúhlas s prijatím vlasteneckého zákona, zdôraznil, že práve na 
začiatku prvej vlády, v ktorej bola SDKU-DS, sa začala riešiť rómska prob-
lematika znížením sociálnych dávok, čo vyústilo  do nepokojov a rabovania 
Rómov na Zemplíne až tak, že to  musela riešiť armáda. Zdôraznil, že tak ako 
aj vtedy, aj teraz musí platiť pravidlo Nič zadarmo. Súčasne však upozornil, že 
odsúvanie rómskeho problému  bude katastrofou hlavne pre diskutujúcich študentov. 
Po diskusii so študentmi prijal pozvanie na stretnutie od primátora mesta Ing, Rudolfa 
Podobu. V neformálnej diskusii primátor ocenil iniciatívu a podporu podpredsedu NR 
SR počas smutných augustových dní minulého roku. Stretnutie s primátorom 
pokračovalo spoločným obedom a skončilo pozvaním na vyhodnotenie najlepších 

športovcov nášho mesta, ktoré sa uskutočnilo v stredu počas basketbalového zápasu 
s Komárnom. 
V popoludňajších hodinách sa Milan Hort stretol so sympatizantmi  SDKU-DS na 
Diskusnom klube v Reštaurácii Lesná.

Vladislav Horváth

Pamätný list Petra Hromádku

V mesiaci marec by sa dožil okrúhleho výročia Ing. Peter Hromádka, bývalý 
primátor nášho mesta. Pri tejto príležitosti vydal Michal Hertlík príležitostnú 
poštovú pečiatku a Pamätný list. Jeho krst sa uskutočnil v deň jeho nedožitých 
40-tich narodenín 3.marca v Reštaurácii Lesná. Táto pečiatka a pamätný list je 
peknou spomienkou a pamiatkou na človeka, kamaráta, športovca a primátora, 
ktorého sme mali všetci radi.  

V. Horváth

Dám do prenájmu 2 izbový byt na 
Ulici 29. augusta. Byt je prerobený! 
Jedná sa len o DLHODOBÝ prenájom. 
Kontakt: 0915 186 561

Predám 3 izbový byt, čiastočne pre-
robený na Ulici ČSA (pri Lidl-i). Cena 
dohodou. Kontakt: 0907984517

Ďakujem poctivému nálezcovi  p. 
Romanovi Simonidesovi za nájdenie 
a vrátenie mobilu.  p.Magulová a syn.

Vydavatelia Pamätného listu P. Hromádku
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