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Oslávili sme sviatok žien
MDŽ má 100 rokov
16.marca sme v Handlovej oficiálne oslávili Medzinárodný deň žien. Celomestské 
podujatie zorganizovali SMER–SD a KSS, v spolupráci s SNS a Domom kultúry 
Handlová. V úvode programu sa ženám prihovoril primátor Handlovej Rudolf Podoba. 
Potom už pódium handlovského domu kultúry patrilo študentom Základnej umeleckej 
školy a žiakom Základnej školy na Školskej ulici, ktorí pripravili milý kultúrny darček. 
Po kultúrnom programe boli dámy pozvané na čašu vína. Ešte pred prípitkom ich 
prítomní muži obdarovali nádhernými kosatcami. 
Medzinárodný deň žien oslavuje v roku 2010 svoje sté výročie. Nápad oslavovať 
Deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v Kodani  Ako 
dátum MDŽ bol stanovený  8. marec, na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských 
krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie 
desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmien-
kam. Dnes vo väčšine vyspelých krajín majú ženy rovnaké práva ako muži. No i sto 
rokov po vyhlásení 8.marca za Medzinárodný deň žien je na svete stále mnoho krajín, 
v ktorých ženy sú len tieňmi mužov a o svojej slobode zatiaľ len snívajú. Oslavovanie 
MDŽ by teda v novodobých dejinách mohlo byť práve prejavom solidarity so ženami, 
ktoré svoj boj o rovnoprávnosť ešte stále nevyhrali. . 
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OKRESNÉ 
RIADITEĽSTVO 

HASIČSKÉHO 
A ZÁCHRANNÉHO ZBORU 

V PRIEVIDZI informuje
Ochrana lesov pred požiarmi 
v roku 2010 
V minulom roku vzniklo 399 les-
ných požiarov na území Slovenskej 
republiky s priamou škodou 894 
675 € a jedna osoba bola zranená. 
Najčastejšie však horeli trávnaté 
porasty – až 2 825 prípadov, čo 
je nárast oproti predchádzajúcemu 
roku o 995 prípadov.
   S cieľom predísť vzniku požiarov 
v lesoch upozorňujeme na :
-  dodržovanie zásad protipožiarnej 
bezpečnosti pri činnostiach so zvý-
šeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru, alebo v čase zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru,
-  zákaz fajčiť a používať otvorený 
oheň na miestach so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru,
-  zákaz vypaľovať porasty a zakla-
dať oheň na miestach, kde by sa 
mohol rozšíriť,
-  poskytnutie osobnej a vecnej 
pomoci v prípade vzniku požiaru.

V prípade zistenia porušenia 
zákona „O ochrane pred požiarmi“ 
upozorňujeme, že orgány štátneho 
požiarneho dozoru môžu udeliť 
v blokovom konaní pokutu do 
výšky 100 €  a v priestupkovom 
konaní až do výšky  331 €.

Zaraďte sa k tým, čo idú dopredu
Mesto Handlová v spolupráci s Help, n.o. aj
v roku 2010 pripravuje
jazykové a počítačové kurzy
 v priestoroch MsÚ v Handlovej
Termíny lekcií podľa požiadaviek
Cena už od 2,52 EUR/lekciu
Neviete ovládať počítač? 
MÁME PRE VÁS PRIPRAVENÉ NOTEBOOKY.
Neviete angličtinu, nemčinu, francúzštinu?
MÁME LEKTOROV, ODBORNÚ LITERATÚRU 
A AKREDITOVANÉ KURZY.
Nemáte peniaze?  PLAŤTE  NA  DVE  SPLÁTKY.
Viac informácií:  MsÚ Handlová, Mgr. Dana 
Kmeťová
046/519 25 50,  0905 88 48 13,  
e-mail: kmetova@handlova.sk

HANDLOVÁ - FOTOSÚŤAŽ 2010 
Vyhlasovateľ, mesto Handlová, organizuje od 1. marca 
do 10. mája 2010 fotosúťaž pri príležitosti 50. výročia 
od udelenia Štatútu mesta, ktoré bolo mestu Handlová 
priznané Stredoslovenským krajským národným výborom 
dňa 20.6.1960..Venujte pozornosť pravidlám fotosúťaže 
na www.handlvoa.sk, kde nájdete aj postup zasielania 
fotografií. Zber fotografií: 1.3.2010 – 12.4.2010
V každej kategórii môže jeden účastník zaslať maximálne 
tri fotografie. 

Kategórie fotosúťaže:
- Handlová a jej príroda - Handlová a jej 
ľudia - Handlová a jej kuriozity
Súťaž neohraničuje vekové kategórie. Zapojte sa a vyhrajte!
V každej kategórii bude udelená finančná odmena víťaznej foto-
grafii vo výške 50 € (päťdesiat eur) a vecné odmeny.

Poslanci mestského zastupiteľstva mesta Handlová sa na 
svojom 36.zasadnutí, ktoré sa konalo 25.02.2010 stretli 
vo veľkej zasadacej miestnosti aj so svojimi mladými 
„spolupracovníkmi”. Primátor mesta Ing. Rudolf Podoba 
odovzdal menovacie dekréty novým členom DaMP 
mesta Handlová. Študenti zo všetkých škôl v meste, 
ktorých si vybrali žiaci sami, sa na tak na tento školský 
rok stanú spolupracovníkmi mesta a naučia sa ako to 
chodí v samospráve. Okrem iného v bode nakladanie 
s majetkom mesta poslanecký zbor schválil odpredaj 
majetku víťazom vyhlásených obchodných verejných 
súťaží. Poslanci uložili prednostovi MsÚ Ing. Jozefovi 
Tonhauserovi, aby vyhlásil ďalšiu verejnú obchodnú 
súťaž na predaj majetku mesta, s termínom vyhlásenia  
1. - 16.3.2010. O výsledku budeme informovať v 
nasledujúcich číslach Handlovských novín. Vzhľadom 
na to, že občania nevyjadrili na verejnej diskusii zásadné 
pripomienky k výstavbe nových bytových domov na 
Ul. Mostná a stále je v meste dopyt po novom bývaní, 
poslanci schválili zámer výstavby nájomných bytových domov 
A,B,C,D na Mostnej ul. v Handlovej, návrh Zmluvy o uzavretí 
budúcej kúpnej zmluvy a návrh nájomnej zmluvy s investorom 
HANT BA, a.s., Považské Podhradie.  Spôsob financovani-

a  nových bytoviek bude nasledovný: Dotácia MVRR SR ( 25 % 
) 1 107 532,80 € 33 365 533,10 Sk, Úver ŠFRB - úrok 1 % ( 75 
% ) 3 322 598,40 € 100 096 599,40 Sk, Spolu : 4 430 131,20 € 
133 462 132,50 Sk.  Nový doplnok č.1 k VZN č.3/2009 dopĺňa 
sociálne služby na území mesta Handlová. O novej službe “ 
Sociálny taxík a prepravná služba” sa dočítate v samostatnom 
článku. Koncepciu práce s deťmi a mládežou mesta Handlová, 
ku ktorému mala možnosť sa vyjadriť aj široká verejnosť, odob-
rili aj poslanci Msz Handlová, pričom odporučili predložiť návrh 
akčných plánov na plnenie opatrení Koncepcie na prerokovanie 
do orgánov mesta najneskôr na novembrové zasadnutie MsZ v 
r. 2010. Všetkých 11 stálych komisií pri MsZ predložilo poslan-
com informatívne správy o činnosti za predchádzajúci rok a 
predseda Obecnej školskej rady Mgr. Jozef Ondriš predložil 
správu o činnosti tohto poradného orgánu samosprávy mesta. 
Informatívna správa o činnosti Mestskej polície mesta Handlová 
za rok 2009, ktorú predložil náčelník MsP Bc. Milan Pepich, bola 
posledným bodom rokovania, nakoľko primátorovi nebola doru-
čená žiadna interpelácia poslancov. Kompletné znenie uznese-
nia nájdete na ww.handlova.sk a  aktuálne aj na vývesnej tabuli 
pred MsÚ Handlová. 
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Februárové mestské zastupiteľstvo schválilo novú službu pre Handlovčanov


