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Mestská polícia informuje...

Mestská polícia v Handlovej v súčasnej dobe zamestnáva 12
príslušníkov, ktorí pracujú v troch zmenách. Starajú sa o poriadok v meste, majú na starosti monitoring budov, mestský
útulok pre psov, robia preventívne kontroly, spolupracujú so
štátnou políciou.
Za mesiac január mestská polícia zaznamenala celkom 275
udalostí. Z toho bolo 83 priestupkov. Najväčšie zastúpenie mali
dopravné priestupky – 28 a priestupky na úseku chovu a držania psov na území mesta – 27 porušení VZN č. 10/2005. Proti
majetku bolo zistených 7 priestupkov, z toho boli 3 odovzdané
OO PZ pre podozrenie z prečinu krádeže. Mestská polícia
sa zamerala hlavne na kontrolu evidencie psov na území
mesta, kde bolo zistené, že majitelia ich nemali prihlásených,
čím porušili uvedené VZN a boli vyzvaní k prihláseniu svojich
miláčikov do evidencie. V tejto súvislosti prebehla 21.1.2010
kontrola psov v časti Banícka kolónia, kde dochádzalo k napádaniu obyvateľov niekoľkými svorkami psov. Celkom bolo
odchytených 16 psov, ktoré boli umiestnené v útulku a v súčasnosti prebieha zisťovanie ich majiteľov. Kamerovým systémom
bola zistená dopravná nehoda na Námestí baníkov, pri ktorej
bol zrazený chodec osobným motorovým vozidlom a tiež bola
zadokumentovaná výtržnosť pred Hotelom Baník. Uvedené

Mesto Handlová a Automotoklub BANÍK HANDLOVÁ
pozývajú

BANÍCKA RALLYE 2010, HANDLOVÁ, 25.6.

– 27.6. 2010 12. ročník „O POHÁR MESTA HANDLOVÁ“
– jazda zručnosti NOVINKA medzinárodná dopravno –
výchovná súťaž „MLADÝ NAVIGÁTOR“ Prihlášky vyplniť
do 31.5.2010. Nájdete ich na internetových stránkach
www.aksr.sk, www.mototuristika.sk, www.handlova.sk.

Projekt vychádza zo stavu, v akom sa nachádza
pôvodná strojovňa plavárne a všetky rozvody tepla
na plavárni, ktoré nám slúžia už viac ako 20 rokov.
Hlavným cieľom projektu je úspora energetických
zdrojov, odstránenie poruchových stavov v strojovni
plavárne ako aj všetkých rozvodov tepla. Veríme, že
nové rozvody, rekonštrukcia podlahového kúrenia
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Mesto Handlová, Mestský kynologický klub Handlová,
CVČ Relax Handlová a Miestny kynologický klub
Lazany pozývajú milovníkov psov
na Kynologický výcvikový seminár

17. a 18. apríla 2010.

Bližšie informácie: CVČ Relax, www.handlova.sk
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Zo školského diára

„ROZUMIEŤ SI SO PSOM“

Veľkonočné prázdniny sa začínajú
1.apríla 2010 (štvrtok) a končia 6.
apríla 2010 (utorok). Vyučovanie
sa začína 7.apríla 2010 (streda).
Materská škola Ul. SNP 27 s elokovanými triedami bude v čase
prázdnin v prevádzke 1.apríla 2010
(štvrtok) a v čase od 2.do 6. apríla
2010 mimo prevádzky.

a skúšobnej prevádzky
Aj týmto projektom mesto Handlová dáva
do pozornosti eminentný záujem o trvalo
udržateľný rozvoj plavárne. Je to jedno zo
zariadení pre obyvateľov a návštevníkov
mesta v rámci športového vyžitia, aktívneho
oddychu a regenerácie.

do 25. apríla 2010

O projekte REKONŠTRUKCIA ROZVODOV TEPLA
PLAVÁRNE MESTA HANDLOVÁ S CIEĽOM
ÚSPORY ENERGIE

február/marec 2010

MSP Handlová - volajte 24 hodín denne 168 00 alebo 0905
499 384
a nezabudnite, ak ste svedkom trestnej činnosti, nahláste ju
ihneď!

Plaváreň bude otvorená
Bude sa rekonštruovať
V predchádzajúcom období sme
informovali o plánovanej rekonštrukcii našej plavárne so začiatkom prác v minulom
roku 2009. V súčasnej dobe sú už známe termíny
realizácie, ktoré sa presunuli na jarné mesiace t.r.
Oprava tepelných rozvodov sa bude robiť v rámci
projektu, na ktorý mesto získalo prostriedky zo zdrojov finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR pri 0%
spolufinancovaní mestom Handlová. Dĺžka realizácie
stavebných prác v projekte je 6 mesiacov a celkový
rozpočet predstavuje 522 871 EUR.
Predpokladaný termín znovuotvorenia plavárne
- september 2010.

Narodené detičky

skutky boli odovzdané príslušným orgánom na ďalšie došetrenie. Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 67 zákrokov
a 20 výjazdov k narušeným monitorovaným objektom.
Vo februári bolo zaevidovaných 252 udalostí, 94 priestupkov.
Na úseku dopravy bolo zistených 45 priestupkov, proti verejnému poriadku 9, proti občianskemu spolunažívaniu 1 priestupok.
Porušením VZN bolo zistených 27 priestupkov. Proti majetku
6 priestupkov, z toho boli 3 odovzdané OO PZ pre podozrenie
z prečinu krádeže. Kamerovým systémom bol v jednom prípade
zistený prečin výtržníctva, hliadkou bol páchateľ zadržaný a vec
bola odovzdaná OO PZ Handlová. Celkom MsP vykonala 70
zákrokov a 17 výjazdov k narušeným objektom. Odchytených
bolo 8 psov.
V mesiaci február a marec MsP pokračovala v kontrolách evidencie psov v ďalších lokalitách. V oblasti prevencie sa zameriame na dopravnú výchovu na Základnej škole Morovnianska
cesta a budú vykonané kontroly na požívanie alkoholu maloletými a mladistvými osobami. O uvedenej činnosti a výsledkoch
budeme obyvateľov priebežne informovať.

a drobné interiérové úpravy prispejú k skvalitneniu
prostredia a teda k spokojnosti návštevníkov.
Čo sa bude opravovať, realizovať:
- búracie práce s odstránením starých zariadení
a príprava pre nové zariadenia
- rekonštrukcia rozvodov studenej a teplej vody,
inštalovanie nových spŕch, sociálnych zariadení WC
v celom objekte plavárne
- inštalovanie nových vyvíjačov pary pre parné sauny
a zariadenia pre osušovne
- montáž podlahového kúrenia v šatniach, sprchách,
okolo veľkého bazéna, malého bazéna ,v spoločných
šatniach a pokládka novej podlahy
- montáž nových zariadení a rozvodov tepla v strojovni pre ohrev bazénovej vody, ohrev teplej úžitkovej
vody, inštalácia automatického ovládacieho systému
pre reguláciu vykurovania
- posledné aktivity pozostávajú zo skúšok, revízií

Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.
Dôležité informácie z plavárne mesta
Ako to bude s permanentkami a výhodami?
Všetky zakúpené permanentky, ktoré si zákazníci
nestihli vyčerpať, budú platné aj po rekonštrukcii
plavárne. Zľavnené vstupy ZV OZPBGN pri HBP a.s.
Prievidza so sídlom v Handlovej, banícke lístky pre
bazén, saunu a masáže, budú platné aj po otvorení
plavárne. Tešíme sa na vašu návštevu v zrekonštruovaných priestoroch plavárne !
Otváracie hodiny počas Veľkonočných sviatkov
2.4. Veľký piatok otvorené 9:00 hod. -19:00 hod.
3.4. Sobota
9:00 hod - 19:00 hod.
4.4. Veľkonočná nedeľa 9:00 hod. - 19:00 hod.
5.4. Veľkonočný pondelok ZATVORENÉ
Plaváreň bude otvorená do 25. apríla 2010.

Norbert Mrviš,
poverený zastupovaním Plavárne mesta Handlová

