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Dlhodobým zámerom mesta Handlová je riešenie bytovej 
otázky obyvateľov mesta. Počet žiadostí o byty neustále 
narastá a aj preto mesto v roku 2009 pristúpilo  k výstav-
be nových bytov. 
Po bytoch na Ligetskej a Železničiarskej ulici vybudova-
ných do roku 2008 boli v mesiaci apríl 2010 odovzdané 
do užívania dva nové nájomné domy s celkovou kapaci-
tou 44 bytových jednotiek.  Obytné domy sa nachádzajú 
v tichej lokalite mesta, sú napojené na všetky inžinierske 
siete, majú štyri podlažia (tri nadzemné + obývateľné 
podkrovie so šikmou strechou ), bez podpivničenia a bez 
výťahových zariadení. Každý bytový dom má dva vchody 
a v každom vchode sa nachádza 11 bytových jednotiek. 
Z viac ako 290 žiadostí boli v piatok 9. apríla 2010 na 
základe vyplnených dotazníkov vyžrebovaní  potenciálni 
nájomníci.  

JP+VH

10.apríla pri Smolensku stratilo 
Poľsko svojho prezidenta. Spolu 
s ním na palube lietadla zahynula 
aj jeho manželka a ďalší významní 
predstavitelia Poľskej republiky. 
Keď som prvýkrát zachytil túto 
správu, spomenul som si na svoje 
pocity z 11.augusta minulého roka 
a na slová, ktorými sme to neskôr 
opisovali „Najprv sme tomu nemohli 
uveriť...“. 
Poľsko sa v smútku zomklo a ticho 
plakalo. Prejavy sústrasti prichád-
zali z celého sveta. Nezabudli sme 
na nich ani my, Handlovčania. 
Vedeli sme veľmi presne, ako sa 
cítia. Ich tragédia v mnohých z nás 
oživila spomienky na čierny august 
2009 v Handlovej. Tie spomienky 
stále bolia...
Neviem, či každý máme svoj osud. 
Či tým našim je baňa a tým poľským 
Katyň. Neviem, či nás tieto tragédie 
majú krutým spôsobom niečomu 
naučiť. Možno úcte, pocitu spolu-
patričnosti a tomu, že život stojí nad 
všetkým. Nad peniazmi, politikou, 
ješitnosťou....  Viem ale, že naša 
osudová baňa nám nielen brala 
ale aj dávala. Katyň Poliakom zatiaľ 
len brala. Dúfam, že 10.apríl 2010 
urobí hrubú čiaru a nešťastie, ktoré 
sa stalo, bude koncom katyňských 
tragédií a zmierenia. 

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta

Mesto Handlová odovzdalo nové nájomné byty

Stručné informácie o nových bytových domoch

Začiatok stavby:   marec 2009
Koniec stavby:   november 2009
Odovzdávanie nových bytov: apríl 2010
Investor.    HANT BA, a.s.

Charakteristika obytných domov:
Jeden nájomný bytový dom obsahuje celkovo: 
6 jednoizbových bytov (od 51,96 m2 do 52,33 m2, obyt-
ná plocha cca 42 m2)
16 dvojizbových bytov (od 54,67 m2  do 64,84 m2 , 
obytná plocha cca 47 m2) vrátane spoločných častí a 
spoločných zariadení domu. 

Náklady na výstavbu: 2 215 065,60 Eur 
         (66 731 066,26 Sk)

Prichádza máj, otvorte si oči!
Nech Vám do srdiečok láska skočí!
Nech tam ostane aspoň do zimy,
to Vám prajú Vaše

Handlovské noviny
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Po prehre v Nitre hráme 
o bronz
NITRA – HANDLOVÁ 74:62 
KONEČNÝ STAV SÉRIE 3:0
ŠTVRTINY: 21:17, 13:19, 16:15, 24:11.
Úvod patril našim hráčom, avšak Nitra 
postupne zlepšila obranu a odskočila na 
rozdiel osem bodov. Zásluhou Nubera 
sme hru otočili 33:32. Po prestávke 
Nitrania doťahovali skóre a do poslednej 
štvrtiny sme vstupovali s vedením 51:50. 

Záver stretnutia aj napriek snahe patril 
domácim hráčom. 

KAROL KUČERA (asistent trénera 
Handlovej): „Bolo to vyrovnané stretnutie a 
bolo najmä o defenzívnej činnosti, v ktorej 
vynikali obe družstvá. V útoku to bolo slab-
šie. Strelecky sme sa trápili, rovnako ako v 
celej sérii. Chlapcom treba vysloviť vďaku 
za výkony v semifinále, aj napriek tomu, že 
sme prehrali.“

V. Horváth, zdroj www.basket.sk


