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Žiadosť mesta Handlová 
o spoluprácu a trpezlivosť
Už koncom minulého roka mesto zverejnilo oznam 
súvisiaci s výstavbou preložky cesty I/50 – „malého 
obchvatu mesta“.
Z dôvodu bezpečnosti práce stavebník 
uzavrel celý stavebný priestor, čo obča-
nom bývajúcim v lokalite Ul. Údernícka  
obmedzilo kratší prístup do centra 
mesta. 
Projekt uzávierky komunikácií počas 
realizácie stavby „I/50 Handlová - cen-
trum“ vypracovala oprávnená osoba 
a tento bol spracovaný tak, aby boli 
uzávierky, obchádzky a odklony počas 
výstavby obmedzené na čo najkratší čas. 
Keďže ide o líniovú stavbu aj rozsah 
staveniska je väčší. Všetky úseky 
miestnych komunikácií, teda aj výjazd z 
ul. Údernícka na cestu I/50, aj časť ul. 
Poštovej, sú zariadením staveniska a 
tieto musia byť riadne zabezpečené (a 
to aj úplným ohradením) pred vstupom 
cudzích osôb na stavenisko, nakoľko 
by mohlo dôjsť k ohrozeniu ich života 
alebo zdravia. V tomto prípade je 
prvoradá bezpečnosť a ochrana zdravia 
ľudí. Neoprávneným vstupom na stavenisko sa 
každý vystavuje na vlastnú zodpovednosť ohroze-
niu svojej bezpečnosti a zdravia ako aj možnosti 
sankčného postihu zo strany realizátora stavby.
Týmto chceme opätovne širokú verejnosť a občanov 
mesta bývajúcich v lokalite Ul. Údernícka a priľahlých 
ulíc vyzvať k trpezlivosti a pochopeniu pri dočasných 
obmedzeniach, ktoré vznikli, a v priebehu stavby 
vzniknú, následkom stavebných prác. 

Začalo sa s rekonštrukciou 
miestnych komunikácií
Tak ako mesto Handlová avizovalo, s opravou 
komunikácii sa začalo po skončení zimnej údržby 
v priebehu mesiaca apríl. V súčasnosti sa pokladá 
nový asfaltový koberec na Ul. 1. mája a bude sa 
pokračovať na Ul. Pstruhárska. 

Aby nedochádzalo k posunom prác je potrebná 
i spolupráca občanov. Týmto ďakujeme, že nemáte 
v lokalitách, kde sa budú komunikácie rekonštruovať 
odstavené svoje autá.

Nové detské ihrisko 
Detské ihriská v meste sa budovali dlhé obdobia na 

základe aktivít občanov. Dnes už mnohé z takmer 
80 jestvujúcich nespĺňajú požiadavky na prevádz-
ku takýchto zariadení v zmysle legislatívy, ktorú 
Slovensko prijalo vstupom do EÚ.
Niektoré sa už dlhé roky neopravujú a s veľkou 
pravdepodobnosťou budú časom odstránené.
Osud detského ihriska na Ul. Prievidzská je však iný. 
V okolí tejto lokality je veľa detí a preto bolo snahou 
mesta ihrisko kompletne zrekonštruovať a obnoviť 
jeho funkčnosť. V marci tohto roku  bolo ihrisko opra-
vené, osadené novými hojdačkami, preliezačkami. 
Aj keď ešte nie sú ukončené všetky práce, v prvých 
slnečných dňoch bolo zaplnené deťmi. Na opravu 
ihriska mesto získalo na základe žiadosti dotáciu 
z Úradu vlády SR v sume 10.058,76 EUR. 

Na kompletné úpravy poslanci MsZ mesta Handlová 
ešte schvaľujú dofinancovanie na svojom aprílovom 

zasadnutí. Prianím mesta je, aby takáto investícia 
dlho slúžila hlavne tým, pre ktorých bolo ihrisko 
postavené. Na tom však musí záležať nám všetkým.

Nevypaľujte trávu, nebezpečenstvo vzniku 
požiarov trvá
S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch upozor-

ňujeme na :
- dodržovanie zásad protipožiarnej bezpeč-
nosti pri činnostiach so zvýšeným nebez-
pečenstvom 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 zakladať 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 eur a v 
priestupkovom konaní až do výšky 331 eur.
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Zo školského diára
Štvrtáci – pozor!
Možnosti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov 
v základných školách
Nadaní žiaci na II. stupni ZŠ sa môžu v našom 
meste vzdelávať v triedach pre žiakov so  športovým 
nadaním, a to: 
ZŠ, Mierové námestie - triedy s rozšíreným 
vyučovaním športovej prípravy so zameraním na 
basketbal, 
ZŠ Morovnianska cesta - triedy s rozšíreným vyučo-
vaním športovej prípravy so zameraním na plávanie 
a športovú gymnastiku,  
ZŠ Školská ulica - triedy s rozšíreným vyučovaním 
športovej prípravy so zameraním na futbal. 

Máte doma talentovaného futbalistu?
Základná škola, Školská ulica Handlová pozýva 
všetkých talentovaných žiakov 4. ročníka na talen-
tové skúšky so  zameraním na futbal, ktoré sa budú 
konať  v stredu 5.mája 2010 o 16.30 h na futbalo-
vom ihrisku základnej školy. Záujemcovia sa dosta-
via v športovom oblečení v sprievode rodičov. 

Vedenie školy

Bližšie informácie o prijímacom konaní do 5. ročníka 
v školskom roku 2010/11 do týchto tried vám poskyt-
nú jednotlivé základné školy.

Testovanie 9-2010
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základ-
ných škôl z matematiky a slovenského jazyka sa 
uskutočnilo 10. marca 2010.  V rámci SR dosiahli 

žiaci priemernú úspešnosť v matematike 60,10% a 
v slovenskom jazyku  67,60 %. 

Výsledky našich škôl:

Matematika:
ZŠ Morovnianska cesta -  úspešnosť školy 38,50 %; 
ZŠ Mierové námestie  - úspešnosť 59,20 % 
ZŠ Školská ul. - úspešnosť 39,10 %. Priemerná 
úspešnosť handlovských škôl bola 45,60 %. 

Slovenský jazyk: 
ZŠ Morovnianska cesta – úspešnosť školy 49,20 %; 
ZŠ, Mierové námestie - úspešnosť 68,10 %; 
ZŠ Školská ul. - úspešnosť 57,80 %. 
Priemerná úspešnosť handlovských škôl bola 
58,37 %. 
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