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Opustili nás

Plaváreň mesta
v rekonštrukcii
Verejná
diskusia
na
tému
rekonštrukcie plavárne sa konala
21. apríla 2010 vo vestibule
plavárne mesta. Handlovčania sa
okrem komplexnej prezentácie
o projekte, ktorý je financovaný
z Nórskeho finančného mechanizmu
a jeho cieľom je úspora energií
dozvedeli, že je to po 20 rokoch
najväčšia rekonštrukcia, ktorá
skvalitní poskytované služby. V
rámci rozpočtu mesta na plánovanú
údržbu sa bude nad rámec projektu
vymieňať saunová pec (sauna ženy),
obklad vo fínskej saune, vykoná
sa vyšpárovanie bazénovej vane a
vymaľovanie a oprava omietok.
Občanov zaujímalo, či plaváreň
ráta aj s prípadným napojením
na nedávno spustený vrt a mestu
nehrozí, že ho potom niekto kúpi.
Primátor mesta uviedol, že vrt je na
pozemku, ktorý vlastní mesto a teda
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je jediným žiadateľom. O tom, ako sa
ďalej s týmto darom prírody naloží,
rozhodnú poslanci, no v tejto chvíli
je ešte potrebné urobiť komplexné
analýzy a dodržať všetky legislatívne
postupy. (viac o súčasnom stave vrtu
v samostatnom článku)
Na dodávateľa prác, týkajúcich
sa rekonštrukcie bolo vykonané
elektronické verejné obstarávanie
a ako uviedol prednosta MsÚ Jozef

Mestská polícia informuje
Mestská polícia zaznamenala za mesiac marec
celkom 291 udalostí. Z toho bolo 102 priestupkov. Okrem dopravných priestupkov – 60, to
boli aj priestupky na úseku chovu a držania
psov na území mesta – 10, porušením VZN
č. 10/2005. Proti majetku bolo zistených 17
priestupkov, z toho bol 1 skutok odovzdaný OO
PZ pre podozrenie z prečinu krádeže. V dvoch
prípadoch boli zistení dvaja maloletí chlapci,
ktorí v predajni Lidl odcudzili 2 fľaše alkoholu
a priniesli ho do školy. V štyroch prípadoch
bola zistená konzumácia alkoholu na verejnom
priestranstve mladistvých dievčat zo strednej
školy pred vyučovaním. Vec je v riešení MsP
ako aj príslušných inštitúcií.
Mestská polícia pokračovala v kontrolách evidencie psov na území mesta v časti Okružnej
ulice a MC. Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 72 zákrokov a 15 výjazdov k narušeným monitorovaným objektom. Zákroky sa
vykonávali na úseku občianskeho spolunažívania, rušenia nočného kľudu a znečisťovania
verejného priestranstva odpadom. V troch prípadoch bol odchytený túlavý pes a umiestnený
v útulku. Zaznamenané boli aj dve udalosti,
pri ktorých pes bezdôvodne pohrýzol občana
a poškodení museli absolvovať lekárske ošetrenie. Najzávažnejším prípadom bolo zadržanie troch páchateľov vo veku 19-21 rokov, ktorí
vo večerných hodinách najprv zhodili oplotenie
stavby „Malého obchvatu“ a následne porozbíjali sklá na 16 motorových vozidlách v lokalite

Tonhauser, musíme počkať na
zverejnenie dodávateľa do 3. mája
2010.
Nezabudnite, celková rekonštrukcia sa začína
25.4.2010
a znovuotvorenie plavárne je
naplánované na september 2010.
Postupnosť stavebných prác nájdete
v prezentácii na www.handlova.sk.

ulíc 29. augusta a Nádaždyho, čím spôsobili
majiteľom škodu vo výške 2.000 eur. Zadržať
páchateľov sa podarilo aj vďaka pozornému
občanovi, ktorý udalosť videl a privolal hliadku
MsP, za čo mu patrí poďakovanie.
Pred druhým aprílovým víkendom zhoreli
4 kontajnery na separovaný odpad na Ul.
Dimitrovovej v Handlovej, ktoré zatiaľ neznámy páchateľ (páchatelia) úmyselne podpálil.
Celková spôsobená škoda týmto vandalizmom
predstavuje viac ako 1400 eur a preto bol
tento čin oznámený na OO PZ v Handlovej.
Hľadanie páchateľov a dokazovanie trestnej
činnosti v takýchto prípadoch je náročné a ak
sa páchatelia nenájdu, zaplatíme všetci za
takéto konanie niekoho, komu na separácii
nezáleží. Je to majetok nás všetkých a pre
nás všetkých.
MsP Handlová – volajte 24 hodín denne 168
00 alebo 0905 499 384 a nezabudnite, ak
ste svedkom protiprávnej činnosti, nahláste
ju ihneď.

Mestská polícia upozorňuje

V súvislosti s konaním Urbanského jarmoku
v dňoch 21.- 22.5.2010 upozorňujeme občanov na zvýšenú ostražitosť, aby viac venovali
pozornosť svojim osobným veciam, taškám
a všímali si blízke okolie z dôvodu možných
krádeží. Určite sa vyskytnú pokusy organizovaných skupín podomových predajcov ponúkať
nekvalitný tovar, čo v mnohých prípadoch
využívajú na okradnutie zákazníkov.
Náčelník MsP Handlová

JP

Anton Dúška
Peter Rolinec
Jiří Kouřimský
Jozef Urban
Eugen Šarlej
Peter Švábek
Štefan Kováč
Ján Petro
Ján Strohner
Mária Jankulová
Anna Valová
Helena Schneková
Helena Babinová
Margita Vojtelová

52 rokov
55 rokov
61 rokov
55 rokov
76 rokov
58 rokov
75 rokov
80 rokov
70 rokov
87 rokov
77 rokov
88 rokov
65 rokov
81 rokov

POZVÁNKA
Primátor mesta Handlová
Ing. Rudolf Podoba zvoláva
Mestské zastupiteľstvo
mesta Handlová
na štvrtok 27. mája 2010
o 14.00 h
do veľkej zasadacej
miestnosti MsÚ Handlová.

Komisia pamätihodností
pokračuje vo svojich aktivitách

26.marca 2010 o 17.00 hod
bola v priestoroch Farského
úradu v Handlovej, z iniciatívyKomisie pamätihodností
a za výraznej podpory
Mesta Handlová, Farského
úradu v Handlovej a Domu
kultúry mesta Handlová,
opäť zvýraznená ďalšia
historická udalosť nášho

malebného mestečka.
Za účasti Handlovčanov primátor mesta Ing. Rudolf Podoba
a prievidzský dekan Mgr. Martin Dado slávnostne odhalili
pamätnú tabuľu kňazovi Štefanovi Bičaníkovi a obetiam bombardovania v Handlovej. Slávnostnej udalosti sa zúčastnili aj
starosta Zákopčia Ing. Hažík a autori pamätnej tabule Mgr. art
G. Posová a Mgr. art M.Minks.
Už podľa názvu - pamätné tabule - majú tieto slúžiť predovšetkým k zachovaniu a obnoveniu historickej pamäti. Vieme, že
každá tabuľa je prínosná, ak je v súlade s historickou pravdou, ak sa na nej nezamlčujú alebo neprikrášľujú všeobecne
známe skutočnosti.
Za vzácne preto považujeme vytvorenie bulletinu, v ktorom
sú zozbierané nielen spomienky, ale aj preklady textov popisujúcich udalosti spred 65. rokov, ktoré sme my v Handlovej
nepoznali.
Verím, že i naďalej budú členovia Komisie pamätihodností
aktívne a s nadšením odhaľovať minulosť Handlovej, za čo
im úprimne ďakujem.

Ing. Jarmila Podobová,

poslankyňa MsZ Mesta Handlová

