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Regionálna televízia
so zmenami

nálnej televízie – neprijali a ja si
myslím, že toto je to, čo treba zmeniť
ako prvé. Dnes je RTV Prievidza
televíziou Hornej Nitry. Ak dokáže
poskytnúť kvalitný informačný servis
všetkým, bude to len jej výhoda.
Mesto Handlová v minulom roku realizovalo prieskum spokojnosti občanov
s informačnými kanálmi v meste.
Záverom prieskumu bolo, že občania
vyjadrili svoju nespokojnosť s vysielaním RTV, ktorú predtým využívali
najviac ako zdroj informácií o meste
(prieskum z r. 2006). Ako sme informovali v Handlovských novinách
č.11/2009, bolo potrebné vyvodiť z
tejto situácie závery. Poslanci MsZ
pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2010
v decembri minulého roku zobrali
pripomienky občanov do úvahy
a schválili polovičnú finančnú čiastku

na zabezpečenie služieb poskytujúcich regionálnou televíziou.
Svoju nespokojnosť podobne
– skrátením čiastky na zabezpečenie
služieb informovanosti – prejavilo aj
mesto Prievidza. RTV sa tak dostala
do zložitej ekonomickej situácie.
Prvou úlohou teda je získať si dôveru
zmluvných partnerov, stabilizovať tím
televízie a urobiť prvé zmeny v programovej štruktúre. Tie už schválila
Správna rada RTV a mali by sa začať
realizovať už v máji. Z programu
ubudne samostatná športová relácia
ale pribudnú zaujímavé reportáže,
publicistika, dokumenty a besedy
na aktuálne témy. Šport ale z RTV
„nezmizne“ , bude súčasťou spravodajskej relácie.
RTV Prievidza dnes patrí k najväčším
regionálnym televíziám na Slovensku.

A aké sú jeho parametre? Hĺbka
1201,3 metra, prítok 15 litrov za sekundu, teplota vody 37,5 stupňa Celzia,
chemické zloženie vody Ca-Mg-SO4HCO3 s mineralizáciou 1,073 g/l a
s malým obsahom H2S.

mesto, ale aj pre jeho okolie, novú
perspektívu pre ďalší rozvoj, a to v oblasti cestovného ruchu a rekreácie. Ak
sa v praxi preukážu liečivé vlastnosti
tejto vody, mesto Handlová sa môže
stať novým kúpeľným mestom na
Slovensku.“
Handlovský zdroj termálnej vody patrí
k obnoviteľným zdrojom. Vrt je v mieste zlomu, v ktorom sa tvorí rezervoár
– čo je vlastne obrovské jazero. Vodu,
ktorá sa vyčerpá, nahradí nová. A tak
je zdroj prakticky nevyčerpateľný.

Od 1.apríla je, na základe výberového konania realizovaného Správnou
radou RTV s.r.o. Prievidza, jej
riaditeľkou Bc. Dana Reindlová.
Handlovčanku, ktorú poznáte z dlhoročného pôsobenia v bývalej TV
Handlová sme hneď v prvý týždeň
„prichytili“ s mikrofónom v ruke a bez
toho, aby sme sa opýtali, povedala,
že „telka“ jej veľmi chýbala.
Ako začne a aké zmeny plánuje?
Jednou z pohnútok, prečo som sa do
výberového konania prihlásila boli aj
ľudia, ktorí ma zastavovali na ulici
a rozprávali sa so mnou o televízii.
Handlovčania zmenu – vznik regio-

Handlovský vrt

úspešný

Základný hydrogeologický výskum
Handlovskej kotliny bol výskumnou
úlohou Štátneho geologického ústavu
Dionýza Štúra. Okrem Handlovej sa
vŕtalo aj v Malej Čausi. Handlovský vrt,
ktorý dostal meno Jozef, bol 9.apríla
2010 za účasti ministra životného prostredia SR Jozefa Medveďa spustený
do skúšobnej prevádzky.
Jozef Medveď, minister ŽP SR: „Ja
verím, že to obyvatelia mesta ocenia.
Išlo jednak o požiadavku mesta a na
druhej strane o pochopenie z úrovne
vlády SR, ktorá v Handlovej investovala finančné prostriedky cez svoje
inštitúcie. Parametre vrtu sú také, že
môžu úspešne naštartovať cestovný
ruch a svojim spôsobom nahradiť to,
čo znamená útlm baníctva v tomto
regióne.
Pri slávnostnom akte nechýbal ani
poslanec NR SR Jaroslav Izák, ktorý
bol v čase začiatku výskumnej úlohy
ministrom životného prostredia SR.
Spolu s geológom, rodákom z Handlovej, Jozefom Franzenom verili od
začiatku v úspech tohto vrtu.

Ing. Rudolf Podoba, primátor
Handlovej: „100 rokov tu ťažíme hnedé
uhlie a dnes nám handlovské podzemie dalo druhú šancu – bohatstvo
termálnej vody. Treba ale povedať, že
sme na začiatku dlhej cesty. Vrt musí
prejsť protokolárne do majetku mesta,
musia sa dokončiť rozborové skúšky...
Vodu by sme chceli v prvej fáze využiť
v krytej plavárni, vieme naštartovať
výstavbu letného kúpaliska ale využiť
sa dá aj na vykurovanie. Ak sa potvrdí,
že voda je liečivá musíme začať hľadať
investorov, lebo samospráva to sama
nezvládne.“
RNDr. Anton Remšík, CSc., ŠGÚDŠ,
Bratislava: „Táto voda má pre budúce
využitie veľmi priaznivé chemické
zloženie a mineralizáciu. Svojim
chemickým zložením je podobná
termálnej vode v kúpeľoch Turčianske
Teplice, v Chalmovej, resp. v Kremnici.
Zistenie nového zdroja geotermálnej
vody v Handlovej otvára pre toto

Karpatonemecký spolok
v Handlovej pripravuje pre členov a sympatizantov, tiež deti

Noc múzeí

10. máj 2010 od 16.00 do 22.00 hod pri
sviečkach v Karp. dome na Poštovej ulici
Občerstvenie a súťaže pre deti.
Na vašu účasť sa teší výbor KNS v Handlovej

32. ročník

Cesta rozprávkovým
lesom
12. jún 2010 od 10.00 h
Lúka pri Jednej studničke

Banícka rallye
25. -27. jún 2010
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Ak vás zaujíma, čo pod Handlovou
je, prinášame aj geologický profil
vrtu:
0 – 4,1 m
Kvartér (štvrtohory) - šedá hlinito-ílovito-kamenitá suť, hlinitý štrk
4,1 – 460,0 m
Paleogén (treťohory)- šedé pieskovce
a ílovce, zlepence
460,0 – 1020,0 m
Perm - spodný trias (prvohory-druhohory) - hronikum - červené bridlice,
kremité pieskovce, arkózy
1020,0 – 1201,3 m
Mezozoikum (druhohory) - hronikum,
fatrikum - dolomity, vápence

RD

Jej úlohou je mapovať dianie na
území celej hornej Nitry. Nemala
by však stratiť ani svoje lokálne
zameranie a blízkosť k ľudom. A tak
budú v Handlovej handlovské správy
vysielané ako prvé a v Prievidzi zasa
tie prievidzské. Každý teda dostane
v prvom rade informácie zo svojej
bezprostrednej blízkosti, a „ako
bonus“ budú naši diváci mať prehľad
aj o celom regióne. Chcela by som sa
poďakovať vlastníkom televízie, že
pre tieto zmeny našli pochopenie.
Ďakujem aj všetkým ľuďom,
ktorí nám držia palce a dúfam,
že v budúcom prieskume spokojnosti s informačnými kanálmi
v Handlovej bude televízia opäť na
popredných miestach.
Zhovárala sa J.Paulínyová

Ďalšie víťazstvo
pre VOLCANO
Dňa 9. apríla sa v DK v Bojniciach konala celoslovenská súťaž
základných umeleckých škôl.
Na súťaž bolo prihlásených 26
škôl od Košíc až po Bratislavu a
95 tanečných choreografií.
Za naše mesto bojovala
súkromná ZUŠ VOLCANO.
V kategórii detí 8 – 11 rokov si
malé Baby Volcano zmerali sily
s 18timi umeleckými školami.
Po skvelom tanečnom výkone sa
umiestnili na 2. mieste. Okrem
Baby Volcana nás úspešne
reprezentovala tanečná skupina
VOLCANO – profi, ktorá si zmerala sily so 16timi umeleckými
školami a obsadila úžasné 1.
miesto vo svojej kategórii.
Na konci celého festivalu
porota udeľuje špeciálnu cenu
LAUREÁT festivalu, kde vyberie
najlepšiu choreografiu zo všetkých súťažných choreografií. A
toto ocenenie získala naša škola
a tanečná skupina VOLCANO –
profi s choreografiou KING OF
POP, kde porota vyjadrila obdiv
a uznanie choreografke Petre
Kováčikovej, súčasnej riaditeľke
súkromnej ZUŠ a tanečníkom.
Volcano cestovalo 23. apríla
na ďalšiu súťaž TOP DANCING,
kde sa zúčastnilo s piatimi choreografiami. Veríme, že sa vrátia
opäť víťazne.

