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So žiaľom v srdci 
sme si pripomenuli 17.5.2010
1. výročie rozlúčky s naším milova-

ným, láskavým manželom, otcom, 
deduškom, švagrom, priateľom 
a s človekom s veľkým srdcom
RNDr. Tiborom Bielokostolským, 
ktorý nás bez slova na rozlúčku 
opustil. Spomíname na všetko, 
čo sme s ním spoločne prežili. 
S láskou a úctou spomína celá 
rodina. Odišiel, ale v našich srdci-
ach navždy žije. 
Veľmi nám chýbaš.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli 
a spomínajú s nami. 
Manželka, syn, nevesta, vnúčatá 
a ostatná rodina. 

-----------------
Dňa 22.5.2010 uplynulo 10 rokov 
čo nás navždy opustila naša lás-
kavá, starostlivá mamička, stará 

mama p. Alžbeta Madolová. 
Spomíname s láskou a vďakou za 
všetko krásne, čo nám do vienka 
dala. Odišla, ale v našich srdciach 
stále žije. 
Veľmi nám chýbaš. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli 
a spomínajú s nami. 

Deti s rodinami

Poďakovanie 
Ďakujeme Vám za dôstoj-
nú rozlúčku s Ľudovítom 
Vajnorákom,  za úctu a kve-
tinové dary dňa 14.5.2010.

Smútiaca rodina

Termíny podľa 
požiadaviek  ZŠ      
Projekt „Prevencia“ – cyklus podujatí 
zameraný na prevenciu negatívnych 
spoločenských javov v spolupráci 
s MsP– teraz na tému: „Doprava a 
ako sa správať ku psom“ v areáloch 
základných škôl.  

Základná škola Morovnianska 
cesta, Gymnastický oddiel TJ Sokol 
Handlová, Slovenská gymnastická 
federácia a mesto Handlová pozý-
vajú
GYMF!T 
BUĎ F!T s gymnastikou
18. jún 2010  
9.00 h  -14.00 h  Gymnastický deň 
14.00 h -17.00 h 12. ročník 
Slovenskej gymnaestrády 
Námestie baníkov v Handlovej

Nenechajte si ujsť!
Autogramiáda a diskusia so zlatými 

paraolympionikmi Jakubom Krakom, 
Jurajom Mederom a trénerom 
Dušanom Šimom.
Partneri GYMF!T
Ministerstvo školstva SR, Úrad 
verejného zdravotníctva SR, 
Slovenská asociácia športu na ško-
lách, Trenčiansky samosprávny kraj

Hanlandia 2010
Čas ničnerobenia, slniečka a vody 
sa nezadržateľne blíži, blížia sa 
letné prázdniny a to je čas pre letnú 
HANDLANDIU 2010.  Už po štvr-
týkrát sa stretneme na Krahuliach, 
aby sme prežili neopakovateľné 
zážitky a dobrodružstvá za neuve-
riteľnú cenu len 126 EUR. Stačí sa 
pozrieť na www.hanlandia.sk, kde 
nájdete všetky potrebné informácie 
a podmienky zaradenia do tábora. 
Počet miest je ešte veľký, tak nevá-
hajte a príďte prežiť super 10 dní so 
super vedúcimi a pri super táborovej 
hymne. 

Termíny: 3.7 – 12.7.2010 a 12.7 
– 21.7.2010 Tešíme sa na vás! 
Občianske združenie RVAK 
Handlová

Vypúšťanie thajských 
lampiónov šťastia

20. jún 2010 od 20.00 h  
Areál ihriska Strednej odbornej 
školy,  spojené s hudbou, o ktorú sa 
postará DJ Piggo. 
Organizuje Laci Strike a jeho SDA, 
pod záštitou primátora mesta 
Handlová                                  JP

Mestská polícia informuje ...
V apríli sme sa venovali vzdelávaniu žiakov
Mestská polícia v mesiac apríl zaznamenala celkom 
270 udalostí. Z toho bolo 108 priestupkov. Dopravných  
priestupkov bolo 66,  na úseku  chovu a držania psov 
na území mesta 10, porušením VZN č. 10/2005. Proti 
majetku bolo zistených 14 priestupkov, z toho boli 2 
skutky odovzdané OO PZ pre podozrenie z prečinu 
krádeže.  V piatich  prípadoch bola zistená konzumácia 
alkoholu na verejnom priestranstve v parku na námestí. 
Príslušníci  MsP vykonali za uvedené obdobie 74 
zákrokov a 17 výjazdov k narušeným monitorovaným 
objektom. Zákroky sa vykonávali na úseku občianskeho 
spolunažívania – 3 priestupky, rušenia nočného kľudu 
a znečisťovania verejného priestranstva odpadom – 3  
priestupky. V troch prípadoch to boli bitky a výtržnosti 
pred pohostinskými zariadeniami, kde museli byť použité 
aj donucovacie prostriedky. V piatich prípadoch bol 
odchytený túlavý pes a umiestnený v útulku. Kamerovým 
systémom boli zdokumentované 2 výtržnosti, ktoré 
boli odovzdané príslušným orgánom pre podozrenie 
z prečinu výtržníctva. V jednom prípade bolo zistené 

poškodenie oplotenia detského ihriska na Mierovom 
námestí skupinou maloletých a jedného mladistvého, 
kde sa šetrením  podarilo zistiť totožnosť páchateľov 
a vec je v štádiu riešenia. 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 10 
preventívnych prednášok a ukážkových aktivít v 
základných  školách so zameraním na dopravnú 
výchovu, verejný poriadok a oboznamovanie žiakov 
so všeobecne záväznými nariadeniami mesta. (Viac 
v článku Prevencia)

Upozornenie pre občanov  
Mestská polícia opakovane upozorňuje občanov, aby 
venovali zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam, 
taškám a všímali si blízke okolie z dôvodu opakovaných 
krádeží v rôznych  predajných prevádzkach. V poslednej 
dobe bola zaznamenaná zvýšená aktivita  skupín, ktoré 
okrádajú hlavne starších občanov. Pri zaregistrovaní 
podozrivých osôb môžete informáciu oznámiť na útvar 
MsP Handlová.
MsP Handlová – volajte 24 hodín denne 168 00 
alebo 0905 499 384 a nezabudnite, ak ste svedkom 
protiprávnej činnosti, nahláste ju ihneď!

Predám čierny PC 
stôl s dvomi polič-
kami a botník. 
Cena dohodou.
Kontakt:
0903219268


