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Mestská polícia 
informuje...
Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac máj celkom 319 udalostí. 
Z toho bolo 118 priestupkov. 
Dopravných  priestupkov bolo 
zistených – 76, na úseku  chovu 
a držania psov na území mesta 
– 10, porušením VZN č. 10/2005. 
Proti majetku bolo zistených 9 
priestupkov. V piatich prípadoch 
bola zistená konzumácia alkoholu 
na verejnom priestranstve v centre 
mesta. Príslušníci  MsP vykonali 
za uvedené obdobie 104 zákrokov 
a 22 výjazdov k narušeným moni-
torovaným objektom. Zákroky sa 
vykonávali na úseku občianskeho 
spolunažívania – 3 priestupky, 
rušenia nočného kľudu a znečis-
ťovania verejného priestranstva 

odpadom – 1 priestupok. V dvoch 
prípadoch to boli bitky a výtržnosti 
pred pohostinskými zariadeniami, 
kde museli byť použité aj donuco-
vacie prostriedky. Policajti odchytili 
7 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku. Kamerovým systémom boli 
zdokumentované 2 výtržnosti, ktoré 
boli odovzdané príslušným orgánom 
pre podozrenie z prečinu výtržníctva 
a ublíženia na zdraví. Dňa 28.5.2010 
bolo kamerovým systémom zistené 
vlámanie do pohostinského za- 
riadenia na Ulici SNP a následne 
boli hliadkou MsP zadržaní dvaja 
páchatelia, ktorí boli predvedení na 
OO PZ v Handlovej. Kamerovým 
systémom boli zistené a zdokumen-
tované aj 4 dopravné nehody, ktoré 
boli odovzdané príslušným orgánom 
k ďalšiemu riešeniu. Príslušníci MsP 
vykonali za uvedené obdobie 8 pre-
ventívnych prednášok a ukážkových 

aktivít v základných  školách so 
zameraním na dopravnú výchovu, 
verejný poriadok a oboznamovanie 
žiakov o všeobecne záväzných 
nariadeniach obce.
Mestská polícia upozorňuje najmä 
starších občanov na podvodníkov, 
ktorí opakovane rôznymi spôsobmi, 
aj krádežami, vylákajú od nich 
finančnú hotovosť. Vydávajú sa za 
pracovníkov spoločností a firiem, 
pričom im ponúkajú preplatky za 
elektrinu alebo plyn. Pri zaregis-
trovaní podozrivých osôb môžete 
informáciu oznámiť na útvar MsP 
Handlová. Čím skôr sa o pohybe 
takýchto podvodníkov dozvieme, 
tým väčšia šanca je chytiť ich.

MsP Handlová – volajte 24 hodín 
denne 168 00 alebo 0905 499 384 
a nezabudnite, ak ste svedkom pro-
tiprávnej činnosti, nahláste ju ihneď. 

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov sa v 

mesiaci jún dožili
Ernest  Jaššo
Paulína  Ciberajová
Rozália  Hianiková
Alžbeta  Vaňová
Margita  Lukačovičová
Mária  Chlebničanová
Helena  Rodáková
Anna  Dioségiová
Alexander Žedeni
Anna  Nagyová
Erika  Michaleová
Ján  Novosádek
Helena  Lomnická
Adolf  Wagner
Ján  Lörinczi
Štefan  Nevigyanszki
Ján  Chovanec
 

referát obradov MsÚ

Handlová vracia pomoc
V auguste minulého roku tragédia postihla mesto Handlová a vtedy mnohé obce, mestá 
a ich obyvatelia pomohli finančnými i nefinančnými príspevkami rodinám pozosta-
lých baníkov a záchranárov.
Mesto Handlová v tomto roku vrátilo aspoň čiastočne pomoc späť, v podobe 60. vriec vytriedeného šatstva z funguj-
úcej odevnej banky, kde občania mesta počas celého roka odovzdávajú oblečenie, bytové zariadenia, hračky a pod. 
Obec Ľubica bola zatopená 6 m vysokou záplavovou vlnou s veľmi silným prúdom. Vlna spôsobila vytrhávanie stromov 
s koreňovým systémom a po povodniach má 12 domov narušenú statiku. Plánované miesto evakuácie – Základná 
škola, bola tiež zatopená a tak sa občania museli uchýliť do okolitých obcí a charít. Občania obce sa nemohli do 
svojich  domov vrátiť 3 dni, nefungovalo napojenie na infraštruktúry.  Následne  prebiehali upratovacie práce a vyčís-
lovanie škôd, pričom domy a cesty boli zaplavené  suchou vrstvou blata. Obec má 4000 obyvateľov, pričom približne 
12 % obyvateľov je rómskeho pôvodu bývajúcich v osade, ktorej sa povodne vyhli vďaka jej polohe. Samospráva obce 
Ľubica pomoc mesta Handlová uvítala. Vopred mali pripravenú miestnosť, kde bola pomoc odložená a kde bude ďalej 
triedená podľa individuálnych potrieb občanov.
Miesto pomoci bolo vybrané na základe dohody mesta Handlová, konkrétne sociálneho odd. MsÚ Handlová a orga-
nizácie Modrý anjel - tím krízovej intervencie, ktorý v meste Kežmarok a blízkom okolí pôsobil 3 dni. Do obce Ľubica 
nebolo možné vstúpiť počas už spomínaných troch dní a spojenie mali len vďaka súkromným mobilným telefónom 
zástupcov samosprávy.
Pomoc bola odovzdaná v stredu 9.6.2010. Obsahom materiálnej pomoci bolo dámske, pánske a detské oblečenie, 
obuv, hračky, deky. Súčasťou bolo aj 100 ks čokolád od Handlovčanky Júlie Záthureckej.  Dovoz tejto materiálnej 
pomoci sa podarilo zabezpečiť vďaka súkromnému sektoru, spol. Hutira Slovakia s.r.o., Handlová ktorá ponúkla svoje 
služby bezplatne. Svoju solidaritu prejavili i členky Denného centra (Klubu dôchodcov), ktoré sa zložili a sumou 50 
€ prispeli na konto pomoci pre zaplavené oblasti. Pomoc odovzdali pracovníčky sociálneho odd. MsÚ Handlová. 
V prípade potreby bližších informácií kontaktujte 0915 114 926, 0917 616 391.

Deň pre rodinu 
materskej škôlky 
Na potulkách turistickým 
chodníkom
 

Je už tradíciou, že každý rok v máji 
organizuje Materská škola na Ul. SNP 
v Handlovej milé a obľúbené podujatie 
„Deň pre rodinu a priateľov školy“. 
Tento rok sa deti s rodičmi a priateľmi 
zišli v sobotu 29.mája pred budovou 
materskej školy a vyrazili na túru po 
„Turisticko – náučnom banskom chod-
níku“. Na lúke Jednej studničky deti 
súťažili, ukázali svoju šikovnosť a zruč-
nosť. Hľadali cukríky, ktoré „rástli na 
stromoch“, nosili balóny medzi dvoma 
paličkami, chodili po pohyblivom chod-
níku, či prekonávali strach lezením cez 
strachové vrece. Najväčšiu radosť sme 
mali nielen zo záujmu o podujatie zo 
strany rodičov a rodinných príslušníkov, 
ale aj z toho, že nám vyšlo počasie, 
ktoré bolo v tú sobotu ako sa hovorí 
„ako na objednávku“.  
Daniela Hudáková, učiteľka MŠ Ul. 
SNP 27 Handlová (Krátené, viac na 
www.handlova.sk                         JP

Ako ste spokojní? 
Zvýšila alebo znížila sa kvalita vysielania v našej 
regionálnej televízií?
Hlasujte v ankete na www.handlova.sk  napíšte na 
internetovú diskusiu mesta na www.handlova.sk   
alebo vložte svoj názor do schránky Povedzte nám, povedzte primátorovi vo 
vestibule MsÚ, resp. napíšte na handlova@handlova.sk. 
Do konca septembra 2010.


