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Ospravedlnenie
Ospravedlňujeme sa rodine Valovičovej 

za zmenu fotografie v ich spomien-
kovom ozname v augustovom vydaní 

Handlovských novín.
----------------------------------------------------

Opustili nás   
júl/ august  2010 

Pavol  Drobec, 25 rokov
Jozef  Šandrik, 75 rokov
Štefan  Hric, 56 rokov
Michal  Zhorela, 55 rokov
Anna  Sedláčeková, 62 rokov
Mária  Miškechová, 68 rokov
Hermína  Geschwandtnerová, 82r.
Helena  Lipianska, 83 rokov
Etela  Lovásová, 74 rokov
Rozália  Maríčeková, 84 rokov
Eva  Dorotjaková, 67 rokov
Oľga  Koprnová, 72 rokov
Magdaléna Puňková, 52 rokov
Margita  Fehérová, 69 rokov

Dňa 10. 8. 2010 uplynul rok od tra-
gického úmrtia manžela, otca, syna, 
brata a švagra 

Roberta Ondrušku.

„Osud mu nedoprial s vami dlhšie byť, 
Ale v našich srdciach bude navždy žiť!

Rodina a priatelia
-----------------------------------------------
Žil si tak rád medzi nami,
no osud inak rozhodol. 
Si v srdciach stále s nami
tak ako keby si tu žil a s nami bol.

Ľudovít Moravčík
Manželka Emília, dcéra Ľudmila 
s rodinou, syn Martin s priateľkou

Spomíname
Už 8 rokov uplynulo od smrti milo-
vaného otca a dedka 

Štefana Valoviča. 
Aj keď si odišiel, v našich srdciach 
žiješ navždy. 
Tvoje dcéry Ingrid a Marta s rodinami.

-------------------------------------------------
Spomienka
Čas plynie, rana bolí,
ani čas ju nezahojí.
Mal si všetkých rád a chcel si ešte 
žiť,
ale prišla tá chvíľa, keď si nás 
musel opustiť. 
Už ťa neprebudí slnko, ani krásny 
deň,
Ty spíš svoj večný sen.
Smútok a ticho dolieha na náš dom,
veľmi nám chýbaš ocko v ňom.
Dňa 17. augusta uplynul 1 rok čo 

nás navždy opustil náš milovaný 
manžel a ocko Ján Chalás

So žiaľom v srdci spomína manžel-
ka a tri dcéry.
------------------------------------------------
Dňa 18. 9. 2010
„Uplynie 1 rok, čo si nás navždy 
opustil a osud ti nedovolil s nami 
dlhšie byť, ale v našich srdciach 
budeš stále žiť!“

Milan Kontina
S veľkým žiaľom stále na Teba 
myslí celá rodina
„Milanko, veľmi nám chýbaš“

PLAVÁREŇ OTVORENÁ 
UŽ OD 20. SEPTEMBRA!
Prvý deň ponúkame všetky služby zdarma.
Príďte sa presvedčiť, čo všetko sa podarilo zrekon-
štruovať!
Plavecký a detský bazén, parná sauna, fínska sauna, infra-
sauna, solárium, masáže, stolný tenis , aquaaerobik.
Plaváreň bola zatvorená z dôvodu rekonštrukcie od mája 
tohto roku. Rekonštrukčné práce prebiehali podľa stano-
veného harmonogramu. Projekt „ Rekonštrukcia rozvodov 
tepla Plavárne mesta Handlová s cieľom úspory energií 
„ bol schválený a je financovaný z Nórskeho finančného 
mechanizmu, finančného mechanizmu EHP a Úradu vlády 
SR v celkovej výške 516 988 eur.
Prvé dni rekonštrukcie len potvrdili havarijný stav rozvodov 
tepla a vody ako aj celej výmenníkovej stanice plavárne. V 
mesiaci máj sa hlavne búralo. V júni sa už začali montážne 
práce na nových rozvodoch teplej a studenej vody   s cirku-
láciou teplej vody  pre sprchy. Následne práce pokračovali 
na položení podlahového kúrenia, izolácií, montáži nových 
sprchových a sociálnych zariadení. Najväčšia  finančná  
položka bola  použitá na novú výmenníkovú stanicu s auto-
matickou reguláciou podlahového vykurovania, ústredného 
vykurovania, vzduchotechniky a ohrevu bazénov. V  augus-
te prebiehali dokončovacie práce. Žiaľ, v tomto období, 
tak ako aj všetkých v našom meste aj plaváreň zasiahla 
povodňová vlna. Povodeň na plavárni spôsobil inokedy 
nenápadný Pstruhársky potôčik. Boli zaplavené vstupné 
priestory, pokladňa, kancelárie, bufet, sociálne zariadenia 

a aj strojovňa plavárne, kde voda vystúpila až do výšky 1 
meter. Hlavne z tohto dôvodu sa museli prerušiť práce na 
rekonštrukcii a všetky sily boli využité na odstraňovanie 
škôd a následkov po povodni. Presvedčili sme sa, že vodu 
máme najradšej v bazéne a hlavne keď je pod kontrolou. 
Skúšobná prevádzka zrekonštruovaných zariadení začala 
v poslednom augustovom týždni a končila záverečnými 
skúškami, revíziami a odovzdávaním začiatkom septembra.
Rekonštrukcia tepla na plavárni nie je kompletná rekon-
štrukcia plavárne. Preto sme sa snažili zrekonštruovať 
a opravovať ostatné priestory plavárne, aby výsledkom bola 
spokojnosť zákazníkov. Finančné prostriedky na tieto účely 
boli čerpané z rozpočtu mesta  vo výške 20 000 eur.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na 
rekonštrukcii plavárne. Hlavne f. HANT-BA,a.s., HUTIRA 
SLOVAKIA s.r.o., vedeniu mesta  a všetkým ostatným 
dodávateľom .
Poďakovanie patrí  zamestnancom plavárne, ktorí vykoná-
vali  ostatné práce pri rekonštrukcii. Maliarske a murárske 
práce, opravy bazénov,  upratovanie po rekonštrukcii a po 
spúšti, ktorú nám zanechala povodeň.

Za všetkých zákazníkov  ďakujeme !
Mrviš Norbert, zastupujúci vedúci plavárne.

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

mesiaci august dožili

Mária  Švingálová
Anna  Grenčíková
Pavol  Kočner
Štefánia  Makovická
Karol  Matiaško
Ján  Komár
Štefan  Bederka
Júlia  Kurinecová
Margita  Kollárová
Pavlína  Daubnerová
Mária  Lezová
Viera  Pittnerová
Antónia  Viceová
Emília  Dobrotková
Štefan  Németh
Bartolomej Doletina
Jozef  Lacena
Mária  Šimová
Ján  Homola
Pavel  Janák
Rozália  Schubadová
Milan  Ondruška
Mikuláš  Arendáš

Referát obradov MsÚ
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