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Prezident aj premiérka 
v Handlovej
Do povodňou zničenej Handlovej 
prišli prezident SR, predsedníčka 
vlády a aj niektorí ministri. Iveta 
Radičová sa ešte pred rokovaním 
vlády chcela osobne oboznámiť so 
situáciou v zaplavených oblastiach. 
Do Handlovej dorazila po prerušenej 

dovolenke v utorok 17.augusta v 
sprievode ministra vnútra Daniela 
Lipšica. Osobne si prezrela 
Kunešovskú cestu, Ligetskú ulicu a 
dolný koniec Handlovej, kde vojaci 
postavili dočasný pontónový most.
„Škody na infraštruktúre odha-
dujeme na pätnásť miliónov eur. 
Potrebujeme pomôcť s financovaním 
opráv. Sami to nedokážeme, žili by 

sme v provizóriu,“ povedal primátor 
Handlovej Rudolf Podoba.
Premiérka Radičová označila stav 
v Handlovej za kritický. Okrem 
prostriedkov, ktoré uvoľnila zo svojej 
rezervy, vyčlení vláda peniaze na 
pomoc aj zo štátneho rozpočtu. 
Handlovčanov uistila, že nikto 
nezostane bez pomoci a bez strechy 
nad hlavou.

INFORMAČNÝ SYSTÉM 
CIVILNEJ OCHRANY
INFORMAČNÝ SYSTÉM CIVILNEJ 
OCHRANY tvorí hlásna služba 
a informačná služba civilnej 
ochrany.

a) hlásna služba zabezpečuje 
včasné varovanie obyvateľov a 
vyrozumenie osôb činných pri 
riešení následkov mimoriadnej uda-
losti a obcí o ohrození alebo o vzniku 
mimoriadnej udalosti,

 b) informačná služba zabezpečuje 
zber, spracovanie, vyhodnocovanie 
a poskytovanie informácií.
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA sa 
vykonáva VAROVNÝMI SIGNÁLMI :
a) VŠEOBECNÉ OHROZENIE dvoj-
minútovým kolísavým tónom sirén 
pri ohrození alebo pri vzniku mimo-
riadnej udalosti, ako aj pri možnosti 
rozšírenia následkov mimoriadnej 
udalosti,
 

b) OHROZENIE VODOU šesťminú-
tovým stálym tónom sirén pri ohro-

zení ničivými účinkami vody.
c) KONIEC OHROZENIA alebo 
koniec pôsobenia následkov 
mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje 
signálom  KONIEC OHROZENIA 
dvojminútovým stálym tónom sirén 
bez opakovania. 
Varovné signály a signál KONIEC 
OHROZENIA sa následne dopĺňajú 
hovorenou informáciou prostred-
níctvom hromadných informačných 
prostriedkov.

Z internetu V. Horváth 

V to ráno, do sĺz a smútku 
zahalený
Bol tvoj odchod nečakaný.
Prázdno a ticho, bolesť a žiaľ,
Kdeže je tvoja usmiata tvár?
Hoci si odišiel bez slova
Na rozlúčku nebol čas
Spomienky na teba zostanú  
navždy v nás.

Roman Kubálek
Manželka Jana so synom 

Romanom a dcérou Jankou.

Narodené detičky 
 júl / august  2010 

Patrik  Szalai
Matej  Kyjovský
Oliver  Lauko
Andrej  Brngál
Jaroslav  Štencel
Miroslav  Dedík
Radoslav Vičík
Samuel  Ištok
Šimon  Žitník
Eliška  Puváková
Simona  Klčová
Izabela  Mojžišová
Vanessa  Nagyová
Bibiána  Kollárová
Lara  Krethová
Zuzana  Zbitáková 

Lacné maľovanie bytov, domov, 
bytových a nebytových priestorov. 
Kontakt 0918 070 899

Nový riaditeľ nemocnice
Nemocnica Handlová, 2. súkrom-
ná nemocnica, s. r. o. oznámuje 
zmenu na poste riaditeľa, na kto-
rom od 10. 08. 2010 pôsobí 
Mgr. Ivan Gašparovič.

Ďakujeme
Slzy sa nám tisli do očí, keď sme 
nedávno sledovali, čo spôsobila 
veľká voda na východe Slovenska. 
To sme ešte netušili, že podobný 
osud stretne aj naše mesto a my sa 
na vlastnej koži budeme vysporiada-
vať s následkami ničivej povodne. 
Žijeme v Ligete, v blízkosti nenápad-
ného Račieho potoka. Ten sa v ne-

deľu 15.augusta zmenil na ničivú 
divokú rieku. Dôsledky povodne boli 
pre nás rozdielne. Jednému z nás 
voda odtrhla veľký kus záhrady 
a ohrozila statiku celého domu, dru-
hému sa prehnala prízemím domu 
a zničila podlahy, nábytok, spotrebi-
če... Našťastie, vo svojom nešťastí 
sme nezostali sami. Touto cestou 
sa chceme poďakovať primátorovi 
mesta a celému krízovému štábu, 

odborníkom z Hornonitrianskych 
baní a.s. Prievidza, Armáde SR, ale 
aj susedovcom  a všetkým ľuďom 
dobrej vôle, ktorí nám pomáhali 
zvládnuť tieto ťažké chvíle. Verte, 
je dobrý pocit vedieť, že v krízovej 
situácii sú okolo vás ľudia, ktorým 
záleží na vašom osude. Zo srdca 
ďakujeme.

Rodiny Koreczová a Tomková

Vážení,
v sobotu 21.08.2010 som v televízii 
sledovala reportáž o obyvateľoch 
našej doliny, o ich zúfalstve z ne-
poskytnutia pomoci, nevšímavosti 
a ľahostajnosti zo strany starostu.
Nedá mi nereagovať a chcem pou-
kázať na úplne opačný postoj. Naši 
čelní predstavitelia mesta, napriek 
ohromnému náporu na ich psychiku 

od prvého okamžiku konali. K nášmu 
domu sa dostali až 23:30 hod., 
čo znamenalo, že boli na nohách 
neskutočne veľa hodín, obetovali aj 
spánok, len aby niečo neopomenuli.
Prezreli si miesto katastrofy, zdieľali 
s nami zúfalstvo a okamžite zazna-
menávali naše požiadavky o pomoc. 
Na druhý deň ráno návštevu zopa-
kovali, k pánovi primátori a pred-
nostovi sa pridal i pán viceprimátor. 

Okamžite nám poslali hasičov, 
techniku, nákladné autá, buldozéry 
i 20 vojakov.
Tomu sa hovorí správni ľudia na 
správnych miestach. Vyslovujem 
v mene všetkých vlastníkov bytov 
srdečnú vďaku. Zachovajte si takýto 
prístup i naďalej.
Za Vašich vďačných občanov 

Mgr. Anna Jokušová
 domová dôverníčka

Regionálne oslavy 
dňa baníkov
Piatok 3.4.2010 
15.00 h Otvorenie Regionálnych 
osláv dňa baníkov

Sobota, 4.9.2010
7.00 h – 11.00 h 

Na baňu klopajú – tradičné fáranie 
do bane Handlová pre verejnosť.

14.00 h Kladenie vencov 
k pamätníku obetiam banských 
nešťastí na hornej Nitre, mestský  
cintorín v Handlovej. Nebude sa 
konať plánovaný alegorický sprievod 
Pálfyho Laura a omša v Kostole sv. 
Kataríny.

Regionálne oceňovanie „Plaketa 
za rozvoj baníctva na hornej Nitre“, 
ktorého vyhlasovateľmi sú Mesto 
Handlová, HBP, a.s. a Združenie 
miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN) 
bude udelené dňa 9.9.2010 o 13.00 
h v rekreačnom stredisku Púšť v 
Prievidzi na  Slávnostnom zhromaž-
dení zamestnancov HBP,a.s., pri 
príležitosti Dňa baníkov.

Banícky jarmok 
spojený s kultúrnym progra-
mom na Námestí baníkov
Piatok 3.9.2010 od 10.00 h
Sobota 4.9.2010 od 8.00 h


