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Medziročne je Handlovčanov menej, stúpol však počet prisťahovaných
Všeobecne na Slovensku obyvateľov z miest ubúda, ale i keď je v Handlovej oproti
minulému roku o 108 Handlovčanov menej, pozitívnou správou je, že v roku 2018 sa
prisťahovalo do Handlovej 163 obyvateľov, ale v roku 2019 už to bolo 220, čo je o 57 Handlovčanov
medziročne viac.
Na začiatku roka 2019 mala Handlová 16 872 obyvateľov, k 1.1.2020 žije v Handlovej 16 764 obyvateľov,
z čoho je 8496 mužov a 8268 žien. Do Handlovej za rok 2019 pribudlo 140 novorodencov z tohto 74
chlapcov a 66 dievčat. Matrika zaznamenala úmrtia 202 Handlovčanov z toho 104 mužov a 98 žien. Do
Handlovej sa prisťahovalo 220 nových obyvateľov (107 mužov a 113 žien) a odsťahovalo sa 266 (137
mužov a 129 žien).
V roku 2019 sa zosobášilo v Handlovej 57 manželstiev, čo je o niečo menej ako v roku 2018, kedy si
v sobášnej sieni povedalo áno 68 párov.
Aj v minulom roku mesto poskytovalo príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 70 eur na jedno
narodené dieťa. Z rozpočtu mesta bolo v roku 2019 vyplatených spolu 8960 eur, a to 126-tim
mamičkám, ktoré o príspevok požiadali.
Mesto Handlová realizuje viacero pekných projektov pre všetky cieľové skupiny obyvateľov. Vlani sa
podarilo otvoriť ešte jednu triedu materskej škôlky v rámci projektu „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ
v Handlovej“, v plnom prúde sú školské projekty „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Školská
v Handlovej“ a v tej istej škole i projekt „Gramotnosť“ a „Teach for Slovakia“.
Obyvateľov s malými deťmi isto poteší projekt „Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta“, no a ak
všetko dobre pôjde, vymenia sa kinosedačky v Dome kultúry, kde sa nachádza digitálne kino. Projekt na
detské jasle je zatiaľ v zásobníku, ale malý projekt na podporu lokalpatriotizmu ako aj rozvoja cestovného
ruchu „Haikony“, je v procese schvaľovania.
Mesto je zapojené v projekte „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, ku koncu minulého roka
sa podarila zámena pozemkov a mesto sa stalo majiteľom lesov v 5. stupni ochrany. V Handlovej je 17
kvalitných športovísk. Všetky kroky samosprávy vedú k tomu, aby bola Handlová atraktívnym mestom pre
obyvateľov i návštevníkov.
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