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Zápasom  s mužstvom Sp. Nová  Ves 
skončila pre našich hráčov základná 
časť basketbalovej Extraligy. Handlová 
po bojovnom výkone vyhrala 85 : 75. 
Pokračovať sa bude v dvoch šesťčlen-
ných skupinách. V prvej budú mužstvá 
bojovať o nasadenie do vyraďovacích 
bojov. V druhej sú v hre dve miestenky 
do play-off a tiež záchrana v extralige. 
Víťazom základnej časti sa aj v roční-
ku 2008/09 stal Pezinok, ktorý tak 
obhájil vlaňajšie prvenstvo. Po nevý-
razných výkonoch naše mužstvo MBK 
Handlová obsadilo 10. miesto. Náročný 
handlovský divák očakával iste lepšie 
umiestnenie. Pri reálnom zhodnotení 
výkonov nášho mužstva asi nemôžeme 
očakávať umiestnenie, na aké sme 
boli zvyknutí v uplynulých sezónach. 
Treba však počkať, lebo ako sa hovorí, 
bič plieska na konci.  O zhodnotenie 
základnej časti sme požiadali asistenta 
trénera Karola Kučeru.

Základná časť je za nami, výsledky 
poznáme. Ako si spokojný s hrou 
nášho mužstva v základnej časti?
Hneď na začiatok je potrebné povedať, 
že máme za sebou veľmi nevydarenú 
základnú časť extraligy. Ovplyvnilo to 
viacero faktorov. Najpodstatnejšie je to, 
že  až v 10. kole sme prvý krát hrali 
kompletní, keď boli zranení Vojtek 
s Vlaičom a my sme museli nastupovať 
bez pivotov zo základnej zostavy. 

Od októbra pretrvávali ťažkosti s ko-
lenami aj Johnsonovi a tieto jeho 
zdravotné  problémy boli príčinou, 
že sa nevrátil po novom roku z USA, 
nakoľko mu lekári odporučili 6-8 týžd-
ňový oddych od basketbalu. Aj napriek 
tomu sme určite odohrali množstvo 
výborných zápasov, v ktorých nám 
v závere chýbalo športové šťastie a my 

sme ich prehrali o 2-3 body. Mrzia nás 
hlavne tesné  prehry doma s Komár-
nom, Popradom,  Prievidzou a vonku 
v Poprade, kde sme prehrali Inglesovov 
trojkou v poslednej sekunde zápasu. 
Avšak mali sme aj nevydarené zápasy 
a to hlavne doma s Levicami v Koši 
ciach a v Prievidzi, kde sme určite svo-
jim výkonom  (pokračovanie str. 9)

Úvodník
Ste na polceste medzi štyridsiatkou 

a päťdesiatkou a niekedy si kladiete 
otázku, čo vás ešte v živote stretne? 
Prežili sme revolúciu, zmenu režimu 
a transformáciu ekonomiky, vznik 
samostatného štátu, vstup do NATO 
a Európskej únie, ekonomické balíčky, 
tvrdé reformy, novú euromenu. Okrem 
toho zatmenie Slnka, prelet Hale-
Boppovej kométy, ničivú víchricu v Tat- 
rách, prvého Afroameričana na poste 
prezidenta USA... Na jednu generáciu 
slušný výkon. 

Život sa pomaly a ťažko, ale predsa 
len posúval k lepšiemu. Krajina napre-
dovala, nezamestnanosť klesala, otvoril 
sa nám svet. To, čo sme ale v tejto chvíli 
nečakali je, že život nás opäť vyskúša. 
Prvé správy o finančnej kríze, po nich 
ďalšie o hospodárskej a aby toho nebo-
lo málo, vypukla kríza plynová. A tak 
si znova kladieme otázku, čo nás ešte 
v živote čaká. 

Asi každá generácia má pocit, že 
to nemá ľahké. Ale skúste sa o tom 
porozprávať s tými, čo majú osem-
desiat a viac. Prežili mnoho kríz, veľa 
sa naučili o živote aj o sebe. V ťažkých 
chvíľach sa podržali. A tak jediná kríza, 
ktorá by nás naozaj zlomila, by asi bola 
kríza lásky. Lebo keď máme niekoho, 
kto nás podrží, máme šancu zvládnuť 
akúkoľvek krízu. 

Spomeňte si na to nielen 14. februá-
ra – na Deň zamilovaných.

Redakcia

SKONČILA SA ZÁKLADNÁ ČASŤ EXTRALIGY



Druhý handlovský šachttág v piatok 
16.januára oficiálne otvoril oslavy 
100.výročia priemyselnej ťažby hne-
dého uhlia. Tomuto významnému 
sviatku, ktorý odštartoval hospodársky 
rozvoj nielen v Handlovej, ale v celom 
regióne hornej Nitry, bude počas roka 
2009 venovaných niekoľko podujatí.

Čo je šachttág?
Šachttág  má  veľmi  starú tradíciu. 
Vytvorili ju študenti  slávnej  Baníckej 
akadémie,  založenej  panovníčkou  
Máriou  Teréziou  v  roku 1762  v 
Banskej Štiavnici. Či v 18.storočí alebo 
dnes, študenti boli vždy huncúti so 
sklonmi k recesii. Zo študentskej zába-
vy sa neskôr zrodila tradícia prijímania 
do baníckeho stavu. Zachoval sa v nej 
ale humor a patričná dávka nadsázky. 
Šachttág sa aj po stáročiach riadi 
zásadami Pivného zákona, vedie ho 
slávne, vysoké a neomylné prezídium, 
publikum je oslovované termínom 
tablice, funguje pivný dispečer a pivná 
polícia – jednoducho všetko je tak, 
ako má byť.

Ako sa stať z fuchsa semestrom?
Mladí fuchsovia sa môžu stať právo-
platnými členmi baníckeho spolku 
tzv. semestrami, práve na šachttágu. 
Musia však splniť ustanovenia § 24 
pivného zákona -  mať krstného otca, 
vypiť pivo z posväteného dupláku, 
preskočiť cez ošliador (kožená baníc-
ka zástera) a popribíjať šínovce. Na 
druhom handlovskom šachttágu sa 
to úspešne podarilo poslancovi NR 
SR Jaroslavovi Izákovi a generálnemu 
riaditeľovi akciovej spoločnosti TUBAU 
Ing. Jozefovi Hricovi. Stali sa tak 
právoplatnými členmi Handlovského 
baníckeho spolku.

Úcta k tradícií
Je naozaj symbolické, že oslavy 
Storočnice priemyselnej ťažby uhlia 
otvorilo práve toto veselé tradičné 
banícke podujatie, ktoré prežilo po 
stáročia. Za to, že šachttág našiel 
svoje miesto aj u nás, patrí vďaka 
Handlovskému baníckemu spolku.

Rd
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STOROČNICU OTVORIL ŠACHTTÁG

Handlovčania sa na tohtoročnej výstave cestovného 
ruchu SLOVAKIATOUR 2009 v bratislavskej Inchebe 
prezentovali ako súčasť stánku Trenčianskeho samo-
správneho kraja. V tomto roku bola expozícia pod 
názvom,, Dary zeme“, doplnená netradične o skutoč-

nú banícku chodbu. Ale nielen tým dali handlovskí 
baníci o sebe vedieť. Celú expozíciu Trenčianskeho 
kraja otvoril Šachttág, na ktorom bol do baníckeho 
stavu prijatý predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček. Ten 
v rámci ocenenia osobností cestovného ruchu udelil 

ďakovný list umeleckému rezbárovi Jánovi 
Procnerovi za jeho osobitný prínos do 
regionálnej kultúry.
História Handlovej je už sto rokov spätá 
s ťažbou uhlia. Už v tomto roku v septem-
bri by malo byť do prevádzky odovzdané 
banícke múzeum v centre mesta. Celý rok 
sa bude niesť v znamení osláv Storočnice 
priemyselnej ťažby hnedého uhlia na 
Slovensku. Pozvánky na tieto podujatia na 
SLOVAKIATOUR 2009 rozdávali štyria malí 
permoníci. No a ako vyzerá baňa, o tom sa 
mohli návštevníci stánku presvedčiť v ban-
skej štôlni. Pri prechádzke „podzemím“ 
niektorí po prvýkrát videli banícke vŕtačky, 
prilby, lampy, fáračky. A aby na nás neza-
budli, na pamiatku si mohli zobrať kúsok 
prírody – handlovské uhlie pre šťastie.

Vyhral Handlovčan
Výstava Slovakiatour 2009 je tradične 
spojená aj s výstavou DANUBIUS GASTRO. 
Súťaž someliérov a barmanov23.1.2009  
patrila medzi atraktívne akcie, kde 
barmanské umenie lahodilo oku, ale 
následne aj výborne chutílo.  1. miesto si 

odniesol Handlovčan Michal Sekereš. V tomto roku 
ho ešte čakajú Majstrovstvá sveta profesionálnych 
barmanov v Berlíne. Gratulujeme a držíme palce.

JP+ Rd

V Inchebe bola banícka štôlňa



Krátke správy 
z MsÚ
Oprava chodníkov 
pokračuje
Mesto Handlová, v zastúpení 

Oddelením výstavby, ÚP, dopravy a OŽP, 

oznamuje občanom mesta Handlová, 

že 19.01.2009 sa začala realizácia II. 

etapy stavby „Handlová – rekonštruk-

cia chodníkov, ul. 29. augusta“, a to 

pravá strana v smere zo Žiaru nad 

Hronom do Prievidze. Týmto žiadame 

všetkých občanov mesta o súčinnosť 

tým, aby akýmkoľvek spôsobom 

nebránili realizácii stavby a pohybu 

technických zariadení.

Ing. Jozef Hudák, referát dopravy MsÚ 

Handlová   

Oficiálne stanovisko mesta 
Handlová k súčasnej 
situácií v oblasti dodávky 
plynu 
Handlová 16.1.2008 

Mesto Handlová a spoločnosť KMET 

Handlová a.s. oznamujú občanom 

mesta, že v prípade prijatia opatrení na 

vyhlásenie stavu núdze v plynárenstve, 

sú oba subjekty pripravené reagovať 

v zmysle dohodnutej odberovej zmluvy 

s SPP a.s. Ak nastane takáto situácia, 

odberatelia v meste Handlová budú 

o presných krokoch a postupoch 

ihneď informovaní prostredníctvom 

informačných kanálov mesta Handlová 

a to: Mestský rozhlas, internetová 

stránka mesta www.handlova.sk, 

výveska mesta, infotext, regionálna 

televízia RTV.

 Takúto informáciu ste sa mohli 

dočítať na internetovej  stránke mesta 

v januári. V súčasnej dobe je situácia 

v oblasti dodávky plynu stabilizovaná. 

V priebehu mesiaca január však viac- 

krát zasadol prípravný štáb a na všetky 

zmeny v danej oblasti bolo mesto 

pripravené.

Verejná vyhláška
Handlová 22.12.2008

Mesto Handlová zverejnilo verejnú 

vyhlášku o začatí územného konania 

líniovej stavby a pozvanie na ústne 

pojednávanie s miestnym šetrením. 

Navrhovateľom bolo Spoločenstvo 

vlastníkov bytov Ľubochňa, MUDr. 

Anton Ďurkech. Predmetom stavby 

vo verejnej vyhláške bolo vybudovanie 

stredotlakového plynovodu pre pripo-

jenie objektu bytového domu súpisné 

číslo 101, na distribučnú sieť s napo-

jením na Ul. Cintorínskej v Handlovej. 

Mesto oznámilo začatie územného 

konania dotknutým orgánom a zná-

mym účastníkom konania a súčasne 

nariadilo k prejednaniu návrhu ústne 

pojednávanie s miestnym šetrením na 

28.1.2009 o 10,00 hod. so stretnutím 

na Mestskom úrade v Handlovej, 

Námestie baníkov č. 7, číslo dverí 11. 

Verejná diskusia
Mestská časť Morovno, 21.1.2009 

Verejná diskusia v mestskej  časti 

Morovno,  na ktorú občanov Morovna  

pozval primátor mesta Ing. Rudolf 

Podoba, sa konala v DK Morovno. 

Diskusie sa  zúčastnilo približne 

20 občanov a 9 zástupcov mesta. 

V minulom období sa podarilo v Mo-

rovne zabezpečiť pravidelné kosenie 

trávy, vyčistiť rigoly, prekryť potok, 

opraviť strechu domu kultúry v tejto 

mestskej časti, zabezpečiť odvoz odpa-

dov. Celkovo sa preinvestovala čiastka 

22 704 eur (684 tis.). Na tento rok je 

už v investičnom pláne mesta zabez-

pečiť vykurovanie domu kultúry. To, 

že sa i v tejto mestskej časti investuje 

potvrdili i ďakovné slová od občanov. 

Sociálne oddelenie má 
novú telefónnu 
ústredňu
V prípade, že voláte tel. číslo na 

Sociálne oddelenie MsÚ 5475 351 

neskladajte sluchátko. Nová telefónna 

ústredňa vás automaticky prepojí až 

po vypočutí elektronickej nahrávky. 

K pracovníkom Sociálneho odd. sa 

dovoláte až po zvolení príslušnej 

klapky:

       Helena Šebová  .  č.1

       Bc. Janka Holčeková  č.2

       Mgr. Veronika Rýšová  č.3

       Alžbeta Orthová   č.4

       Jana Polakovičová  č.5

Informácie po novom
Koncom roka 2008 bola vo vstupnej 

hale MsÚ Handlová nainštalovaná 

veľkoplošná obrazovka, kde sú pre vás 

v pohyblivom obraze pripravené aktu-

álne informácie  z diania mesta. 

Nájdete tam i základné informácie 

o jednotlivých oddeleniach. Veríme, že 

tak urýchlime vašu orientáciu na MsÚ.

JP

FEBRUÁR 2009www.handlova.sk 3

TEPLO V HANDLOVEJ LACNEJŠIE
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o cene tepla 
na rok 2009.  Pre regulovaný subjekt KMET Handlová 
schválil túto cenu:

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre 
   domácnosti 1,4341 Sk/kWh (0,04760 EUR/kWh)
- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre ostatných  
   1,7492 Sk/kWh (0,05806 EUR/kWh)
-  fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným   
   ziskom 6047,04 Sk/kW (200,72496 EUR/kW)
   (Uvedené ceny sú bez DPH. Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk)

My sme sa za vás opýtali ... Ing.Tibora Kolorédyho, ria-
diteľa KMET Handlová a.s.

V priebehu roku 2008 sa cena tepla menila nie-
koľkokrát. Aké boli hlavné dôvody?
Najviac ju ovplyvňovala cena plynu, ktorá je zas závislá od 
ceny ropy. Podmienky boli v minulom roku mimoriadne. 
V júni dosiahla cena za 1 barel ropy historické maximum 
na úrovni pribl. 147 dolárov (v kalkulácii sme počítali 

s cenou 78 dolárov). Nepomohol ani neustále sa zlepšujúci 
kurz slovenskej koruny voči doláru.
Na rok 2009 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil 
pre Handlovú cenu nižšiu o takmer 150 Sk oproti tej, ktorú 
sme mali schválenú na mesiace november a december 
2008. Novú cenu ovplyvnili dva dôležité momenty. Prvým 
je reúver – to znamená, že investičný úver potrebný na 
vybudovanie nového zdroja tepla v Handlovej prevzala od 
zahraničnej (českej) banky banka slovenská. No a druhý 
dôvod je klesajúca cena zemného plynu a opäť historické, 
ale tentokrát minimum – cena za 1 barel ropy bola na pre-
lome rokov 40 dolárov.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovuje cenu v kilo-
wattoch. My sme však zvyknutí viac na cenu v gigajouloch. 
Pre lepšiu orientáciu teda uvediem ceny v GJ vrátane DPH. 
Cena pre domácnosti je 891,36 Sk/GJ, pre ostatných odbe-
rateľov 995,52 Sk/GJ. 
Dá sa v tejto chvíli predpokladať aký bude vývoj 
ceny v priebehu roka 2009?
Veľmi ťažko, ale sú signály, že cena zemného plynu bude 
ešte klesať.

Rd

Primátor mesta 
Handlová 

Ing. Rudolf Podoba
pozýva občanov mestskej časti 

Nová Lehota na 

Verejnú diskusiu,
ktorá sa bude konať v stredu

11. februára 2009 
o 16.00 hod. 

v Dome kultúry Nová Lehota.
Stretnutia sa zúčastnia vedúci odd. 
MsÚ a riaditelia mestských organi-
zácií. 
Verejná diskusia - dozviete sa vždy 
viac.

JP



Valentínska  
korčuľovačka
Ahojte všetci zaľúbení!
14. februára  je ten VÁŠ DEŇ -  Deň 
svätého Valentína. Rozhodli sme sa pod-
poriť zaľúbených v našom meste a preto 
organizujeme Valentínsku korčuľovačku 
na Hutire. Zažite romantický večer so 
svojou polovičkou na korčuliach. Od 
18.00 hod. má každý, kto príde v páre, 
vstup na ľad zadarmo. Bližšie info vám 
určite oznámime – sledujte našu webovú 
stránku www.cvcha.edu.sk/dmpha.html 
alebo nástenky na svojej škole... Tešíme 
sa na vás! 
DaMP

Pripravuje sa koncepcia 
práce s mládežou...

...a každý, kto nie je ľahostajný a chce realizovať svoje pred-
stavy v záujme skvalitnenia  podmienok života mladých ľudí 

v meste, je vítaný na najbližšom stretnutí pracovnej skupiny 
(v utorok, 3.februára  o 15,00 hod. v CVČ Relax), ktorá sa 
podujala spracovať tento strategický materiál a sľubujeme, 
že dostane priestor, aby sa mohol aktívne zapojiť do proce-
su tvorby ...

JP
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Jubilanti 
Handlovčania, ktorí sa dožili okrúhle-
ho životného jubilea 70, 80, 85, 90 
rokov a viac v mesiaci január 2009

Mária  Sláviková
Mária  Nagyová
Zlatica  Mezzeiová
Mária  Husarovičová
Jozef  Slažanský
Alžbeta  Barbolyásová
Jozef  Ďuriš
Marta  Hurtíková
Gizela  Božoková
Anna  Gáliková
Júlia  Hollanová
Vilma  Somogyiová
Pavel  Dérer
Anna  Takácsová
Róbert  Majda
Anna  Čaplárová
Ľudmila  Francová
Helena  Szekvölgyiová
Elena  Čížiková

Narodené detičky 
december 2009/január 2009

Laura  Janšíková
Anna  Brathová
Veronika  Hubená
Lucia  Hodžová
Laura  Margetová
Stanislav  Cicko
Nikolas  Šutinský
Samuel  Kašša
Adam  Parady
Daniel  Malinovský
Radoslav  Lacko

Stretnutie s darcami krvi je vždy veľmi 
milé a príjemné.  Rozprávajú o tom, 
aké to bolo a ako je to dnes. Aj nap-
riek tomu, že chcú dávať, musia sa 
boriť s problémami. Všeobecne je to, 
čo dávajú považované za najcennejšiu 
tekutinu. Darcovia krvi. Vo väčšine 
prípadov sú darcami tí, ktorí na vlastné 
oči zažili úrazy svojich známych. Sú 
i takí, ktorí majú darovanie v rodine. 
Krv chodil darovať otec, a neskôr sa 
pridali deti. Cítia sa zdravší a podľa 
ich názoru, taký rozbor krvi, aký vám 
urobia pred odberom, vám neurobia 
ani na preventívnej prehliadke. 

Držitelia Striebornej a Zlatej Janskeho 
plakety sa zišli na pozvanie mesta v ma-
lej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová 
23. januára 2009.  Každoročne je 
pre týchto vzácnych ľudí priprave-
né stretnutie s predstaviteľmi mesta, 
ako poďakovanie za možno niekoľko 
zachránených životov. Darcovia sa stre-
li so zástupcom primátora Dušanom 
Klasom. Malé pozornosti, poukazy na 
rehabilitačné služby  a pamätné listy 
mesta Handlová si prevzali v tomto 
roku 10 darcovia.

Držitelia Zlatej Janskeho plakety
Peter  Balas 
Jozef  Farkaš
Milan Reichmann

Držitelia Striebornej Janskeho plakety
Milena  Arbetová
Miroslav  Budinský
Miroslav  Kalužník
Marek  Kasarda
Anna  Marenčáková
Robert  Šebök
Maroš  Trgiňa

Akú cenu má krv? Vraj podľa úkonov 
spätých s jej spracovaním a použitím 
ani nie 100 euro za liter . Jej hodnota 
však v istých životných chvíľach neuve-
riteľne stúpa. 

Staňte sa aj vy darcom
Bronzovú Jánskeho plaketu možno 
získať po 10 odberoch, striebornú po 

20, zlatú po 40 odberoch (ženy po 
30), a po 80 odberoch krvi (ženy po 
60) darca získa diamantovú Jánskeho 
plaketu. Jeden odber predstavuje 500 
ml krvi a odber trvá asi 5-10 minút.  
Darovať krv nemôžu tehotné ženy a tie, 
ktoré majú menej ako 12 mesiacov 
od pôrodu. Aj ,, skúseným darcom „ 
sa môže stať, že im krv neodoberú, 
nakoľko im pri testoch, ktoré sa vyko-
návajú pred každým odberom, zistia 
výsledky nezodpovedajúce normám. 
Medzi každým odberom musí byť 
2- 3 mesačná pauza. Ak ste si práve 
predsavzali, že chcete byť držiteľom 
bronzovej plakety, potrebujete na to 
minimálne 3 roky.

 JP 

DARCOVSTVO JE LÁSKA K ŽIVOTU

STAROŽITNOSTI
Bezplatné oceňovanie
poradenstvo
výkup
Šperky, mince, keramika, sklo 
a pod. vyrobené do roku 1945

Otváracie hodiny
Po-Pi   9:00 – 15:00 
v dome služieb na prízemí 
zvonku, býv. Prievidzsko

Vykupujeme všetko, 
čo súvisí s históriou 

Handlovej do roku 1960
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POĎAKOVANIE
- za účasť na poslednej rozlúčke 
dňa 14. 1. 2009 s pánom 

Jánom VOJTÁŠEKOM
- za kvetinové dary a zároveň ďakujeme 
MUDr. Čentíkovej za príkladnú starost-
livosť a MUDR. Kôstkovej z oddelenia 
ODCH Handlová za starostlivosť počas 
jeho hospitalizácie

Smútiaca rodina

Spomienka
Dňa 4.2. 2009 uplynú 4 roky čo nie si 
medzi nami a stále ťa nosíme v srdci...

Dňa 27. 1. 2009 by sa môj otec 

p. Jozef Petrík
dožil 80 rokov.

Spomína smútiaca rodina

TRIEDENIE JE URČITE 
SPRÁVNA CESTA
Začiatok nového roka je vhodným časom na hodnotenie pred-
chádzajúceho. Je to ten pravý čas na obzretie sa za  vykonanou 
prácou. Robia to tak ľudia v rodine i v práci, tak pokúsme sa 
zhodnotiť aký bol ten rok 2008 v triedení odpadu v meste 
Handlová  z pohľadu zberovej spoločnosti?
V tomto roku sa ešte výraznejšie potvrdilo, že triedenie odpa-
du sa u obyvateľov Handlovej stalo úplne bežnou dennou 
aktivitou, do ktorej sa zapája stále väčší počet  domácností. 
Preto aj touto cestou chceme vysloviť jedno obrovské poďako-
vanie všetkým Handlovčanom, ktorí sa do triedenia zapájajú 
a prejavujú tak vysokú zodpovednosť  voči sebe, budúcim 
generáciám a  povinnostiam, ktoré plynú zo zákona pre 
mesto. Pochopili ste , že mesto, cez zberovú spoločnosť, môže 
vytvoriť sebelepší  systém, ale dušu do systému musíte dať 
Vy obyvatelia Handlovej. Celkom otvorene treba povedať, že 
ste sa zachovali  veľmi zodpovedne a ako už veľakrát predtým  
ako sa na občanov baníckeho mesta s dlhoročnou tradíciou 
patrí. A pre prevádzkovateľa zberu je to ten najlepší signál pre 
neustále vylepšovanie tejto služby pre vás.
Je nám veľmi ľúto za každou domácnosťou, ktorá z nejakého 
dôvodu preruší triedenie alebo uvažuje o jeho skončení. Sme 
tu aj nato, aby sme vaše podnety podané patričnou formou 
vypočuli a urýchlene nedostatky napravili alebo zrealizovali 

vaše podnetné návrhy.
O trochu väčšiu aktivitu sme očakávali od školských zariade-
ní, závodov a väčšiu disciplinovanosť by sme privítali u malých 
prevádzok. Práve tieto sa stávajú pôvodcom nekontrolovateľ-
ného zapĺňania nádob na triedené komodity a častokrát tak 
predbehnú občanov a spôsobujú im komplikácie pri rozho-
dovaní, čo s vytriedenou surovinou a nútia ich k úvahe triediť 
alebo netriediť. Systém je budovaný prednostne pre občanov 
a domácnosti. Našim cieľom v roku 2009 je doriešiť zapojenie 
podnikateľských subjektov v Meste Handlová.
V roku 2008 sa nám podarilo získať prostriedky na dokúpenie 
ďalších 1100 l nádob pre činžové domy, ďalej na zakúpenie 
zberových vriec, zaplatenie zberového kalendára a informač-
ného šlabikára. Za ďalšie prostriedky sme vybavili triediacu 
halu o triediace dopravníky, váhu, manipulačnú techniku, 
kontajnery na sklo a vozidlo na zber vriec od rodinných 
domov.
K dosiahnutým výsledkom: celkovo sme v roku 2008 odo-
vzdali viac ako 560 t druhotných surovín čo je o  155t viac 
ako v roku 2007 z toho napr. 180 t papiera, 262 t  skla a 54 
ton plastov. 
Dosiahnuté hodnoty sú  pekné,  ale v celoslovenskom meradle 
nedosahujeme popredné umiestnenie. Kolektív pracovníkov 
zberovej spoločnosti však verí, že vzájomnou komunikáciu, 
spoluprácou a osvetou zvýšime efektívnosť a následne aj 
spokojnosť nás všetkých.

HATER Handlová, s.r.o.

Opustili nás 
december/január

Anton  Jančovič   84  rokov
Rudolf  Vlk  66  rokov
Justín  Danko  81  rokov
Karol  Ďurčovič  53  rokov
František  Franko  79  rokov
Ján  Dvořák  49  rokov
Anton  Čakloš  65  rokov
Vlastimil  Sethaler  51  rokov
Jozef  Ďuriš  79  rokov
Roman  Hulvák  57  rokov
Ján  Grolmus  41  rokov  
Tibor  Molnár  51  rokov
Ján  Vojtášek  88  rokov
Jaroslav  Poliak  54  rokov
Mikuláš  Cvikkel  71  rokov
Margita  Paneková  83  rokov
Juliana  Čibová  91  rokov
Rudolfa Kňazovičová  55  rokov
Margita  Fraňová  87  rokov
Emília  Fraňová  75  rokov
Helena Longauerová  81  rokov
Mária  Ulická  70  rokov
Zuzana  Lacková 87  rokov 

Objemný odpad

Objemný odpad je taký KO (komu-
nálny odpad), ktorého rozmery alebo 
množstvo neumožňuje  zber zbernými 
nádobami 110 l a 1100 l, (bytové zari-
adenia a doplnky).

Do veľkoobjemného odpadu nepatrí: 
biologický odpad (tráva, konáre 
lístie,...)
stavebný odpad (suť, okná, 
dvere,...), elektrické a elektronické 
zariadenia.

Občania mesta majú možnosť uložiť 
veľkoobjemný odpad vedľa zberných 
nádob na zber KO 
najskôr jeden deň pred stanoveným 
termínom vývozu a najneskôr do 6,00 
hod. v deň vývozu.
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Na návšteve

V handlovskej pôrodnici sa 1. 

januára 2009 o 16.55 h narodila 

prvá Handlovčanka-Lucka Hodžová. 

Primátor mesta navštívil 16. januára 

šťastných rodičov zdravého bábätka 

Jána a Henrietu. Lucka s pôrodnou 

váhou 4080 g a dĺžkou 51 cm, bola 

počas návštevy veľmi spokojná. 

Spala v maminom náručí a počas 

príjemného rozhovoru ju nevyrušil 

ani okolo pobehujúci braček.  Ako 

primátor mesta povedal, je rád, že 

prvým občanom Handlovej, tak ako 

vlani,  je dievča.

Prajeme veľa zdravia.

Napísali ste nám...
Aby sme žili v tomto meste radi
Požiadavka občanov lokality ulíc Kunešovská, Hurbanova, 
Jilemnického, Gagarinova, Pionierov, Mládežnícka a Sadová 
obnoviť MHD, bola zo strany zástupcov a kompetentných 
nášho mesta naplnená a túto výhodu využívajú naši občania 
s veľkou spokojnosťou už dlhšiu dobu.  Patrí sa poďakovať 
vedeniu nášho mesta za chápavý postoj k požiadavke 
väčšinou starších občanov, ktorí potrebujú cestovať k leká-
rovi nielen v centre mesta, ale aj na sídlisko MC a banskú 
polikliniku. Taktiež za nákupmi dennej potreby, na úrady, 
na poštu i na návštevu svojich detí, žijúcich na vzdialenom 
Morovnianskom sídlisku. Mnohí z nich s paličkami a bar-
lami. Spoje do tejto lokality premávajú v pracovných dňoch 
od pondelka do piatku. Určite by nám pomohlo a uľahčilo 

život, keby sa premávka MHD rozšírila aj na víkendové dni 
– sobotu a nedeľu, najmä však sobotňajšie dopoludnie, kedy 
treba zásobiť domácnosť potravinami na voľné dni. Všetci 
Handlovčania vedia, že v tejto štvrti niet žiadneho obchodu 
so základnými potravinami...

Veríme, že kompetentní zvážia možnosť vyhovieť tejto poži-
adavke už v jarných mesiacoch tohto roka. Vopred vyslovu-
jeme vďaku nášmu primátorovi a jeho spolupracovníkom, 
poslancom mestského zastupiteľstva, firme HATER za vzor-
nú údržbu trasy pre MHD v našej štvrti a mestskej polícii za 
pomoc pri riešení dopravného značenia a súvisiacich pred-
pisov. A v neposlednom rade zástupcom SAD Prievidza a je-
ho trpezlivým vodičom. Rozhodne zavedenie MHD do našej 
štvrte prispelo k zlepšeniu kvality života našich občanov.

p. Tomanicocá 

Novootvorené prevádzkarne 

obchodu a služieb 
d e c e m b e r   2008

- kvetinárstvo, záhradkárske potreby                                  
   predajný stánok, Ul. MC
- vedenie účtovníctva, Lipová č. 8
- predaj pekárenských výrobkov                                         
   Ul. SNP 16
- predaj darčekových a dekoračných  
   predmetov, Ul. Potočná 66 

Pohyb obyvateľov 
Handlovej za rok 2008

Počet obyv.      M Ž  Spolu
k 1.1.2008       9102 8822  17 924
Narodení          80 98 178
Zomretí           115 83 198
Prisťahovaní    117 127 244
Odsťahovaní    123 135 258
Počet obyv.
k 1.1.2009       9069  8821  17 890

Evidencia obyvateľstva

CVČ ReLax pripravuje 
na február 2009
- Turnaj vo volejbale
súťaž žiačok 5.-9.roč. ZŠ
4.2. 2009 od 13,00 h.,  ZŠ Školská 
- Abc na počítači
vzdelávacie podujatie pre deti MŠ
4.2. 2009 od 9,30 h. ,  CVČ Relax  
- Turnaj vo volejbale
súťaž žiakov 5.-9.roč. ZŠ

5.2. 2009 od 13,00 h.,  ZŠ 
- Venček
ples absolventov Kurzu spoločenského 
tanca a ich rodičov
13.2.2009 od 18,00 h.,  CVČ Relax 
              - Veľký detský karneval
tradičné podujatie celomestského 
charakteru pre najmenších
21.2.2009 od 15,00 h., CVČ Relax    
          - Výstava minerálov a hornín 
s možnosťou zabezpečenia prednášky 

„Neživá príroda“
24. - 26.2.2009 od 8,00 h. - do 14,00 
h., CVČ Relax  
- Abc na počítači
vzdelávacie podujatie pre deti MŠ
25.2.2009 od 9,30 h. ,  CVČ Relax                        
- Ochranársky večer 
premietanie prírodovedných filmov s envi-
ronmentálnou a ochranárskou tematikou     
28.2.2009 od 17,00 h.,  CVČ Relax       

Rd       

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Vansovej Lomnička už čoskoro.
Únia žien Slovenska v spolupráci s Mestskou knižnicou uspo-
riadajú 42. ročník okresnej súťaže v umeleckom prednese 
poézie a prózy, ktorý sa uskutoční 5. marca 2009 o 15.30 
hod. v dome kultúry. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky ženy- 
neprofesionálne recitátorky. Ženy začínajú súťažiť v okres-
nom kole a postupujú do krajskej súťaže. Podmienkou 
súťaže je výber poézie a prózy prevažne slovenských autorov. 
Dĺžka prednesu je limitovaná. Poézia 6 a próza 8 min. 
Vlastná tvorba a inojazyčná tvorba je možná, ale nie je zara-
dená do súťaže Vyzývame dievčatá od 16 rokov a ženy, ktoré 
majú vzťah k umeleckému slovu, aby sa prihlásili najneskôr 
do 2. marca 2009, v Mestskej knižnici.(tel.547 5449, e-mail:
kniznic@szm.sk.

Pripravujeme:
Mesiac február venujeme spisovateľovi P. O. Hviezdoslavovi 
a jeho 160. výročie narodenia. 
P.O. Hviezdoslav
Literárne podujatie k 160. výročiu narodenia (V spolupráci 
s MO MS)
Hviezdoslav deťom
Medailón k 160. výročiu narodenia
Môj rozprávkový hrdina
Výtvarná dielňa na základe prečítaného. Pre 1. st. ZŠ.
Už som prvák, už si čítam sám
Literárne hodiny pre 1.roč.
Valentínska tvorívá dielňa
Pobočka MC
Čítame si rozprávky
Pravidelné stretnutia s MŠ a MC Lienka. Pobočka MC

DM

Aj v roku 2009 sa môžete stretnúť NA BREHU 
handlovského rybníka s dobrou hudbou
Multižánrový festivalík dobrej hudby NA BREHU Handlová ohlasuje 
svoj 3. ročník, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. augusta 2009 na 
brehu rybníka v Handlovej. Dramaturgia festivalu sa bude opäť 
opierať o osobnosti hudobného sveta a o dobrú hudbu. S poteše-
ním vám oznamujeme, že naše pozvanie „na breh“ prijali Lucie 
Bílá, Katka Knechtová, David Koller, Jiří Suchý, Stanislav Štepka, 
Laco Deczi a Cellula New York a ďalší ...
Predpredaj a rezervácia vstupeniek na www.nabrehu.sk a www.ti-
cketportal.sk. Dramaturgiu pripravil Janko Kulich.



Voľby v roku 2009 Prezidentské voľby
Predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky Pavol Paška rozhodnutím 
č. 1/2009 z 8. januára 2009 vyhlásil 
prezidentské voľby na sobotu 21. marca 
2009. 
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta 
SR nezíska nadpolovičnú väčšinu plat-
ných hlasov oprávnených voličov, určil 
deň konania druhého kola voľby prezi-
denta SR na sobotu 4. apríla 2009. 

Voľby do Európskeho 
parlamentu
Predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky Pavol Paška rozhodnutím č. 
2/2009 z 8. januára 2009 vyhlásil voľby 
do Európskeho parlamentu na sobotu 
6. júna 2009.

Voľby do orgánov 
samosprávnych krajov
Nie je vyhlásený deň konania.

FEBRUÁR 2009Kultúra 7

FK REBEL
5. februára 2009, 19.00h

HANK A MIKE  
Réžia: Matthiew Klinck
Kanada, USA, 2007, 86 min.
Hrdinami originálnej komédie o pravom 
priateľstve sú ružoví zajkovia Hank a Mike, 
ktorí pracujú pre Veľkonočnú korporáciu. 
Do práce chodia raz za rok a výplatu 
berú celoročne. No keď jeden z parťákov 
nedoručí čokoládové vajce, zámienka 
pre plánovanú výpoveď je hotová. Hank 
a Mike sú nezamestnaní a nasraní...

12. februára 2009                     

DVOJAKÝ ŽIVOT VERONIKY 
Réžia: Krzysztof Kieślowski
Francúzsko, Poľsko, 1991, 98 min.
Príbeh dvoch identických dievčat, 
Krakovčanky a Parížanky (obe sú hudob-
ne nadané, ľaváčky, obe majú chorobu 
srdca, obe chodia atď.). Hoci sa stretávajú 
len na krátky čas, a i to len na diaľku, ich 
osudy sú prepojené. Záhadné veci sa tu 
dejú s neuveriteľnou prirodzenosťou a 
jednoduchosťou...

19. februára 2009, 19.00h

DETSKÉ HRY
Réžia: Yann Samuell
Francúzsko, 2003, 86 min.
Komédia o jednej zvláštnej „šialenej 
láske“ podriadenej detskej hre je režij-
ným debutom Yanna Samuella,. Hlavných 
rolí vo filme, ktorý využíva animované 
sekvencie i rozprávacie formy blízke 
Amélii z Montmartru sa ujali G.Canet 
a M. Cotillardová.

26. februára 2009, 19.00h

PARANOID PARK
Réžia: Gus Van Sant Francúzsko,USA 
2007, 85 min.
Paranoid Park je kultovným miestom 
stretávania skejťákov v americkom 
Portlande. Je i miestom životného a 
morálneho bilancovania šestnásťroč-
ného Alexa, ktorý v jeho blízkosti 
náhodne usmrtí bezpečnostného 
strážcu.

Dom kultúry - február 2009
4. 2.  ST o 18,00 h / Mex./ Špa. / mister. 
triler / 105 min./ čes. tit. /MP 12+   

SIROTINEC   
V dome duchov sa rozohráva dráma 
medzi racionalitou a iracionalitou, 
rozumom a citom.
Hrajú: Belén Rueda, Géraldine 
Chaplin,  Mabel Rivera ,…/ 

7.- 8. 2.  SO - NE o 15,00h / USA / 
komédia / 100 min. / slov. dabing / MP

MADAGASKAR 2  
Stále spolu. Stále stratení.

11. 2.  ST o 18,00 h / USA / romantická 
dráma/ 170min. / slov. tit. / MP 12+ 

AUSTRÁLIA        
Austrália sa odohráva ako už iste tuší-
te v Austrálii a to konkrétne niekde v 
divokom vnútrozemí. Tam sa zamiluje 

britská aristokratka do austrálskeho 
kovboja. Ako dopadne táto nezvyklá 
romanca to sa dozviete v kine.
Hrajú: Nicole Kidman, Hugh Jackman,  

14. – 15. 2. SO – NE  o 15,00 h / Fin./ 
Dan/Nem/Írsko / animovaný / 80 min. / 
slov. dabing / MP 

NIKO A CESTA KU HVIEZDAM           
Veselý dobrodružný príbeh pre celú 
rodinu o malom sobíkovi.

18. 2.  ST o 18,00 h / USA / krimi, 
dráma / 133 min. / slov. tit. / MP 15+ /

ČESŤ A SLÁVA  
Posledná vec, ktorú ktokoľvek chce 
objaviť je pravda.              
Hrajú: Edward Norton, Colin Farell, 
Noah Emmerich,… / 

21. 2.  SO o 18,00 h / USA / muzikál / 
112 min. / slov. dabing / MP 7+ /

HIGH SCHOOL MUSICAL 3: 
POSLEDNÝ ROK
Z muzikáloveho hitu jednej generácie 
sa stáva celovečerný trhák.
Hrajú: Zac Efron (Troy Bolton), 
Vanessa Hudgens (Gabriella Montez), 
Ashley Tisdale (Sharpay Evans), Lucas 
Grabeel (Ryan Evans), Corbin Bleu 
(Chad Danforth), Monique Coleman 
(Taylor McKessie), Bart Johnson (tré-
ner Jack Bolton) a ďalší...,,… / 

28. 2.  SO o 15,00 h / USA / animovaná 
komédia / 76 min. / čes. dabing. / MP 

LOVECKÁ SEZÓNA 2  
Domáci vs. lesní hostia. Vyhrá dravší. 
Je to jednoduché!   

Jazmín informuje...
V úvode chceme ešte raz  poďakovať všetkým 
štedrým darcom, ktorí prispeli k tomu, že naši 
klienti mohli sviatočné obdobie prežiť tak, akoby 
žili v rodine. 
Mamičky z Dorky a klientky Humanitného 
centra sa pustili pod vedením pani Kožinovej do 
nových aktivít, šitia patchworkových  prikrývok. 
Popri šití vždy jedna z klientiek číta zaujímavú 
knihu a tak naše klientky zmysluplne prežívajú 
každú voľnú chvíľku. Okrem toho raz týždenne 
spoločne pripravia dobré jedlo, ktoré doteraz 
nevedeli pripraviť. 
Postupne si zvykajú na novú menu, aby sa im 
ľahšie hospodárilo – zapisujú si svoje výdaje do 
zošita a potom na konci mesiaca vedia zhodnotiť, 
kde treba šetriť viac, na čo majú pamätať budúci 
mesiac. 

Naši klienti sa už teraz tešia na pripravovaný 
koncert mladej gospelovej kapely 

ESCAPE z Patizánskeho, ktorý sa uskutoční 
7.2. 2009 o 17 hod. v CVČ Relax – vstupné dob-
rovoľné. Všetkých srdečne pozývame.....      
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Horoskopy na mesiac 
február
Vodnár (21.1. –19.2.)
Buď vás z práce vyhodia, alebo odídete sami. Peniaze v 
dlani neudržíte, ale kašľať na centy, keď vás čaká mesiac 
lásky a vzrušenia. Budete zdravý ako buk, len pozor aby 
ste sa nemuchlovali na snehu. Aj štúdium vám pôjde jedna 
radosť.
Ryby (20.2 – 20.3.)
Budete v „kurze“ aj v práci aj doma. Bude to až tak dobré, 
že priatelia vám budú klopať na dvere a bociany vám začnú 
klopať na balkón. Dajte si prihlášku na zvýšenie vzdelania, 
bude sa vám dariť. Chlapi neupratujte, mohli by ste nájsť to, 
čo nie je pre vaše oči.
Baran (21. 3. – 20.4.)
Očakávajte zvýšenie platu, len opatrne, nie, že si ho prídete 
pýtať sám. Možno príde aj povýšenie. Ak študujete, požiadaj-
te o štúdijné voľno, lebo vedomosti k vám budú prúdiť ako 
ruský plyn Slovensko. Teplo sa obliekajte a moc nešportujte. 
Podajte lotto –  čísla v dátume narodenia +3.  
Býk (21.4. – 20.5.)
Aj keď január nič moc, vo februári vás čaká zábava skoro 
celý mesiac. Na plesoch budete žiariť, ale váš partner bude 
žiarliť. Hádky budú striedať hádky, ale s príchodom jari sa na 
to zabudne. Zdravotný stav bude stagnovať. Na záhradke vás 
bude čakať prekvapenie.
Blíženci (21.5. – 20.6.)
Aj február bude v znamení ťažkostí v každej oblasti. Ani 
peniaze ani postup v práci, ani pohoda v rodine. Dávajte si 
pozor na to, čo komu poviete. Hlavne starší ako 50 rokov 
si radi vymýšľajú a klebetia. Mali by ste na chvíľu vypnúť 
a vypadnúť z domu.
Rak (21. 6. – 22.7.)
Čaká vás pohnuté obdobie. Budú na vás tlačiť z každej strany. 
Ak máte, zatnite zuby a vydržte. Február môže priniesť určité 
problémy v manželstve. Zvýšená je aj pravdepodobnosť 

rozchodu alebo rozvodu. Ani zdravie vás nepodrží. Toto 
obdobie treba radešej prečkať v teplej a tichej izbičke.
Lev (23. 7. – 22.8.)
Vaša kariéra bude v ohrození, šľape Vám po krku kolega. 
Avšak eurá vám budú padať do lona. Ženatý pozor zažijete 
veľa problémov v rodine a v partnerstve. Preto radšej seďte 
v krčme s kamarátmi. Nič a ani nikoho nedvíhajte, lebo vás 
čakajú problémy s chrbtom. Skúste aj vy lotto k číslam v 
dátume narodenia pripočítajte 4.
Panna (23.8. – 22.9.)
Vo februári sa budete snažiť, ale výsledok sa  nedostaví. V 
otázkach financií buďte rozumný a ostražitý. Očakávajte 
dobré výsledky v skúškach a testoch ale hlavne počas 
pohovorov na nové pozície. O to menej sa vám bude dariť v 
partnerskom vzťahu. Zdravie vám bude slúžiť v pohode.
Váhy (23. 9. – 22.10.)
V práci budete viac uznávaný a vážený ako v roku 2008. Mali 
by ste sa pripraviť na povýšenie alebo zvýšenie platu. Prvá 
fáza roka prinesie určité problémy v manželstve/partnerstve. 
Napodiv, rodinná atmosféra bude zostávať nenarušená. Vo 
februári bude dobrá doba pre štúdium, pretože na všetko 
sa vrhnete z odhodlaním a zápalom. A všetci vás budú 
uznávať.
Škorpión (23. 10. – 22.11.)
Aj keď začiatok mesiaca na to nevyzerá, na konci vás čaká 
kariérny rast. Splnia sa vám vaše sny. Začiatok roka 2009 
vám planéty pripravili plný manželský život lásky a pokoja. 
Váš milostný život bude omnoho intenzívnejší ako po iné 
mesiace. Vychutnajte si všetky slasti života plnými dúškami. 
Očakávajte zhoršenie zdravotného stavu.
Strelec 23.11. – 21. 12.)
Počas tohto obdobia môžete byť v kľude a pohodičke. Čaká 
vás uznanie za svoje úsilie a veľké množstvo dobre odvedenej 
práce. V manželstve sa vám nič nebude dariť, tak ako si to 
plánujete. Preto sa radšej o nič nepokúšajte. Zdravie bude 
hlavná príčina vašich problémov. 

Vypracoval: V. Horváth, zdroj Internet
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Venujte 2% 
na dobrú vec!

ŠBK Handlová a Spoločnosť Country 
2000 sa obracajú na všetkých s pros-
bou o poskytnutie 2% z daní za rok 
2008. 

Údaje o prijímateľovi: 

Obchodné meno alebo názov  

Spoločnosť Country 2000
Sídlo 

Partizánska 6/30, 
972 51 Handlová

Právna forma 

Občianske združenie 

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO) 

3 6 1 2 7 5 4 0
Pozor na termíny!
Zamestnanci do 15.2. 2009 

požiadajte zamestnávateľa o ročné 
zúčtovanie dane!

Posledný termín odovzdania daňové-
ho priznania a zaplatenia dane je
 31. 3. 2009!

Tlačivá nájdete:
ZŠ Mierové námestie – p. Daubner
Predajňa Sladká vášeň - Dom kultúry
Podnikateľský inkubátor – TIK
Tipos „U Bella“ Morovnianska cesta 
Tipos Mostná ul. – Mexiko
predajňa Eltop 
Espresso Fun – „U Lepa“

Riadková inzercia
Predám stánok na tržnici
(vedľa obchodného domu BILLA).  
Stánok je vo vlastníctve. 
Číslo tel.: 0949 374261

Predám budovu na Hornom konci 
v Handlovej. 
Číslo tel.: 0903264 319

Mestský bytový podnik Handlová 
s.r.o. predá váhy typu Transporta 
a závažia 1 kg a a 2 kg 
Bližšie informácie na 
č.t 046/5475 936, 5475 937

Chodci hodnotili 
sezónu 2008
Žiacke chodecké družstvo ZŠ MC 
Handlová dosiahlo v konkurencii 12 
družstiev v žiackej chodeckej lige 2007/
2008 konečné 2. miesto. Vystúpenie 
celého kolektívu, 4 chlapci, 4 dievčatá, 
treba hodnotiť ako dobré. Kolektív 
prijal na MsÚ aj primátor mesta Ing. 
Rudolf Podoba 
a ich úsilie ocenil 5000,-Sk odmenou, 
ktorú použili na úhradu cestovného na 
ďalších pretekoch. V novom ročníku 
ŽCHL 2008/2009 súťaží 14 družstiev 

z celej SR a po 2 kolách je Handlová 
na 3. mieste.
Štyri prvenstvá v jednotlivých kate-
góriách na 2. ročníku žiackeho cho-
deckého mítingu v Handlovej, Sáry 
Čepcovej, Anety Struhárovej, Moniky 
Stanislavovej a Martina Kozárika pri-
niesli prvé ovocie i v individuálnej kon-
frontácii, keď iba dve ďalšie prvenstvá 
putovali do Banskej Bystrice. Martin 
Kozárik a Patrik Ďurina v závere roka 
na Cene Jozefa Pribilinca na Bacúchu 
v kategórii starších žiakov obsadili 2. 
a 3. miesto a to v kompletnej domácej 
konkurencii pretekárov SR. 
Podľa úspešnosti v roku 2008 je 

poradie v družstve na prvých troch 
miestach medzi chlapcami: 
1. Martin Kozárik
2. Patrik Ďurina 
3. Eduard Straka
medzi dievčatami: 
1. Monika Stanislavová
2. Aneta Struhárová
3. Mária Santová
Chodecká sezóna 2009 začína 6. 
februára 3. kolom žiackej chodeckej 
ligy v športovej hale v Banskej Bystrici, 
kde budú žiaci súťažiť v 6 kategóriách 
na tratiach 500m a 1000m.

ES

Aikido v Handlovej
CVČ Relax, záujmový krúžok Aikido 
a Spojená škola Handlová zorganizovali 
v dňoch 24. – 25. februára 2009 víken-
dový seminár Aikido. Toto podujatie sa 
uskutočnilo  pod vedením Bohuslava 
Nikmona. Seminár viedol tréner 1. 
triedy a držiteľ štvrtého danu Patrik 
Halo z Bratislavy, ktorý patrí medzi 
špičku tohto druhu bojového umenia, 
nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. 
Úspešného podujatia sa zúčastnilo 23 
záujemcov, ktorí pozostávali z členov 
krúžku Aikido a študentov Spojenej 
školy v Handlovej. 

Telesne postihnutí 
športovci úspešní aj 
v zahraničí

- Svetový Pohár Masters v zjazdo-
vom lyžovaní, 1. kolo, Innsbruck,  
12.1.2009
František Dolník 7.m Obrovský 
slalom

- Slovenský pohár, 1 kolo
Liptovská Porúbka 16-17.1.2009

František Dolník 1.m Slalom, 1.m 
Obrovský slalom

Svetový Pohár v zjazdovom lyžovaní 
telesne a zrakovo postihnutých, 1 kolo
Španielsko- La Molina 
12.1.2009 
Jakub Krako + Juraj Medera 3.m 
obr. slalom/ ZP- zrakovo postihnutí/
Martin France 12.m / TP- telesne 
postihnutý/
13.1.2009 
Jakub Krako + Juraj Medera 

3.m obr.slalom ZP
Martin France 13.m TP
14.1.2009 
Jakub Krako +Juraj Medera 
2.m slalom ZP
Martin France 13.mTP
15.1.2009
Jakub Krako+ Juraj Medera 
1.m slalom ZP
Martin France 12.m TP

Športový klub zdravotne postihnutých 
Pegas Remata

KALENDÁR ŠPORTOVÝCH 
PODUJATÍ 2009

Komisia športu pri MsZ Mesta 
Handlová pre vás na celý rok 2009  
pripravila plán športových podujatí, 
ktorý nájdete na internetovej stránke 
mesta www.handlova.sk V mesiaci 
február si nenechajte ujsť Lyžiarsky 
prechod Nová Lehota - Handlová, ktorý 
organizuje  OKST Meteor Handlová 15. 
februára. Viac sa dozviete v CVČ Relax.

Fašiangy v Handlovej
Všetkým sa na známosť dáva, že 
v utorok 24. februára 2009 sa môžete 
s fašiangovníkmi od 10.00 hod. 
v meste stretnúť,  kúskom slaninky 

prispieť a vajíčka do vozíka priložiť.
Tancovačka a veselie začína o 19.00 
hod. v Dome kultúry mesta Handlová 
a o polnoci bude Barbora Basová 
pochovávaná.
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SKONČILA SA ZÁKLADNÁ ČASŤ 
EXTRALIGY(pokračovanie zo. str. 1)
nepotešili handlovského diváka, za čo sa mu chcem 
aj v mene našich hráčov dodatočne ospravedlniť. Ale 
šport je už raz taký, raz ste hore a raz dole. Na záver 
tohto krátkeho zhodnotenia snáď len toľko, že 10. 
miesto určite nie je to, čo sme očakávali a na čo naše 
družstvo má.
Je ešte v našich silách zabojovať o postup 
medzi osem najlepších?
Určite je v našich silách a všetci chlapci urobia pre to 
všetko, aby sme ešte zabojovali o Play –Off  a to je 
už samostatná súťaž, kde pri dnešných vyrovnaných 
družstvách, je možné všetko. Samozrejme, v prvom 
rade je to na nás všetkých veď v nadstavbovej časti 
sa prerozdeľuje ešte 20 extraligových bodov. Týmto 
by som chcel pozvať handlovského diváka na ďalšie 

extraligové boje v nadstavbovej časti, ktoré určite 
prinesú kvalitný a zaujímavý basketbal.
Liga ešte neskončila, ale existuje už koncepcia 
zloženia kádru na budúcu sezónu a od čoho 
sa odvíja?
Dnes by som tu ešte určite nezverejňoval mená hrá-
čov, ale môžem už  povedať, že boli začaté určité roko-
vania. Koncepcia klubu je úplne jasná – Dať šancu 
hlavne Hanlovčanom  a samozrejme doplniť ich kva-
litnými 2-3 legionármi, záleží hlavne na finančných 
možnostiach klubu. Možno a ja si myslím, že určite 
musíme byť trpezliví a dopriať našim mladým odcho-
vancom trochu času na to, aby v budúcnosti mohli 
nahradiť úspešnú a ja sa to nebojím povedať, že aj 
medaily zbierajúcu generáciu okolo Ľuda Smačka 
a Jara Štefánika. Takže, ešte raz prosím handlovského 
diváka o trochu trpezlivosti a verím, že my sa mu zato 
postupne odvďačíme kvalitným a oku lahodiacim 

basketbalom. No a na záver by som sa rád poďakoval 
všetkým našim fanúšikom a hlavne fanklubu, za ich 
podporu a povzbudzovanie počas zápasov.

Skupina B o 7.- 12.miesto 
Základná časť
7.2. 2009  Inter Bratislava  MBK Handlová
14.2.2009  BK Dolný Kubín  MBK Handlová
18.2.2009  MBK Handlová  Slávia TU Košice
21.2.2009 Rieker Komárno  MBK Handlová
28.2.2009 MBK Handlová  Chemosvit Poprad

Odveta
7.3. 2009  MBK Handlová  Inter Bratislava
14.3. 2009  MBK Handlová  BK Dolný Kubín
18.3. 2009  Slávia TU Košice  MBK Handlová
21.3. 2009  MBK Handlová  Rieker Komárno
25.3. 2009  Chemosvit Poprad  MBK Handlová

VH

Trampský hokejový 
turnaj na Konštantíne
Netradične, v nedeľu 4. januára, 
sa konal ďalší  ročník Trampského 
hokejového turnaja. Zúčastnilo sa 
ho sedem mužstiev, nováčikom bol 
tím z Novej Lehoty. Za hrozivého 
praskania ľadu rybníka Konštantín, 
vhodil úvodné buly  CICA - Miloš 
Viedenský, otec nášho úspešného 
reprezentanta. Hralo sa tuho, ale 
slušne. Prekvapením bolo družstvo 
Pony Riders, ktoré sa umnou taktikou  
(čo gól, to prípitok) prepracovalo do 
finále. Tu podľahlo Dodovcom, ktorí 
aj bez posíl  (Marek Viedenský  úspeš-
ne reprezentoval celý Konštantín na 
Majstrovstvách sveta  hráčov do 20 
rokov) v ťažkom zápase titul obhájili. 

Výsledky:
       1. Dodovci
       2. Pony Riders
       3. Starci

Najlepší strelec  Erik
Najlepší brankár  Dodo
Najlepší rozhodca  Aťo
Najlepší divák  Rúža

VH

Futbalisti v príprave
Príprava A mužstva dospelých sa začala 7. januára 
2009. V kádri veľký pohyb nenastal. Do Rakúska 
odišiel Peter Bugár a nahradiť by ho mal navrá-
tilec z hosťovania v Dolných Vesteniciach Roman 
Klačanský. Mužstvo absolvovalo 10. januára halový 
turnaj v Prievidzi, kde obsadilo 2. miesto. Od 21. do 
25. januára boli hráči na sústredení v Relax clube 
HUTIRA, čím  zavŕšili prvú časť prípravy, zameranú 
hlavne na rozvoj vytrvalosti a sily. V rámci zimnej 
prípravy ešte naše „áčko“ absolvuje špeciálne špor-
tové testy v Banskej Bystrici a do 14.marca, kedy sa 
začína odvetná časť V. ligy, odohrá 9 prípravných 
zápasov.

ŠKF Baník Handlová

Horolezecký klub Prometeus
Rok 2008 úspešný
Keď Horolezecký klub Prometeus vybudoval v CVČ 
Relax prvú umelú lezeckú stenu, začala sa intenzívna 
práca s deťmi. Po rokoch prišli výsledky v podobe 
úspechov mladých handlovských lezcov v rámci celo-
slovenskej konkurencie.

Aj v roku 2008 sa mladým horolezcom darilo. 
Bodovali v rámci všetkých piatich kôl Slovenského 
pohára v lezení na obtiažnosť na umelej stene a pre-
bojovali sa na popredné miesta. 

V kategórii A (dievčatá do roku 1996 vrátane) je Irena 
Balátová prvá a Soňa Badúrová tretia. V kategórii B 
(chlapci od roku 1995 do roku 1993) skončil Jakub 

Kubovič tretí. Tieto výborné výsledky mladí lezci v ro-
ku 2008 dosiahli pod vedením Štefana Mišáka.

Rd

Ideme do Kremnice
Trampi svojimi aktivitami výrazne 
prispievajú ku športovému, či kultúr-
nemu využitiu voľného času obyvateľov 
nášho mesta. Už dávno totiž neplatí, 

že na trampské podujatia chodia len 
trampi. Prechod do Kremnice je toho 
pekným príkladom. Preto každému, 
kto má rád zimné prechádzky, ozna-
mujeme, že v sobotu  7. februára ideme 
do Kremnice. Odchod od vežičky o 8.00 



Postite sa s Robom Kajzerom

Popolcovou stredou končia Fašiangy a začína štyridsaťdňový 
pôst, obdobie striedmosti. Jednému z vyznávačov tohto 
adrenalínového športu – humoristovi Robovi  Kajzerovi, sme 
položili zopár pôstnych otázok.

Robo, prezraď našim čitateľom, aký pôst vlastne 
držíš?  A čo ťa k tomu viedlo?
V prvom rade chcem pozdraviť všetkých Handlovčanov, som 
rád, že sa Vám môžem opäť prihovoriť, aj keď len cez stránky 
Handlovských novín. Áno je to pravda! Držím pôst! Už nie-
koľko rokov, vždy na Popolcovú stredu sa zriekam na obdobie 
do Veľkej noci všetkého alkoholu.
To mi chceš povedať, že ani pivko po obede, ani na 
raňajky jeden zdravotný?
Nebudeš mi veriť, ale nie! Vieš, celý rok chodím po vystúpe-
niach a odkedy naši predkovia objavili medený kotlík, sa 
„After Party“ neobídu bez ovocia, upraveného kvasením, či 
destiláciou. Aj preto som privítal ponuku z východu, zapojiť 
sa do očistnej štyridsaťdňovej kúry.
Hovoríš  ponuka z východu? Po plynovej kríze by 
som z východu žiadnu ponuku nečakal.
To je ten bližší východ, moji kamaráti zo Slovenského raja 
si touto kúrou udržujú nielen dobré zdravie, ale aj chuť do 
života. 
A čo by si odporúčal Handlovčanom?
Skúste to so mnou! Štyridsať dní vydržíte! Najhoršie sú prvé 
dni, keď budete každému vysvetľovať, že držíte pôst. Avšak 
ten pocit takej vnútornej očisty za to stojí. A keď sem zavítam 
napr. na Deň baníkov, aspoň nám spolu bude viac chutiť!

VH
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Idete na ples?
Po vianočných sviatkoch prichádza obdobie plné plesov a zábav. 
A hlavne ženy v tomto čase trápi, čo si obliecť napríklad na taký 
fašiangový ples. Možno by sa inšpirovali rakúskymi dámami, 
ktoré veľmi často na takéto príležitosti nosia svoj národný odev. 
A čo takto vyskúšať náš, handlovský? Viete ako vyzeral? Základom 
bola spodná košeľa zvaná rubáš. Naň sa obliekala riasená sukňa 
z modrotlače, dlhá do pol lýtka, ktorá sa pri muzike pôvabne 
roztočila, takže ženám bolo vidieť ich krásne nohy. Na hornú 
časť tela sa obliekali rukávce, čo bola vlastne košeľa s krátkymi 
riasenými rukávmi po okrajoch zdobenými čipkou. Táto košeľa 
siahala len niečo vyše pása! Samozrejme, že takto nemohli ženy 
chodiť a tak si na rukávce dávali kosinu, veľkú trojrohú šatku, 
na rohoch ukončenú bielou čipkou alebo inou výzdobou. Ženy 
ju nosili prehodenú cez ramená, na prsiach skríženú a uviazanú 

vzadu na chrbte tak, aby čipkové cípy splývali po sukni. Takto 
zakrývala obnažené časti tela a zároveň opticky zväčšovala prsia. 
Na kosinu si obliekali lajblík, teda živôtik, ktorý im siahal len 
tesne pod prsia. Niečo ako dnešná podprsenka, len sa nosil na 
oblečení. Na sukňu si uväzovali nadrobno nazberanú zásteru, 
upevňovanú tkanicou – pásom, ktorý si ženy sami tkali na 
krosienkach. Mladé dievky nosili vlasy zapletené na korňice, 
čo boli vlastne dva postupne zapletané vrkoče. Ďalšou, veľmi 
obľúbenou súčasťou tradičného ženského odevu v Handlovej 
bola kacabajka. Tento priliehavý, po pás dlhý kabátik s prišitým 
krátkym odstávajúcim volánikom ženy radi nosili, lebo im tva-
roval postavu. Na nohy si ovíjali onuce z jedného kusa plátna, 
niečo ako dnešné ponožky a na ne si obúvali krpce alebo čižmy. 
No čo dámy, ktorá z vás sa nechá inšpirovať?

Diana Kmeťová
Komisia pamätihodností  pri MsZ Mesta Handlová

Z r u š e n é   
prevádzkarne obchodu 
a služieb v roku 2008

-  kozmetický salón Alexandra,   
 Námestie baníkov 20
-  MADAME krajčírstvo, 
 Námestie baníkov 2
-  predajňa textilu, obuvi a rozličného  
 tovaru, Námestie baníkov 18
-  predajňa OBLÁČIK, 
 Podnikateľský inkubátor
-  fotoateliér a predajňa papierenské 
 ho a drogériového tovaru,  
 Námestie baníkov 24
- potraviny ESSKO, 
 Námestie baníkov 24
-  kaderníctvo,  Okružná 15
-  predajňa textilu, Duklianska 3
-  predajňa M – style, OD-Jednota
-  fotografické služby, 
 Podnikateľský inkubátor
-  služby v oblasti poisťovníctva,   
 Lipová 8
- kvetinárstvo, Ul. MC č. 1 (poschodie)

- predajňa rozličného tovaru   
 KORUNKA, predajný stánok, Ul. MC
-  bufet BANÍK, Štrajková 23
-  kvetinárstvo – pohrebníctvo,    
 Podnikateľský inkubátor
-  videopožičovňa, Potočná 66
-  lacný textil, Námestie baníkov 14
-  potraviny, Stará cesta 920
-  večierka IVA, Štrajková 15
-  bagetéria, Ul. SNP 16
-  second hand, Ul. MC č. 1
-  výroba a predaj pracovných odevov,  
 Potočná 66
-  kvetinárstvo, Prievidzská 75 

Kancelária poslanca 
NR SR Jaroslava Izáka
informuje...
Poslanec NR SR Jaroslav Izák ozna-
muje obyvateľom Handlovej a okolia, 
že jeho poslanecká kancelária v Dome 
kultúry Handlová (zadný vchod do 
DK, prvé poschodie) bude prístupná 
verejnosti  každý mesiac podľa oso-
bitného harmonogramu, ktorý bude 
prispôsobený harmonogramu roko-
vania Národnej rady SR. Konkrétne 
informácie nájdete na www.jaroslavi-
zak.sk, vo vývesnej skrinke pred MsÚ 
Handlová a v aktuálnych oznamoch 
na www.handlova.sk. V mesiaci 
február bude kancelária prístup-
ná verejnosti každý pondelok od 
10.00 h do 16.00 h.

Buďte PC gramotní!
Nielen v škole, v práci, pri hľadaní si zamestnania, ale aj pri 
komunikácii s deťmi, či vnúčatami, ktoré sú často od nás 
vzdialené tisíce kilometrov – všade tam potrebujeme ovládať 
aspoň základy práce s počítačom. Oponujete, že ste už boli 
na kurze a nič? Že vás v skupine bolo veľa? Že ste sa hanbili 
pred ostatnými pýtať sa na základné veci? Skúste to znova na 
netradičnom kurze, ktorý pripravil Podnikateľský inkubátor 
v Handlovej.

Redakcia: Pripravuješ kurz PC pre začiatočníkov. V čom sa 
tento kurz líši od iných?
V. Horváth, riaditeľ PI: Počas svojej práce sa stretávam 
s ľuďmi, ktorí na rôznych postoch pracujú s PC, alebo by s 
ním mali pracovať.  Niekedy je na zaplakanie, na akej úrov-
ni títo ľudia pomôcku ako je počítač využívajú. Ja osobne 
považujem počítač v prvom rade za svojho pomocníka, ktorý 

mi má uľahčiť prácu, šetriť môj čas a až v druhom rade má 
slúžiť na zábavu. Aj s týmto pohľadom pristupujeme ku 
kurzom, ktoré  sme začali v Podnikateľskom inkubátore 
realizovať. Inováciou  je individuálny prístup k účastníkom 
kurzu. Nie všetci sú na rovnakej úrovni, každý ho potrebuje 
na inú činnosť, preto  s jednotlivými uchádzačmi pracujeme 
samostatne, prípadne vo dvojiciach, zapájame ich do nášho 
pracovného procesu. Chceme, aby sa naučili pracovať s PC 
v reálnom pracovnom prostredí. Ich práca sa tak stáva 
súčasťou výsledku celého nášho kolektívu. 
Redakcia: Myslíš, že desať hodín kurzu bude stačiť? Alebo 
bude možnosť pokračovať aj ďalej?
V. Horváth, riaditeľ PI: Myslím si, že za tento čas dokáže-
me posunúť účastníka kurzu minimálne o jeden level vyššie. 
Pokiaľ bude spokojný a bude chcieť vedieť viac, môže pokra-
čovať, prípadne využiť kurzy partnerskej organizácie Help, 
ktorá už úspešne kurzy PC v našom meste organizuje.

Rd
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DODATOK K PRACOVNEJ ZMLUVE platný 
od 1.1.2009

1.) Nemocenská: Zamestnávate3⁄4 nebude 
akceptovať potvrdenie od lekára o pra-
covnej neschopnosti.Kto môže dôjsť k 
lekárovi, môže dôjsť
aj do práce.
2.) Chirurgické zákroky: Všetky operácie 
sú v období vášho pracovného pomeru 
zakázané! Firma vás prijala ako celého a 
neporušeného èloveka. Pokia3⁄4 si necháte 
nieèo odstrániť, bude to posudzované 
ako hrubé porušenie pracovnej disci-
plíny.
3.) Vo3⁄4no na zotavenie: Každý zamest-
nanec má nárok na 104 vo3⁄4ných dní za 
rok.Tieto dni sa budú nazývať soboty a 
nedele.
4.) Absencia kvôli úmrtiu: Táto absencia 
vám bude ospravedlnená iba za predpo-
kladu, že zamestnávate3⁄4a upovedomíte 
minimálne 14 dní dopredu, pretože ste 
povinný za seba zapracovať náhradu.
5.) Návšteva toalety: Návštevy na toale-
tách sa budú riadiť abecedným poradím. 
Všetci zamestnanci zaèínajúci na pís-
meno A, pôjdu na toaletu medzi 08.00 
a 08.20 hod., na písmeno B v èase od 
8.40. hod. atï...Pokia3⁄4 to nestihnete 
v uvedenom èase, musíte poèkať do 
druhého dòa, alebo si vymeniť èasenku 
s iným zamestnancom. Táto zmena 
musí byť písomne povolená od vedúcich 
oboch zamestnancov. Na použitie toalety 
sú stanovené 3 minúty. Po uplynutí 
tohto limitu sa ozve zvukové znamenie, 
toaletný papier sa ukryje a dvere toalety 
sa otvoria dokorán.
6.) Prestávka na obed: Chudí zamest-
nanci: 1 hodina (musia lepšie vyze-
rať!)Štandardní zamestnanci. 30 minút 
(staèí pre udržanie váhy)Tuèní zamest-
nanci: 5 minút (na vypitie kokteilu)
7.) Kódex obliekania: Doporuèuje sa, 
aby zamestnanci chodili do práce oble-
èení primerane svojmu platu.Kto bude 
pristihnutý v znaèkovom obleèení, bude 
to znamenať, že je na tom finanène 
dobre a môže mu byť znížený plat.
Ïakujeme vám za lojalitu voèi našej 
spoloènosti. Sme tu preto, aby sme 
zabezpeèili pozitívne zamestnanecké 
ovzdušie. 

Plávajú dve ryby v mede a jedna hovori: 
„Husté, nie?“ 

Na pracovisku som Boh. Každý vie, že 
existujem, ale ešte nikto ma nevidel.

Niekto klope na dvere. Chlap príde ku 
dverám, otvorí a tam stojí maliè- ká 
smrtka s malièkou kosou a potichu 
hovorí: 
„Prišla som si po vášho škreèka!“
Chlap ju bez rozmýš3⁄4ania odkopne a 
zavrie dvere. Po pol hodinke znovu 
niekto klope na dvere. Chlapík príde 
ku dverám, otvorí a tam stojí ve3⁄4ká 
smrtka s ve3⁄4kou kosou a malá smrtka 
jej smutne vraví: „To je ON mami!“ 

Na vojne tesne pred cvièením príde 
vojak Masný za generálom: „Pán 
generál, mám problém. Prepil som 

svoj samopal a náhradný už 
nie je.“
„To je jednoduché. Keï na cviè-
ení niekto oproti tebe vybehne, 
namier na neho rukami a sprav 
„ra ta ta ta,“ on pochopí a padne 
na zem.“
Prebieha cvièenie a pred vojaka 
Masného vybehne protivník. 
Masný nespanikári, namieri 
rukami a ra ta ta ta. Protivník 
sa na neho nechápavo pozerá, 
ale potom bez slov padne na 
zem. Takto vojak Masný zostrelí 
ïalších protivníkov. Potom zbadá 
za kríkmi štyroch vojakov, príde 
odzadu za nimi a krièí: „Ra ta 
ta ta!!“

Vojaci sa na neho pozerajú, ale nepa-
dajú. Vojak Masný opätuje pa3⁄4bu, ale 
vojaci sa stále len nechápavo pozera-
jú. Po chvíli, keï už to jedného z nich 
zaène nudiť povie:
„Si debilný?? Nevidíš že sme v 
tanku??“

Starý pán profesor na zaèiatku hodiny 
anatómie vytiahne z vrecka k3⁄4úè a 
vyzve študentku:„Skoè, prosím ťa do 
kabinetu, dnes budeme na hodine 
preberať orgán lásky, prines ho!“Štu-
dentka sa vrátila, položila preparát 
na katedru, pán profesor sa usmial a 
skonštatoval:„Ako sa tie èasy menia, 
za mojich mladých èias dievèatá 
doniesli srdce!“

Lístoèek za stieraèom zaparkovaného 
auta:“Oznam pre zlodejov. Nádrž je 
prázdna, rádio nemám a motor je 
vylágrovaný.
„Na druhý deò pribudne druhý lístoè-
ek:“Pre majite3⁄4a auta. Takže kolesá sú 
ti vlastne tiež naniè.“ 

Keï más nádhernú manželku, 
okúz3⁄4ujúcu milenku, keï vlastníš 
skvelé auto, keï nemáš problémy 
s daòovým úradom, keï vždy, keï 
vyjdeš na ulicu svieti na teba slnko a 
3⁄4udia sa usmievajú.... je èas skonèiť s 
narkotikami!

Doplòovaèka
“Najmocnejší je ten,...”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1. množstvo
2. goniometrická funkcia
3. nièivá víchrica
4. detské lekárstvo
5. založený na rozume
6. znak rodu alebo mesta
7. ve3⁄4kolepý pomník
8.
9. žiť v núdzi
10. výbuch
11. predstavy a deje prežité v 
spánku
12. slovo súhlasu
13. popàchať
14. príznak
15. sopeèný výbuch
16. syn otcovho alebo matkinho 
brata
17. hormón vyluèovaný pri strese

Výhercovia:
Alena Slepanková
Eva Siegelová
p. Kolorédyová

Štefánila Králiková
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