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Zber veľkoobjemného 
odpadu na mesiace 

september/október 2010
Mesto Handlová žiada občanov 
mesta, aby ku kontajnerom dávali 
len veľkoobjemný odpad, t.j. taký 
komunálny odpad, ktorého rozme-
ry alebo množstvo neumožňuje  
zber zbernými nádobami (bytové 
zariadenia a doplnky). Do veľkoob-
jemného odpadu nepatrí biologický 
odpad (tráva, konáre, lístie,...), sta-
vebný odpad  (suť, okná, dvere,...), 
elektrické a elektronické zariadenia. 
Odpad je potrebné vyložiť večer 
pred dňom zberu, resp. ráno do 
6.00. 

KBV - obytné domy, paneláky 
6. 9.

IBV - rodinné domy
7. 9.

Mestské časti - Horný koniec, 
Nová Lehota, Morovno

8.9.

MEDZIBLOK  2010
      

7. augusta bol na novovybudova-
nom viacúčelovom ihrisku v strede 
najväčšieho sídliska v Handlovej 
futbalový turnaj. Turnaj, podobne  
ako aj samotné vybudovanie ihriska 
iniciovala neformálna skupina detí 
a mládeže, ktorá svoj voľný čas 
venuje futbalu. Za výdatnej pomoci 
CVČ Relax, členov Detského 
a mládežníckeho parlamentu 
(DaMP)  a mesta Handlová sa odo-
hralo 25 zápasov v 3 kategóriách. 
Organizačný výbor, koordinovaný 
Ladislavom Nagyom a Ing. Jarmilou 
Podobovou, sa staral od skorých 
ranných hodín o zdarný priebeh 
celého podujatia. Turnaj svojou 
jedinečnosťou vzbudil záujem nielen 
u zúčastnených hráčov jednotlivých 
kategórii, ale aj u početnej diváckej 
kulisy a to či už na balkónoch oko-
litých domov, alebo priamo v areáli 
multifunkčného ihriska. 
O ozvučenie sa postaral DJ 
z electronicmusic, člen DaMP 
mesta Handlová Tibor Rosenberger. 
Paulínka, Aďa a Didka priebežne 
spracovávali výsledky, ktoré odpís-
kali neúnavní rozhodcovia Peter 
Bugár a Silvo Maruška a tak po 

poslednom hvizde mohlo prebehnúť 
ocenenie najlepších troch mužstiev 
a najlepších jednotlivcov z každej 
kategórie. Podujatie podporili svojou 
prítomnosťou aj primátor mesta 
Handlová Ing. Rudolf Podoba a nie-
koľko poslancov MsZ. 

C kategória (hráči do 12 rokov) : 
prihlásených  5 mužstiev t.j. 35 detí.
1. miesto  Prípravka III.
2. miesto  Prípravka I.
3. miesto  Prípravka II.
Najlepší hráč: Gabriel Drexler
Najlepší brankár: Jakub  Kouřimský

B kategória ( hráči od 13 do 15 
rokov):  prihlásené 4 mužstvá
t.j. 25 mládežníkov.
1. miesto  ŠKF I.
2. miesto  Paštekári
3. miesto  FC Kolónia

Najlepší hráč:  Kristián Peprík
Najlepší brankár: Filip Talášek

A kategória (hráči 16 a viac 
roční): prihlásených 6 mužstiev 
t.j. 30 mládežníkov a dospelých
1. miesto  Bublákovci
2. miesto  Papučka
3. miesto  Mŕtve muchy

Najlepší hráč:  Filip Hanus
Najlepší brankár: Lukáš Strelka
Za občerstvenie, ceny a celé 
organizačno - technické zabez-
pečenie patrí poďakovanie 
nielen organizátorom podujatia, 
ale  hlavne sponzorom, bez 
ktorých  finančnej a materiálnej 
pomoci by  O.ročník  turnaja 
„MEDZIBLOK 2010“ nedosaho-
val takú vysokú úroveň.  
O radosť detí a mládeže sa 
na novovybudovanom ihrisku  
snažili:
Organizačný tím: správcovia 
ihriska Peter Čičmanec a Štefan 
Krajčír, koordinátor športu v mes-
te Ladislav Nagy a poslankyňa 
MsZ Ing. Jarmila Podobová.
Sponzori podujatia: Poslanci 
MsZ Mesta Handlová, 
Miroslav- Generali poisťovňa, 
a.s., Iveta Jurkovičová z Al-
lianz- Slovenskej poisťovne, 
a.s., HUTIRA Slovakia s.r.o.,  
Reštaurácia Lesná  a  BMR 
– EU, s.r.o. -kornety, cukrovin-
ky, pečivo na sídlisku MC.   
Podujatie podporilo mesto 
Handlová, prevádzkovateľ nové-
ho multifunkčného ihriska. 

JaPo

2.letný výcvikový tábor 
KK Handlová Strelnica

V dňoch 12.-15.8.2010 sa na cvičáku Kynologického Klubu Handlová Strelnica 
konal 2.ročník letného kynologického stanového tábora. V peknom prostredí 
nášho klubu sa stretlo za tri dni 33 psovodov z kynologických klubov: KK 
Handlová Strelnica, KK Smolinské, KK Banská Belá, KK Turany, MKK 

Kostiviarska Banská Bystrica, KK Turčianske Teplice, MsKK Handlová, 
KK Lazany, KK Prašice.  
Prvý deň tábora pod taktovkou výcvikára Vladimíra Smolinského patril sto-

povaniu a  poslušnosti. Neskôr  sme 
precvičovali obranu s Tomášom 
Holečkom.. 
Nočnú búrku sme zahnali šálkou kávy 
a v sobotu sme pokračovali v stopovaní 
s Jankom Argalašákom. Cez deň sme 
precvičovali poslušnosť, obranu a večer 
sme pri pohári piva rozoberali, čo sme 
sa naučili.
Nedeľná búrka nás prinútilla odvolať 
program a prednosť dostali naše domo-
vy. Pri odchode z Rematy sme totiž pri 
brodení vodou už všetci tušili čo nás 
doma čaká.
Chcem sa poďakovať všetkým účastní-
kom tábora, že si našli čas na túto akciu, 
ďakujem Vladovi Smolinskému, Jankovi 
Argalašovi, Tomášovi Holečkovi, Petrovi 
Detkovi, Pavlovi Mišenkovi za ich skú-
senosti, ktoré nám predali. Poďakovanie 

patrí aj regionálnej televízií, ktorá si našla čas na reportáž z tejto peknej akcie 
a v neposlednom rade treba poďakovať všetkým organizátorom z klubu KK 
Handlová Strelnica za zdarný priebeh celej akcie.

S pozdravom Anton Šabík.( krátené)


