
Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2011 v Handlovej 
Sčítací komisári budú 
navštevovať domácnosti od 13. 
mája 2011 do 6. júna 2011
Sčítanie patrí medzi najstaršie, 
najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, 
ktoré sa tradične v Európe, aj v iných krajinách sveta, 
realizuje v desaťročných intervaloch. (Viac na str.3)

Dňa 29.4.2011 o 16.15  sa 
začali toľko očakávané  
Majstrovstvá sveta v hokeji.
 Za posledné desaťročie 
máloktorý zo športov na 
Slovensku vyvolal toľko emócií 
ako hokej. Radosť, premiešanú 
so sklamaním, prežíva v čase 
majstrovstiev sveta, či 
olympiády väčšina Slovákov. 
Inak to nebude ani teraz, o to 
viac, že sa MS konajú u nás 
doma. Naše každodenné 
problémy, pravidelné seriály či 
politika dostanú na dva týždne 
červenú, zelenú má totiž dnes 
hokej. 
Držme našim hokejistom palce, 
nech všetci vedia, že - 

MY sme tu doma!
 Podnikateľský inkubátor 
pripravuje v prípade bojov 
Slovákov o medaile vysielanie 
priamych prenosov na Námestí 
baníkov. 

(Viac o MS na str. 10.) 
V. Horváth, foto internet

www.handlovskenoviny.webnode.sk

Máj je lásky čas. 

 Vieme to minimálne 
od prvej štvrtiny devät- 
násteho storočia, kedy 
Karel Hynek Mácha napísal 
vrcholné dielo českého 
romantizmu Máj. Vyhnúť 
sa v májovom úvodníku 
téme Láska by bolo, ak nie 
hriech, tak určite minimálne 
neslušné. Láska však má 
tisíce podôb. Napríklad aj 
takúto...
 Na sociálnej sieti 
práve prebieha hlasovanie 
o KRAJŠIE MESTO NA 
HORNEJ NITRE. „Rozdali“ 
si to tam Prievidza 
a Handlová. 835 ľudí dalo 
hlas našej Handlovej . 
Preto, že ju majú radi, 
preto, že sa im u nás niečo 
páči, alebo tu niečo pekné 
prežili. Alebo jednoducho 

preto, lebo ju nosia vo 
svojom srdci. Práve preto 
sa nedá vybrať krajšie 
mesto na hornej Nitre, lebo 
pre každého je najkrajšie 
to jeho.  Cíti v ňom svoje 
korene, spájajú sa mu s ním 
spomienky, žije v ňom jeho 
rodina a priatelia, má rád 
jeho kolorit. Aj takúto formu 
má láska, láska k domovu. 
A prejaviť ju môžeme 
každý deň. Napríklad tým, 
že sa zapojíme do jarného 
upratovania, že nedovolíme, 
aby nám niekto naše 
mesto ničil, ale aj tým, že 
budeme súdržní a budeme 
si vzájomne pomáhať. Len 
približne 18 tisíc ľudí na 
celom svete je doma tam, 
kde vy! Nesprávajme sa 
k sebe ako cudzí, sme jedna 
rodina – Handovčania!

Ing. Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej     

Začali sa MS v hokeji, držme našim palce!
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HUDOBNÝ 
1. MÁJ
Mesto vás Handlová 
pozýva na netradičnú 
prvomájovú nedeľu. 
Tento rok vám príde 
zaspievať nevidiaci spevák 
Maroš Bango.

Program:
10.00  Spolok dychovej  
  hudby

13.00 Spevácky zbor   
  Artanno

14.00 Vystúpenie Maroša  
  Banga

15.00 Detský folklórny  
  súbor Malý Vtáčnik  
  pod vedením   
  Elišky Hrbíkovej
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OVCE.sk  v Handlovej
Nenechajte si ujsť bezplatný seminár, kde sa dozviete 
všetko o nebezpečnom správaní detí vo virtuálnom 
svete internetu.
Čo robia vaše deti na internete?
Prečo si deti ubližujú?

5. máj 2011, 13.00 h
Podnikateľský  inkubátor Handlová
Viac na www.handlova.sk 
Seminár pre vás zorganizovali: Mesto Handlová, 
eSlovensko, o.z. a Asterion, n.o., Podnikateľský 
inkubátor Handlová.

Týždeň modrého gombíka 
aj v Handlovej   
16. - 22.5.2011
Len čo dievčatá upriamia zrak na 
školské učebnice, počujú  zvonka 
nahnevané hlasy. „Muži prichádzajú 
ku škole a kričia  na nás“, hovorí 
18-ročná Jackline, ktorá je 
študentkou Strednej školy Yambio 
pre dievčatá. „Ľudia si myslia, že 
dievčatá sa tu skrývajú. Myslia si, 
že by sme sa už mali  vydať.“ 

Rodičia vydávajú svoje dcéry 
príliš skoro z niekoľkých dôvodov. 
Chudobné rodiny často považujú 
mladé dievča za finančnú záťaž a jej 
vydaj za nevyhnutnosť pre prežitie 
rodiny. Veľakrát si myslia, že skoré 
manželstvo ochráni ich dcéru pred 
nebezpečenstvom sexuálneho 
napadnutia. Skoré manželstvo 
môže byť tiež stratégiou, ako 
zabrániť otehotneniu dievčat mimo 
manželstva. V južnom Sudáne je 
ďaleko viac pravdepodobné, že 
dospievajúce dievča je vydatou 
ženou ako študentkou. Z populácie 
viac ako 7 miliónov ľudí, dokončí 
každý rok základnú školu len asi 
500 dievčat. Naproti tomu, jedna 
z piatich dospievajúcich dievčat je 
už matkou.
Účelom zbierky je vyzbieranie 
financií pre vzdelávanie detí 
v Južnom Sudáne. Detský a 
mládežnícky parlament sa aj tento 
rok zapojí do každoročnej zbierky 
Týždeň modrého gombíka, ktorej 
sa zúčastní aj naše mesto. TMG 
trvá od 16. – 22. mája, takže 
ak stretnete na ulici mladých 
ľudí v bielych tričkách UNICEF, s 
pokladničkami a gombíkmi - sme 
to my. My, ktorí sme sa rozhodli 
pomôcť. A už je len na vás, či sa k 
nám pridáte. Veríme však, že tých 
Handlovčanov, ktorí chcú pomôcť, 
bude veľa. Prispieť môžete aj na 
účet číslo 26297 26297/1100 Tatra 
banka, var. symbol 0311 alebo 
zaslať prázdnu SMS na číslo 844 v 
sieti všetkých mobilných operátorov 
v sume 1 eur. Pre viac informácií 
navštívte stránku www.unicef.sk. 
Spojme svoje sily na pomoc tým, 
ktorí nemali toľko šťastia. 

Ďakujeme! 
Lenka, DaMP

Country TRH 2011
      1.-2. júl, Handlová, časť Morovno

- Dva dni dobrej zábavy 
-  Deň pre rodinu - Súťaže a hry pre deti

-  Kynologická show
-  Westernové jazdenie
-  Slovenská a česká country hudba
-  Renomované tanečné združenia

Plavci (Cz), Příma Linka (Cz), Flastr (Cz), 
Rock is back, Kredenc, Úsvit, Daily, Pacipacifik 
Texas,  Jada, Fox, Harlekýn...
Viac info na www.handlovskenoviny.webnode.cz - COUNTRY TRH

Spoločnosť Country 2000 v spolupráci s mestom Handlová  a veľvyslanectvom USA v SR
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Správy z MsÚ 
Poslanci schválili dva 
úvery.
Úvod patril tradične 
nakladaniu s majetkom 
mesta
Po úvodnom otvorení  
štvrtého zasadnutia  
mestského zastupiteľstva 

Handlová z 31.3.2011 
nasledovalo tradične 
nakladanie s majetkom 
mesta. Poslanci schválili 
dva odpredaje pozemkov 
a jednu zmluvu o budúcej 
zmluve. Rokovali aj 
o odpredaji pozemku na 
Kunešovskej ulici.  O tomto 
pozemku sa rokovalo na 
viacerých zasadnutiach, 
napokon mesto Handlová 
zvolilo cestu Obchodnej 
verejnej súťaže, ktorá bola 
vyhlásená v termíne 1.4 
-18.4.2011. 

Mesto prispeje zo svojho 
rozpočtu aj súkromným 
školám na území mesta. 
Ďalší bod sa týkal doplnku 
č.1 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta o určení 
výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka škôl 
a školských zariadení 
mesta. Dôvodom bola 
legislatívna zmena účinná 
od prvého marca tohto 
roku. Doplnok reagoval 
na zmenu, ktorá ukladá 
mestám povinnosť určiť 
výšku dotácie na prevádzku 
a mzdy na príslušný 
kalendárny rok všeobecne 
záväzným nariadením obce.  
Pribudla povinnosť mestu 
určiť príspevok na žiaka 
aj pre súkromné školy. Pri 
určení výšky dotácií sa 
vychádzalo z prognózy 
vývoja podielovej dane pre 

rok 2010, zverejnenej MF 
SR, ale aj z neskorších 
zásadných korekcií smerom 
dolu, kde skutočný výnos 
bol nižší. Výšky jednotlivých 
príspevkov  nájdete 
v uvedenom doplnku č.1 
k VZN č. 6/2009.

Nový rokovací poriadok 
komisii pri MsZ a zmena 

v komisii kultúry.
Zástupca primátora Dušan 
Klas predložil rokovací 
poriadok stálych komisií 
pri MsZ. Už v minulom roku 
sa ich počet zredukoval 
z 11 na 8. Mestská rada 
odporučila ďalšie zmeny, 
a to premenovanie jednej 
z komisií a tiež dodatok, 
podľa ktorého musí člen 
mestskej komisie odôvodniť 
svoju neprítomnosť na 
rokovaní. 
Na návrh poslankyne 
Ivany Hromádkovej 
v rôznom poslanci schválili 
doplnenie člena do komisie 
kultúry, pamätihodností 
mesta, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja. 
Novou členkou sa stala 
riaditeľka Domu kultúry 
Jarmila Žišková. 

Prekleňovací úver nezaťaží 
rozpočet mesta. 
V rôznom poslanci 
schvaľovali dva mestské 
úvery. Prvým,  tzv. 
prekleňovacím, zabezpečí 
mesto prefinancovanie 
rekonštrukcie základnej 
školy na Mierovom námestí. 
Je to krátkodobý úver, ktorý 
bude splatený hneď, ako 
budú prevedené prostriedky 
zo štátu mestu.
Druhá pôžička nadväzuje 
na kontokorentný úver, 
ktorý mesto využíva od 
minulého roka. Samospráva 

mohla ísť do mínusu 
200 tisíc eur.  Táto suma 
postačovala na úhradu 
miezd zamestnancom 
mesta a všetkých 
mestských organizácií 
do 15. dňa v mesiaci. 
Podielové dane, ktoré na 
účet nabehli až koncom 
mesiaca kontokorent vždy 
vyrovnali.  Pribudli však 

nové splátky. Najväčšia 
je 44 tisíc eur za opravu 
komunikácií po augustových 
povodniach.  Preto poslanci 
schválili zmenu sumy 
kontokorentného úveru 
z 200 na 300 tisíc eur 
a predĺžili jeho platnosť do 
apríla 2012. Mesto tak bude 
mať možnosť plniť si aj iné 
pohľadávky načas. 

Prednosta mestského 
úradu na záver informoval 
o pripravovanom sčítaní 
obyvateľstva. Uskutoční 
sa 15. mája vo všetkých 
štátoch EU naraz. Výsledky 
budú porovnávané a brané 
do úvahy pri rozdeľovaní 
európskych financií. Štát 
poskytne samospráve 
16 139 eur na výdavky 
spojené so sčítaním 
obyvateľov. 
V diskusii primátor 
mesta Rudolf  Podoba 
zagratuloval Marcele 
Jakubíkovej k oceneniu 
Vynikajúci pedagóg, ktorú 
si riaditeľka Materskej 
školy prevzala v Trenčíne. 
Interpelácie poslanci 
nepredložili.  
Ďalšie rokovanie sa 
konalo vo štvrtok  28. 
apríla. Aktuálne nájdete 
vždy uznesenia MsZ na 
www.handlova.sk  a na 
vývesnej tabuli pred MsÚ. 
Rokovania poslaneckého 
zboru sú verejné.   JP + IS

Celoslovenská kampaň 
už odpovedala na mnohé 
otázky, ktoré vás v rámci 
sčítania zaujímajú. Každý 
občan obdržal do svojej 
schránky informačný 
leták. 
Stručne o sčítaní 
obyvateľov v našom 
meste.
V Handlovej je 
ustanovených 56 
sčítacích  komisárov 
z radov občanov 
a zamestnancov mesta 
a 5 náhradníkov. Každý 
sčítací komisár bude 
mať pri sebe osobitné 
poverenie primátora 
mesta Handlová, ktorým 
sa bude identifikovať. 
Komisári budú 
vymenovaní do funkcie 
v termíne do 2.mája 
2011.
V meste Handlová máme 
58 sčítacích obvodov 
v 11 urbanistických 
obvodoch, z toho jeden 
je bez domov, bytov 
a ľudí - UO 01 Stred, UO 
02 Priemyselný obvod, 
UO 03 Banská kolónia - 
Malá Hôrka, UO 04 Dolný 
koniec, UO 05 Pstruháre, 
UO 06 Horný koniec UO 
07 Veľký Grič, UO 08 
Morovno, UO 09 Nová 
Lehota, UO 10 sídlisko 
Morovno, UO 11 sídlisko 
Sever. 
Školenie organizačného 
štábu ako i sčítacích 
komisárov zabezpečí 
Obvodný úrad 
a Štatistický úrad 
Prievidza dňa 5.mája 
2011. Následne sčítací 
komisári obdržia 
potrebný počet sčítacích 
tlačív, ostatných tlačív 
a obálok s identifikátormi 
za obyvateľov, domov 
a bytov a môžu začať 

vykonávať svoju činnosť.
Mesto Handlová 
zabezpečuje priebežne 
všetky úlohy podľa 
pokynov Štatistického 
úradu ako i Obvodného 
úradu Prievidza.
Nezabudnite!
Dotazníky môžete vyplniť 
po prvýkrát v histórii 
elektronicky, pričom 
údaje v elektronickej 
forme sa budú zisťovať 
v termíne  21. 5. 
- 29.5.2011. Ak sa 
rozhodnete dotazník 
vyplniť takto, nahláste to 
sčítaciemu komisárovi. 
V prípade, že termín 
nestihnete, navštívi vás 
sčítací komisár opätovne 
a dotazník vyplníte 
v písomnej podobe.
Sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov sa 
vykoná na celom území 
Slovenskej republiky k 
21. máju 2011. Údaje 
zistené pri sčítaní sú 
chránené zákonom a 
slúžia pre štatistické 
potreby. Všetky potrebné 
informácie nájdete na 
internetovej stránke 
mesta www.handlova.sk  
alebo na stránkach 
Štatistického úradu SR 
www.statistics.sk. 
Ď a k u j e m e 
Handlovčanom, že 
počas májového 
sčítania obyvateľov budú 
vychádzať sčítacím 
komisárom v ústrety 
a dotazníky vyplnia 
pravdivo.
JP

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Mesto Handlová pozýva na tradičný
Urbanský jarmok, 20. – 21. máj 2011
piatok 10.00 h - 20.00 h
sobota 8.00 h - 20.00 h
POZOR ZMENA!
Vzhľadom k pretrvávajúcim zmenám dopravnej 
situácie na Námestí baníkov, bude Urbanský jarmok 
umiestnený len na Partizánskej ulici.
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Mestská polícia 
zaznamenala v období od 
19.3.2011 do 18.4.2011 
celkom 381 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 84 
priestupkov, z ktorých 32 
bolo oznámených občanmi 
mesta.
Za uvedené obdobie bolo 
zistených 41 dopravných 
priestupkov. Porušením VZN:
VZN č. 10/2005 na úseku  
chovu a držania psov na území 
mesta –10 priestupkov,
VZN č. 4/2005 o nakladaní 
s komunálnym odpadom – 2 
priestupky; 
VZN č. 17/2005 o ochrane 
ovzdušia a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia malými 
zdrojmi – 1 priestupok, 
VZN č. 6/2010  o dodržiavaní 
verejného poriadku a verejnej 
čistoty – 1 priestupok, 
VZN č. 10/2010 o podmienkach 
predaja, podávania a požívania 

alkoholických nápojov – 1 
priestupok.
Proti majetku bolo zistených 
alebo oznámených 14 
priestupkov, z ktorých 
bola v štyroch prípadoch 
vec odovzdaná OO PZ pre 
podozrenie zo spáchania 
trestného činu krádeže.
Zákroky sa vykonávali aj 
na úseku občianskeho 
spolunažívania – 1 priestupok,
na úseku verejného poriadku 
MsP riešila celkom 9 
priestupkov, z ktorých boli 
3 prípady rušenia nočného 
kľudu, 4 priestupky boli na 
úseku verejného pohoršenia 
a v 2 prípadoch sa jednalo 
o znečistenie verejného 
priestranstva. 
V 4 prípadoch bol porušený 
zákon 223/2001 o odpadoch, 
kde boli zistené 3 vraky 
motorových vozidiel a jedna 
skládka v Baníckej kolónii. 
Policajti odchytili 5 túlavých 

psov, ktorí boli umiestení 
v útulku. 
Príslušníci MsP vykonali za 
uvedené obdobie 123 zákrokov 
a 14 výjazdov k narušeným 
monitorovaným objektom. 
V 2 prípadoch bola hliadka 
MsP pri zákroku nútená proti 
páchateľom použiť donucovacie 
prostriedky. Kamerovým 
systémom bolo zistených 23 
priestupkov a udalostí. Dňa 
23.3.2011 boli úmyselne 
podpálené kontajnery na 
separovaný zber papiera 
a skla na Ul. SNP. Za pomoci 
kamerového systému MsP 
a spolupráce s príslušníkmi 
OO PZ Handlová bol zistený 
páchateľ, proti ktorému bolo 
začaté trestné stíhanie vo veci 
prečinu poškodzovania cudzej 
veci.
Na žiadosť OO PZ Handlová, 
HaZZ a tiesňovej linky 112 bolo 
príslušníkmi MsP vykonaných 
8 zákrokov.
Na úseku prevencie boli 

vykonané aktivity príslušníkov 
MsP v základnej škole MC, 
kde pokračovala dopravná 
výchova v piatich triedach 
prvého stupňa, ktorej sa 
zúčastnilo spolu 90 detí. 
V spolupráci s CVČ Relax 
bol uskutočnený seminár 
k problematike drogovej 
závislosti, spoznávania svojho 
psa a informácie o VZN č. 
10/2005 o podmienkach 
chovu a držania psov, na 
ktorom sa zúčastnilo približne 
35 záujemcov. Dňa 19.4.2011 
vykonali príslušníci MsP 
Handlová dopravnú výchovu 
zameranú na bezpečnosť 
pri prechádzaní cez cestu v 
Špeciálnej základnej škole, 
ktorej sa zúčastnilo 76 detí.

MsP Handlová – volajte 
24 hodín denne 046/168 
00 alebo 0905 499 384 
a nezabudnite, ak ste 
svedkom protiprávnej 
činnosti, nahláste ju ihneď.

Narodené detičky 
marec/apríl 2011

Dominik  Drázský
Andrej  Helbich 
Alex Tomáš Štrbavý
Michaela  Borošová
Lenka  Dutková
Ellie  Gašparovičová
Sofia  Paprčková
Kristína  Gatialová
Soňa  Jarábeková
Nadine Pavla Ristemiová
Simona  Šuníková
Sofia  Kováčiková
Simona  Schmidtová
Nina  Čergeová

Pozvánka
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf 
Podoba zvoláva Mestské zastupiteľstvo 
mesta Handlová na štvrtok 26. mája 
2011 o 14.00 h do veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ Handlová.
Pozvánku s programom  rokovaní a 
návrhy VZN nájdete na internetovej 
stránke mesta www.handlova.sk  
vo vývesnej tabuli pred MsÚ a na 
plagátových plochách mesta.
Rokovania MsZ sú verejné.

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 
sa v mesiaci apríl dožili

Jozef  Mucha
Irena  Fusatá
Ondrej  Paulo
Jozef  Marko
Oľga Ondrušková
Lila  Kremnická
Magdaléna Tothová
Anna  Lukačková
Zdenka  Kábrtová
Anna Marková
Jozefína  Maslíková
Eugen  Grentzner
Jozef  Bocko
Peter  Oboňa
Margita  Valová
Ľudmila  Trgiňová
Apolónia  Sujová
Koloman  Jakab
Milada  Pagáčová
Alžbeta  Šoltésová
Ľudevít  Madaj
Ružena  Šelmecziová
Emília  Tóthová
Ján  Čeri
Juraj  Kmeť
Ivan  ;Morvay
Marta  Matiašková

referát obradov MsÚ

Mestská polícia informuje...

Primátor mesta 
rokoval 
Vážení Handlovčania, 
v stálej rubrike vám opäť 
prinášame rokovania 
primátora mesta v  
apríli 2011. Témy stretnutí 
sú i pre vás ukazovateľom, 
v akých smeroch sa snaží 
vedenie mesta o rozvoj 
Handlovej.

• Stretnutie  so starostami 
a primátormi TSK v Trenčíne  
k problematike zdravotníctva 
a školstva v rámci  TSK
• Pracovná beseda 
o problematike školstva v 
základnej škole v Handlovej
• Účasť a prezentácia 
mesta na Konferencii 
k ukončeniu prvého 
programovacieho obdobia 
finančného mechanizmu 
EHP a Nórskeho finančného 

mechanizmu za účasti 
veľvyslankyne Nórskeho 
kráľovstva v Košiciach
• Rokovanie s generálnym 
riaditeľom Slovenského 
v o d o h o s p o d á r s k e h o 
podniku, štátny podnik, 
Banská Štiavnica, Ing. 
Danielom Kvocerom 
s cieľom doriešiť vzniknutú 
situáciu v rámci ohrozenia 
miestnej komunikácie 
a premávky na nej, vedúcej 
od cesty I/50 do mestskej 
časti Nová Lehota,  
spôsobeného údržbou 
a úpravou vodného toku 
Trasľavý a zosuvom jeho 
brehu. Následne bola 
problematika prerokovaná 
aj  s Ing. Rudolfom 
Sýkorom, povereným 
výkonom funkcie riaditeľa š. 
p. , odštepný závod Banská 
Bystrica, Správa stredného 
Hrona - Zvolen 
• Komisionálna obhliadka 

MŽP SR v daných lokalitách 
mesta– zosuv Žiarska 
ul., riešenie problematiky 
geotermálneho vrtu 
a Banského múzea 
v Handlovej so zástupcami 
MŽP SR, sekcia geológie 
• Pracovné stretnutie 
s poslancami MsZ 
– spracovanie Realizačného 
programu samosprávy 
mesta Handlová na volebné 
obdobie 2011 – 2014  
• Prezentácia a vykonanie 
slávnostného baníckeho 
šachtágu, pod záštitou 
ministra kultúry SR 
v organizačnej gescii 
B a n s k o š t i a v n i c k o 
-hodrušského baníckeho 
spolku, mesta Banská Štiavnica 
a Národného osvetového centra 
v Bratislave, v reprezentačných 
a výstavných priestoroch 
Ministerstva kultúry SR 

Primátor mesta sa osobne 

zúčastnil podujatia ,,Noc 
s Andersenom", kde 
strávil s malými čitateľmi 
celú noc, počas svojho 
Dňa otvorených dverí  
začiatkom mesiaca prijal 
17-tich občanov, zúčastnil 
sa Akadémie pri príležitosti 
50.výročia otvorenia 
nemocnice v Bojniciach, 
otvorenia Onkologického 
centra v Novákoch – Sv. 
Vincent, s. r. o. Prievidza 
v Bojniciach,
na slávnostnom koncerte 
komorného miešaného 
speváckeho zboru ARTANNO 
pri príležitosti 10. výročia 
pôsobenia zboru. Osobne 
zagratuloval speváckemu 
zboru k výročiu. Zúčastnil 
sa podujatia –,,Handlovské 
kahančeky“ 12. ročník,   
prehliadky ľudovej 
slovesnosti detí z MŠ SNP 
a handlovskej doliny.

JP

Digitálne vysielanie v Handlovej
Spustenie digitálneho  vysielania 
na vysielači Bralova skala 
(Remata) bolo naplánované na 
29. apríla 2011. Vysielač bude 
šíriť verejnoprávny multiplex, t.j. 
STV 1, STV2 a STV3. Ostané 
programy sú zatiaľ bez zmien, 
celková digitalizácia by mala byť 
u nás ukončená v auguste 2011.

Miroslav Gazdarica, predseda 
komisie pre komunikáciu

Máte záujem umiestniť 
vaše dieťa v materskej 
škole? Navštívte nás 
v Ráztočne alebo sa 
telefonicky kontaktujte 
na tel.č. 0904 619 535.



Mesto Handlová, 
Námestie baníkov 7, 
972 51 Handlová  vyhlasuje

VÝBEROVÉ  
KONANIE
 

na obsadenie funkcie 
Príslušník mestskej 
polície s predpokladaným 
nástupom od 1.9.2011
   

Podmienky pre 
uchádzačov:
- úplné stredné vzdelanie,
- vek minimálne 21 rokov, 
- bezúhonnosť,
- dobrý zdravotný stav, 
fyzická zdatnosť a duševná 
spôsobilosť,
- vodičské oprávnenie 
min. skupiny B,
- komunikačné zručnosti,
- osobnostné predpoklady 

- schopnosť pracovať 
v tíme, zodpovednosť

Zoznam požadovaných 
dokladov:
- fotokópia dokladu 
o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní
- životopis
- odpis z registra trestov

Uchádzači doručia písomnú 
žiadosť a požadované 
doklady na adresu: 
Mestská polícia Handlová, 
Námestie baníkov 8, 972 
51 Handlová

Termín podania žiadosti: 
najneskôr do 3.05.2011 do 
15,00 hod.
Žiadosť a požadované 
doklady je potrebné 
predložiť v zatvorenej 

obálke s označením 
„Výberové konanie – 
príslušník mestskej polície“ 
– NEOTVÁRAŤ – 
Termín výberového 
konania bude uchádzačom 
oznámený písomne.

Ďalšie informácie na t. č. 
168 00, 5475 007 alebo 
osobne u náčelníka MsP 
Handlová.

Ing. Rudolf Podoba, 
primátor Mesta Handlová

Mesto Handlová, 
Námestie baníkov 7, 
972 51 Handlová

príjme do pracovného 
pomeru na dobu 
určitú,
na čas 6-tich mesiacov, 
manuálnych pracovníkov

na realizáciu opatrení na 
ochranu pred povodňami 
a na riešenie následkov 
mimoriadnej situácie 
podľa § 50 zákona č. 
5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov.

Nástup možný od 1. júna 2011
Výberový pohovor 
na obsadenie pracovných 
miest sa uskutoční 
11. mája 2011, 9.00 h 
na Mestskom úrade 
v Handlovej
vo veľkej zasadacej miestnosti 
na prvom poschodí.
V prípade záujmu účasť 
na výberovom pohovore 
nutná !!!
Bližšie informácie na 
telefónnom čísle 
046/519 5 41.

Mladí liberálnymi
Po ukončení projektu “ 
Minority vs. Majority- Living 
there together“  DaMP opäť 
nadviazal na spoločnú 
prácu s deťmi a mládežou 
v Handlovej. V spolupráci 
s českou organizáciou 
Minorita vs. Majorita o.s. 
sme 20.4. 2011 v CVČ 
Relax usporiadali stretnutie 
pre ZŠ a SŠ. Pracovať 
sa začalo už skoro ráno. 
Prvou skupinou boli žiaci 
8. a 9. ročníka Základnej 
školy Juh, kde sa 
spoločne s organizátorom 
Martinom zamerali na 
život minorít v Čechách a 
na Slovensku. Dopoludnia 
sa študenti stredných 
škôl zúčastnili diskusie 
orientovanej hlavne na lgbt 
( lesby-gay-bi-transsexuál 
) komunitu. Jej cieľom 
bolo prelomiť názorové 
bariéry. Na záver každej 
prednášky sa  konala súťaž, 
ktorej hlavnou cenou bola 
možnosť zúčastniť sa Letnej 
školy minorít v Prahe. 
Po oficiálnych aktivitách 
nasledoval trojdňový 
program pre partnerov 
projektu. Ukázali sme im 
Handlovú, jej nádhernú 
prírodu a taktiež krásy 
okolia. Zaujímavými bodmi 
programu boli napríklad 

turistika na Rematu, 
spoločná grilovačka, 
návšteva mestskej 
plavárne a  tiež exkurzia po 
Bojniciach a Prievidzi.  
Nedeľnou rozlúčkou sme 
zavŕšili celú návštevu 
partnerov na Slovensku. 
Prostredníctvom vytúženej 
akcie sme rozšírili 
informovanosť mládeže o 
tejto problematike, čo nás 
veľmi teší. Snaha o kúsok 
tolerancie a liberalizmu 
od mladých sa nám 
odzrkadlila na zmene ich 
postojov. Taktiež sme 
upevnili spoluprácu a všetci 
sa už teraz tešíme na Letnú 
školu minorít, ktorá sa bude 
v auguste.
Noema Hipká, DaMP

Prilož ruku k dielu
Mám rada soboty strávené 
s Detským a mládežníckym 
parlamentom. Domov vždy 
prídem s dobrou náladou, 
hlavou plnou nápadov 
a s myšlienkou, aká som 
šťastná, že niečo takéto 
vôbec funguje.
Hovorím o projekte 
,,Chceme byť niekým“,  
o ktorom ste sa už mohli 
dočítať.  Je to projekt, 
ktorého cieľom je zapojiť 
mladých ľudí v našom 
meste do organizovania 
podujatí a s pomocou 

R e g i o n á l n e j 
televízie vyškoliť 
mladých redaktorov 
a kameramanov, ktorí budú 
vytvárať vlastné reportáže. 
Výsledkom bude vznik 
miništúdia v CVČ Relax 
a hlavne získané znalosti 
a skúsenosti. 
 Na druhom spoločnom 
stretnutí pod názvom 
„Prilož ruku k dielu“ sme 
najprv zhodnotili úlohy, 
ktoré sme dostali v januári 
a boli zamerané na  
zorganizovanie vlastného 
podujatia.  Potom prišlo 
na rad hodnotenie úloh, 
ktoré sme dostali od 
Danky Reindlovej, riaditeľky 
RTV. Naše vlastné videá, 
články, návrhy na reportáže 
skončili v jej rukách 
a hodnotenie  sa dozvieme 
čoskoro. Po obede, ktorý 
sprevádzali naše spokojné 
úsmevy (vďaka dobrým 
ľuďom, atmosfére, na 
neposlednom rade jedlu), 
sme sa naučili, čo všetko 
potrebujeme vybaviť, 
zabezpečiť a kto nám 
môže pomôcť pri našom 
podujatí. Dostali sme ďalšie 
nové úlohy, ktoré máme 
vymyslieť do najbližšieho 
školenia, o ktorom sa 
samozrejme dozviete aj vy.

Lenka, DaMP

„Tento projekt bol financovaný 
s podporou Európskej komisie. 
Táto publikácia (dokument) 
reprezentuje výlučne názor 
autora a Komisia nezodpovedá 
za akékoľvek použitie informácií 
obsiahnutých v tejto publikácii 
(dokumente).“

CVČ Relax 
v Handlovej pripravilo na 
mesiac máj 2011
 
„Web - majster“ 
– súťaž malých 
zanietencov v počítačovej 
zručnosti
 9.4. od 8,00 h, CVČ Relax 

Tarzaniáda 
veľká zábavná súťaž 
športovo-branného 
charakteru,
gamblerstvo, 
obchodovanie s ľuďmi 
v rámci projektu 
„Prevencia“
20.5. od 13.00 h, nádvorie 
ŠZŠ 

„Po stopách Handlovskej 
dobrovoľnej roty“
 – tradičný turistický 
pochod Handlová - 
Kremnica 
28.-29.5 o 7.00 h. od 
Podnikateľského inkubátora
Spoluorganizuje: OKST 
Meteor Handlová
V prípade záujmu tel. 
kontakt – Jozef Ličko 
547 78 29
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DAMP Informuje Aj vy môžete doplniť  
kroniku
KRONIKA MESTA 
HANDLOVA 2009

Kronika mesta Handlová za 
rok 2009 je naplnená. Aby 
sa nič  z histórie nášho 
mesta nestratilo, kroniku 
môžete doplniť aj vy.
Poslanci mestského 
zastupiteľstva by ju mali 
schváliť v júni t.r. 
K posunu uzavretia kroniky  
za rok 2009 došlo vzhľadom 
na povodne v auguste 
minulého roka. Návrh 
dôležitého dokumentu 
uchovávajúceho udalosti z 
Handlovej nájdete na stránke 
mesta www.handlova.sk 
a vytlačenú verziu  na 
mieste prvého kontaktu MsÚ 
Handlová od 18.5.2011. 
Svoje pripomienky 
môžete adresovať na 
handlova@handlova.sk, 
MsÚ č.d. 22 
počas stránkových 
dní MsÚ, najneskôr do 
31.5.2011.

Zamestnajte sa v Handlovej 

Novootvorené 
prevádzkarne v marci 
- Poradenské centrum 
v oblasti zdravého životného 
štýlu a zdravej výživy, 
predajný box v MsT,  
Švermova 3
- Lekáreň, Partizánska 2

Zrušené prevádzkarne 
v marci 
- Pizzéria MAKO, 29. 
augusta 64
- Poskytovanie pôžičiek 
a úverov, Pekárska 16  

Vlastníci bytov POZOR!!!
Upozornenie na zákon 
o efektívnom používaní energie
(zákon č. 476/2008 Z. z., 
o energetickej efektívnosti, 
účinný od 1.1.2009.)
§ 6 zákona: vlastník veľkej 
budovy (veľká budova je 
budova, ktorej celková úžitková 
plocha je väčšia ako 1 000 
m2 ) je povinný namontovať 
na radiátory termostatický 
ventil s hlavicou a zabezpečiť 
hydraulické vyregulovanie 
rozvodov teplej vody. Za 
splnenie týchto povinností 
zodpovedá spoločenstvo 
vlastníkov bytov alebo správca, 
ak ich prevedie vlastník budovy 
na správcu zmluvou. Termín: do 
piatich rokov od nadobudnutia 
účinnosti tohto zákona.
KMET Handlová, a.s.



ČO MÁ KAŽDÝ 
VEDIEŤ  V PRÍPADE 
OHROZENIA
Ľudia si uvedomujú riziká, 
ktoré ohrozujú ich život, 
zdravie alebo ich majetok 
až vtedy, keď sú priamymi 
účastníkmi havárií, živelných 
pohrôm alebo katastrof. 

Nenechajte sa zaskočiť 
a prečítajte si Príručku 
pre obyvateľstvo (Civilná 
ochrana).
Mesto Handlová v roku 2011 
pripravuje viacero opatrení, 
ktorých cieľom je zvýšiť 
úroveň  vedomostí o civilnej 
ochrane. Na stránkach 
Handlovských novín sa 

stretnete s témami, ktoré sa 
týkajú CO. Dnes na tému: 
VŠEOBECNÉ ZÁSADY 
ČINNOSTI PRI OHROZENÍ
- Uvedomte si, že najväčšiu 
hodnotu má ľudský život a 
zdravie a až potom záchrana 
majetku
- Pamätajte na sebaochranu, 
poskytnutie prvej pomoci a 
vzájomnej pomoci v tiesni
- Rešpektujte informácie 
poskytované prostredníctvom 
rozhlasu a televízie
- Nerozširujte poplašné a 
neoverené správy
- Nepodceňujte vzniknutú 

situáciu a zachovajte rozvahu
- Netelefonujte zbytočne, 
aby ste počas mimoriadnej 
situácie nepreťažovali 
telefónnu sieť
- Pomáhajte ostatným, 
najmä starým, chorým a 
bezvládnym ľuďom, postarajte 
sa o deti
- Dodržiavajte pokyny 
pracovníkov civilnej ochrany 
a ďalších záchranných 
zložiek, orgánov štátnej 
správy a samosprávy.
Príučku nájdete na 
www.handlova.sk  
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Zber veľkoobjemného odpadu na mesiac máj 2011

Mesto Handlová žiada 
občanov mesta, aby ku 
kontajnerom dávali len 
veľkoobjemný odpad, t.j. 
taký komunálny odpad, 
ktorého rozmery alebo 
množstvo neumožňuje  zber 
zbernými nádobami (bytové 
zariadenia a doplnky). Do 
veľkoobjemného odpadu 
nepatrí biologický odpad 
(tráva, konáre, lístie,...), 
stavebný 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  
2.5.2011
IBV - rodinné domy
3.5. 2011
Mestské časti - Horný 
koniec, Nová Lehota, 
Morovno
4,5.2011
Zvoz separovaných 
zložiek odpadu
V mesiaci máj  2011 sa 
budú jednotlivé zložky 
zvážať nasledovne: 
- papier 4. a 18. 5.2011
- plasty 11. a 25. 5.2011 
Žiadame obyvateľov 
mesta, aby v prípade 
plastových odpadov (PET 
fľaše) a objemnejšieho 
papierového odpadu tento 
stláčali a neznižovali tak 
kapacitu kontajnerov na 
ich zber. 
Ďakujeme! 

Medzibloková komunikácia na Ul. Mostná 
bola dokončená v apríli t.r. Komunikácia 
na Mostnej je jednou z posledných opráv 
komunikácií po povodniach, ktoré sa 
rekonštruovali  z dôvodu ich poškodenia 
povodňou.  Týmto chceme poďakovať všetkým 
obyvateľom v tejto lokalite, že svojím konaním 
nebránili priebehu prác a nový asfaltový 
koberec bol  v apríli položený v časovom 
harmonograme. Celkové plánované náklady 
boli viac ako 60 tis. eur.

Komunikácia na Ul Mostná sa tak pridala 
k zrekonštruovaným cestám v lokalitách 
Kremnická, Ligetská, SNP, Nádaždyho, 
Cintorínska, Duklianska, Štrajková, Obrancov 
mieru, Robotnícka, Horný koniec, Dimitrovova. 
Začiatkom mesiaca by mal byť dokončený  aj 
priepust na Náhradnom poli.   JP

Zrekonštruovali sme ďalšiu cestu 

Začiatky kurzov:

Názov kurzu  Otvorenie kurzu  Ukončenie kurzu Frekvencia stretnutí
Tvorba www. stránok 
(1. kurz) – 30 hod. 09.05.2011 o 15,00 hod. 15.06.2011 2 x v týždni po 3
         vyučovacie hodiny
Tvorba www. stránok 
(2. kurz)– 30 hod. 10.05.2011 o 15,00 hod. 16.06.2011 2 x v týždni po 3
         vyučovacie hodiny 
Business administratíva      
na PC – 30 hod. 09.05.2011 o 17,30 hod. 15.06.2011 2 x v týždni po 3
         vyučovacie hodiny
Počítačová grafika
 (1. kurz) – 30 hod. september  október 
 (2. kurz) – 30 hod. september október 

Také obyčajné 
nedeľné ráno...
Je nedeľa ráno. Slniečko sa 
cez stromy začína nesmelo 
predierať a nakukuje do 
našich ospalých okien. 
Ľudia vonku začínajú 
ospanlivo, pomaly chodiť 
sem a tam, každý za 
svojimi  väčšími aj menšími 
povinnosťami. Odrazu 
„prifrčí“ osobné auto 
a začína hľadať miesto na 
parkovanie, čo si vyžaduje 
na sídlisku značnú dávku 
zručnosti a šťastia. Voľné 
miesto, na ktoré vodiči 
z večera pozabudli sa 
našlo a z vodiča sa 
nakoniec vykľula zručná 
vodička.  Okrem bežných, 
nevyhnutných ženských 
maličkostí vyberá z auta 
aj neveľkú kartónovú 
škatuľu. Mnohí z nás 
dokážu bez problémov 
vhodiť do nádoby na papier 
aj trikrát väčšie, alebo 
jednoducho položiť krabice 
vedľa kontajnera. Ona nie. 
V nasledujúcich okamihoch 
predvedie dokonalú  
inštruktáž, ako triediť 
papier. Pokladá ju na zem 
začína oddeľovať lepiacu 
pásku z celého obvodu. 
Pásku odkladá do nádoby 
na zbytkový komunál. 

Škatuľu pristupuje svojimi 
lodičkami niekoľkokrát  
stláča a takto upravenú 
ju vhadzuje do nádoby na 
papier. Ešte letmý pohľad na 
auto a stráca sa vo vchode 
svojho domu. V údive 
sú aj dvaja bezdomovci, 
čo idú skontrolovať do 
oboch kontajnerov, či to 
urobila tak, ako sa to píše 
v príručke o separovaní. 
Sú sklamaní, nič nezostalo, 
bolo to správne.  
Áno, aj takto milo sa 
začína také obyčajné ráno 
na našom sídlisku. To 
obyčajné nedeľné ráno je 
ešte krajšie, keď vidíte, že 
sú medzi nami ľudia, ktorým 
naše životné prostredie nie 
je ľahostajné a prácu iných, 
aj keď sú to len smetiari 
alebo triediči,  si takýmto 
spôsobom vážia. Obyčajne, 
anonymne, úprimne 
a nezištne. Všetkým 
tým, ktorí pomáhajú 
odkazujeme: 
Budeme  pre vás pracovať 
aj naďalej najlepšie ako 
vieme. Spolu sa nám 
určite podarí ochrániť 
životné prostredie nášho 
mesta. Dovoľte nám, za 
všetkých zainteresovaných 
„smetiarov“ dodať, 
ďakujeme!  

Hater- Handlová s.r.o.

Prihláste sa na bezplatné 
vzdelávacie kurzy...

Help, n.o. vďaka projektu 
“Viac zručností - viac šancí” 
realizuje pre študentov a nezamestnaných 
mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov 
nasledovné bezplatné kurzy:
TVORBA WWW STRÁNOK 
– 30 hodín (2 kurzy)
BUSINESS ADMINISTRATÍVA NA PC 
– 30 hodín (1 kurz)

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 
– 30 hodín (2 kurzy)
Kurzy sa budú konať v Podnikateľskom 
inkubátore v Handlovej v popoludňajších 
hodinách.
Viac informácií na kontakte:
Mgr. Dana Kmeťová, Help,n.o., Námestie 
baníkov 7, Handlová (MsÚ Handlová, č. d. 
28)
Tel: 0905 884 813; 046/519 25 
50, E-mail: kmetova@handlova.sk,  
www.helpha.szm.sk
                                                                  

Hlasujte za Handlovú, 
vyberte najlepšieho primátora
SÚŤAŽ "NAJKRAJŠIE MESTO A 
OBEC SLOVENSKA 2011"
trvá od  1.4.2011 do 31.10.2011 (do 12:00)
Súťaží sa v kategóriách Najkrajšie mesto 
Slovenska 2011 a Najkrajšia obec Slovenska 
2011.
Hlasujte kliknutím na "Pridaj hlas!"  na 
www.slovakregion.sk.

SÚŤAŽ "PRIMÁTOR/STAROSTA 
SLOVENSKA 2011"
Tento rok portál SLOVAKREGION prináša 
doplnkovú súťaž o Primátora/Starostu 
Slovenska 2011. Hlasujte do 31.10.2011 (do 
12:00) na www.slovakregion.sk.
Súťaží sa v kategóriách Primátor/ka Slovenska 
2011 a Starosta/tka Slovenska 2011.



Handlovské jarmoky 
V roku 2011 si Handlová 
pripomína 635. výročie prvej 
písomnej zmienky. Okrúhle 
výročie si pripomíname už 
tretím článkom na stránkach 
Handlovských novín. Komisia 
kultúry, cestovného ruchu 
a pamätihodností mesta 
v tomto čísle prináša niečo 
o handlovských jarmokoch, 
keďže v máji je pre 
Handlovčanov pripravený 
tradičný Urbanský jarmok.

Nemecká obec Krickerhau, 
dnes Handlová, sa od svojho 
založenia rozvíjala ako čisto 
poľnohospodárska. Obyvatelia 
svoje poľnohospodárske 
a remeselné prebytky 
z rodinných  hospodárstiev 
chodili predávať na jarmoky 
a trhy.  

Príchod 19. storočia 
priniesol obci nielen rozvoj 
poľnohospodárstva, ale aj 

stály rast počtu remeselníkov. 
Pretože nemecká osada ležala 
mimo hlavných cestných 
a obchodných ťahov, jej 
obyvatelia boli uchránení 
ničivých vpádov tureckých 
vojsk a stavovských povstaní.  
Podstatná časť handlovských 
remeselníkov predávala svoje 
dopestované plodiny a doma 
zhotovené výrobky domácim 
záujemcom priamo z dvora, 
alebo chodili na centrálny trh 
či do iných obcí a miest. 

Stálemu napredovaniu 
a ďalšiemu hospodárskemu 
rozvoju obce veľkou mierou 
prispel cisár Ferdinand I. 
Habsburský. Dňa 27. marca 
1839 vydal obci výsadnú 
listinu, ktorá predurčila 
jej ďalšie napredovanie. 
Štatút mestečka - „oppidi 
Handlovia“  a udelené 
„jarmočné privilégia“  
znamenali, že v obci sa 
mohli konať do roka  „štyri 
jarmoky“.  Podľa výsadnej 

listiny to bolo na Mateja 
(24. februára), na Urbana 
(25. mája), na Pannu Máriu 
Karmelitskú (22. septembra) 
a na Félixa (20. novembra). 
Hoci tieto jarmoky nemohli 
konkurovať veľkým jarmokom 
v Prievidzi, Bojniciach, 
Nitrianskom Pravne či 

Kremnici, znamenali pre 
vtedajšiu obec veľký posun 
vpred a naznačili jej ďalšie 
hospodárske smerovanie. 

Výhradným trhovým 

miestom bolo centrum 
mestečka „Handlovia“. Okrem 
listinne udelených jarmokov 
a trhov, usporadúvali sa od 
20. storočia aj ďalšie jarmoky 
a to výlučne v nedeľu. V 
ten deň sa Handlovčania 
schádzali na otvorenom  
priestranstve pred kostolom. 

Po skončení bohoslužby 
sa celé rodiny prišli prejsť 
- pozrieť na trh.  Okrem 
výkladných – tovarových 
jarmokov, sa organizovali aj 
jarmoky lichvacie – dobytčie.

V súčasnosti sa v Handlovej 
organizujú tri jarmoky do 
roka: Urbanský (víkend 
okolo 25. mája) a Katarínsky 
(vychádza z historicky 
konaných jarmokov, pri 
vysvätení kostola – známy 
ako Katarínske hody). K 
nim od 50-tych rokov 20. 
storočia pribudol jeden 
novodobý, Banícky jarmok, 
ktorý bol v našom meste 
po prvýkrát organizovaný pri 
príležitosti osláv Dňa baníkov 
9. septembra 1958. 
Na zobrazenej kolorovanej 
pohľadnici z prvých rokov 
20. storočia sa nachádza 
otvorené priestranstvo pred 
kostolom a obecným domom. 
Práve tu sa stretávali až do 
konca 30-tych rokov 20. 
storočia všetci jarmočníci, 
nielen z Handlovej ale tí, 
ktorí prišli na trhy predávať 
svoje výrobky alebo dobytok 
z ďalších miest Slovenska. 

Jana Oswaldová, 
členka komisie 
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Viac prevencie, 
menej problémov
 V rámci projektu "PREVEN- 
CIA" sa 16. apríla 2011 
v priestoroch CVČ Relax 
uskutočnil seminár oriento- 
vaný na mnoho tém. Stretli sa 
tu prednášajúci z Handlovej, 
ale aj z Českej republiky. 
Takmer šesťhodinová akcia 
bola prestávkami rozdelená 
na štyri besedy, pričom každá 
z nich sa zameriavala na iný 
druh prevencie. 
Prvú prednášku viedol  
zamestnanec  Mestskej 
polície v Handlovej Marek 

Mečiar, ktorý občanom 
vysvetľoval všetko, čo vyplýva 
zo zákona o chove psov a je 
pre psíčkarov nášho mesta 
potrebné. Dozvedeli sme sa 
rôzne dôležité informácie, od 
evidencie psov cez poplatky, 
vodenie psíkov a taktiež o 
priestupkoch, ktoré bývajú 
najčastejšie pokutované. 
Keďže aj on je členom 
Mestského kynologického 
klubu Handlová a taktiež 
má svojho štvornohého 
priateľa, diskusia s ním bola 
na túto tému veľmi príjemná 
a poučná.
Druhou témou bol hazard 
a gamblerstvo. Nič dobré, 

no napriek tomu také časté 
a nebezpečné. Aleš Kučera  
nám rozpovedal svoj vlastný 
príbeh. Pri počúvaní  sa 
na našich tvárach striedali 
smutné, inokedy neveriace 
až zhrozené výrazy.  Počas 
dvadsiatich rokov závislosti 
prehrať približne 2 000 000 
Kč, stratiť dôveru u rodiny a 
priateľov, znížiť sa k veciam, 
nad ktorými by sme inak ani 
len nepremýšľali, to všetko ide 
ruka v ruke s gamblerstvom a 
hracími automatmi. Teraz, 
keď už má všetku tú hrôzu za 
sebou, podniká dobrovoľnícku 
činnosť, aby pomohol aj iným 
predchádzať alebo riešiť 

patologické hráčstvo.
Tretia, rovnako náročná 
diskusia, bola zameraná na 
drogovú závislosť. Diskutovalo 
sa s mladým Handlovčanom, 
ktorý podstúpil odvykaciu 
liečbu na Prednej Hore. Táto 
zlá skúsenosť mu zmenila 
celý život. Spočiatku začínal 
na mäkkých drogách ako 
marihuana, no  neskôr prešiel 
aj na Pervitín. Po prepustení 
z liečenia, kde sa úspešne 
podarí vyliečiť len  3-5 % 
závislých, nastali ťažké časy 
. ,,Najťažšie bolo dávať si 
pozor, aby som do toho znovu 
nespadol." hovorí Denis.
Posledná beseda bola 

konečne optimistická. Vrátili 
sme sa ku psíkom, no 
tentokrát nám pán Alojz Březík 
vysvetľoval,  ako správne psa 
vycvičiť alebo prevychovať. 
Nakoniec predviedol na 
štyroch psích kamarátoch 
aj názornú ukážku na 
jednoduché povely.
Vďaka Mestskému kynolo- 
gickému klubu Handlová, 
CVČ Relax - DaMP a MsP 
Handlová, ktorí tento 
seminár zorganizovali, a 
všetkým prednášajúcim, 
sme sobotňajšie dopoludnie 
venovali dobrej veci - 
prevencii.

Noema Hipká, DaMP

Kino Baník pozýva 
3. 5.  UTOROK, 18. 00 h 
AKO VIEŠ ?
Réžia: James L. Brooks, USA, 
romantická komédia, 
121 min.(slov. tit.) MP 12 + 
Lisa je žena, ktorá zasvätila 
svoj život športu a venuje sa 
mu už od útleho detstva. Keď 
ju vylúčia z tímu, má pocit, že 
prišla o všetko, čo v živote 
mala. 
Hrajú:  Jack Nicholson, Reese 
Witherspoon, Paul Rudd,  

10. 5.  UTOROK, 18. 00 h  
RITUÁL
Réžia: Mikael Håfström , 
USA, psychologický triler,  
114 min. (slov. tit.) MP 12+ 
Inšpirované skutočnými 

udalosťami. 
“Boj s Diablom, ktorý je 
hlavným poslaním Archanjela 
Michala, neustáva ani dnes, 
pretože Diabol je vo svete 
stále prítomný.“ 
Hrajú: Anthony Hopkins , 
Colin O’Donoghue, 

15. 5.  NEDEĽA, 18.00 h  
DETI SÚ V POHODE     
Réžia: Lisa Cholodenko, USA, 
komédia, dráma, 106 min.,  
(slov. tit. ),  MP 15 + 
Vtipný a energický portrét 
modernej rodiny - Nic a Jules 
sú matky, ktoré žijú v útulnom 
dome na okraji mesta so 
svojimi dospievajúcimi deťmi 
Joni a Laserom.  Hrajú: 
Julianne Moore, Annette 
Bening. 

17. 5.  UTOROK, 18.00 h 
TRIK
Réžia: Jan Hryniak, Poľsko, 
kriminálna komédia, 95 min. 
(čes. tit.) MP 12+   
Po ukončení „objednávky“ 
sa Marek vracia do väzenia a 
dozvedá sa, že za pomoc nič 
nebude.    
Hrajú: Piort Adamczyk, 
Andrzej Chyra,    

22. 5.  NEDEĽA o 18.00 h  
BIUTIFUL
Réžia: Alejandro González 
Iñárritu,  Španielsko, Mexiko, 
dráma,  (čes. tit.), 147 min.,  
MP 15  
Nový film mexického režiséra 
Iñárrita (Amores Perros, 21 
gramov, Babel) s hviezdou 
(nielen) španielskeho filmu 

Javierom Bardemom v 
hlavnej úlohe. 
Hrajú: Javier Bardem, 
Maricel Álvarez, Hanaa 
Bouchaib,   Buillermo 
Estrella, Eduard Fernández,… 
www.continental-film.sk 

24. 5.  UTOROK, 18.00 h  
SVETOVÁ INVÁZIA: BOJ O 
LOS ANGELES
Réžia: Jonathan Liebesman, 
USA, akčný, sci-fi, 116 min. 
(slov. tit.), MP 12+  
Námorná jednotka vedená 
seržantom Michaelom 
Nantzom (Aaron Eckhart) je 
povolaná okamžite reagovať 
na jeden z mnohých 
pobrežných útokov v LA. 
Hrajú: Aaron Eckhart, Michelle 
Rodriguez. 

29. 5.  NEDEĽA o 16.00 h 
MEDVEĎ YOGI
USA, rozprávka, 80+3 min. 
Rabid Rider, 80  min. 
(slov. dab) 

31. 5.  UTOROK, 18.00 h TRI 
DNI K SLOBODE
Réžia: Paul Haggis, USA, 
krimi, triler, 122 min., 
Život profesora Johna 
Brennana (Russell Crowe) 
prebieha pokojne až do tej 
chvíle, keď zatknú jeho ženu 
Laru (Elizabeth Bads).
Hrajú: Russell Crowe, 
Liam Neeson, Olivia Wilde, 
Elizabeth Banks,  Dennehy
Program DK Handlová 
nájdete na stránke: 
www.dkhandlova.sk, 
Kontakt: 046/ 5475 440  
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Predstavujeme 
úspešnú 

Noriku Paľovovú 

Norika je študentkou piateho 
ročníka  osemročného 
študijného odboru han- 
dlovského gymnázia. 
Do uzávierky som sa jej 
nestihla opýtať, ako to 
všetko stíha. Norika sa stala 
finalistkou medzinárodnej 
výtvarnej súťaže vyhlásenej 
európskou komisiou 
„Európske dievčatá maľujú 
budúcnosť“ a obstála medzi 
takmer 700 účastníkmi 
so svojou predstavou 
o využití informačno 
– komunikačných tech- 

nológií v budúcnosti 
– onkologickým scenerom.
Dnes teda len niekoľko 
faktov o Norike, možno ako 
inšpirácia pre ostaných.
Norika je členka MO MS, 
pomáha a aktívne sa 
zúčastňuje podujatí, ktoré 
organizuje škola, MO MS, 
mesto Handlová, MsK 
a iné organizácie v meste. 
V predchádzajúcich roč- 
níkoch sa stala Kráľovnou 
čitateľov a má úspechy 
hlavne v literárnych 
a výtvarných súťažiach.
Zapojila sa do 
celoslovenského projektu 
Pátranie po predkoch 
(2009), za prácu, v ktorej  
priblížila  svojich  rodinných 
predkov bola odmenená 
ministrom školstva Cenou 
ministra školstva SR. 
Patrí k najaktívnejším 
prispievateľom článkov 
v rámci celoslovenského 
projektu TA SR do každej 
školy. Svojimi príspevkami 
zviditeľňuje školu i Handlovú 
a k jej úspechom v tejto 
oblasti patria: 3. miesto 
(2010) v okresnom kole 

Olympiády slovenského 
jazyka a literatúry, 
zapojila sa do Olympiády 
ľudských práv, kde  sa 
v krajskom kole  umiestnila 
hneď za postupovým 
8. miestom ( skončila 
na 9. mieste a patrila 
k najmladším súťažiacim, 
boli tam tretiaci a maturanti). 
Každý rok prispieva svojou 
literárnou tvorbou do 
autorskej literárnej . súťaže 
Prebudená pieseň, v ktorej 
patrí medzi ocenených 
žiakov.  
No a aby toho nebolo málo 
aj maľuje.
Získala 1. miesto v celo- 
slovenskej súťaži Po 
stopách J. C. Hronského, 
ktorú vyhlásila Matica 
slovenská, pravidelne sa 
zapája do výtvarnej súťaže 
s protidrogovou tematikou 
„Prečo som na svete rada“ 
a napokon aj ocenenie, 
ktoré sme spomínali 
v úvode. 
Ďakujeme za reprezentáciu 
mesta a držíme palce 
v ďalších súťažiach. 

JP

 Na internetovej diskusii 
mesta ste sa pýtali, čo 
je pravdy na tom, že má 
dôjsť k zlúčeniu Gymnázia 
I. Bellu a SOŠ v Handlovej. 
Je pravdou, že rokovanie 
o optimalizácii škôl v TSK 
bolo bodom rokovania 
poslancov TSK. Iba oni 
môžu rozhodnúť o tom, 
ako sa bude ďalej rozvíjať 
stredné školstvo, nielen 
v Handlovej. Optimalizáciou 
už prešla aj naša Stredná 
odborná škola. So 
zlúčením SPŠ a a odbornej 
školy máme teda svoje 
skúsenosti. Opýtali sme sa 
na ne preto oboch riaditeľov 
handlovských stredných škôl 
a poslanca TSK.

 Riaditeľ Gymnázia I.Bellu 
Marián Šorl nás informoval, 
že vie sprostredkovane 
o tomto zámere. Nesúhlasí 
s takýmto riešením,  nakoľko 
by došlo k strate subjektivity 
a zameranie Gymnázia je 
úplne odlišné ako SOŠ. 
V konečnom dôsledku je však 
škola nútená rešpektovať 
rozhodnutie TSK, v ktorého 
zriaďovateľskej pôsobnosti 

gymnázium je.  
Ako uviedol: „Je to 
zatiaľ v návrhu, naše 
argumenty sme predložili, 
môžeme dúfať, že budú 
akceptované“.

 Riaditeľ SOŠ Handlová 
Jozef Barborka sa dozvedel 
o takomto návrhu z pozvánky  
na zasadnutie TSK. Nič zatiaľ 
nie je rozhodnuté. Zažil 
už optimalizáciu (zlúčenie 
SPŠ a odbornej školy). 
„Optimalizácia je dlhodobejší 
proces, podľa vyjadrenia 
TSK, ktorá u nás robí kontroly 
sme tú predchádzajúcu 
zvládli“.  Potvrdil však slová 
riaditeľa gymnázia, že všetko 
je v rukách poslancov TSK.

Poslanec TSK, Jozef Stopka 
objasňuje:
Môžem potvrdiť, že Úrad 
TSK vypracoval v súvislosti 
s problémami financovania 
v oblasti stredného školstva 
koncepciu stredného 
školstva TSK (zatiaľ ako 
návrh), kde okrem iných 
okresov kraja sú v okrese 
Prievidza navrhované 
nasledovné optimalizačné 
opatrenia: 

1. spojiť  SOŠ polytechnickú 
na Ul. Falešníka v Prievidzi 
so SOŠ na Ul. Vansovej 
/stavebná/ 2.SOŠ na Ul. 
Vinohradnícka  v Prievidzi 
/poľnohospodárska/ spojiť 
so ZSŠ obchodu a služieb na 
Ul. Kalinčiaka v Prievidzi
3. SOŠ v Novákoch spojiť 
s Gymnáziom v Novákoch 
do jedného subjektu 
s názvom Spojená škola 
v Novákoch 
4. SOŠ na Ul. Lipová 
v Handlovej spojiť  
s Gymnáziom I.Bellu 
v Handlovej do jedného 
subjektu s názvom 
Spojená škola v Handlovej 

s organizačnými zložkami 
SOŠ na Ul. Lipová 
a organizačnou zložkou 
Gymnázium I.Bellu na Ul. 
Lipová v Handlovej. 
 Aj na základe konzultácie 
s vedením mesta Handlová 
a vedením obidvoch 
stredných škôl podľa môjho 
názoru neprichádza do úvahy 
podporiť takúto koncepciu 
spojenia stredných škôl 
v Handlovej. Požiadal som 
ústne ako i písomne vedenie 
Úradu TSK a predsedu TSK 
Pavla Sedláčka, aby sa 
v tejto koncepcii upustilo od 
zámeru spojenia týchto škôl 
v Handlovej a požadoval som 

zachovanie ich činnosti tak 
ako doposiaľ, t.j. zachovanie 
ich právnej subjektivity, 
Predseda TSK vzhľadom 
na citlivú problematiku 
prisľúbil, že tieto argumenty 
zváži a spoločne sa budú 
hľadať riešenia tak, aby boli 
rešpektované požiadavky 
udržania stredného školstva 
v Handlovej.    
 Chcem ubezpečiť 
všetkých Handlovčanov, 
že SOŠ na Ul. Lipová 
a ani Gymnázium I. Bellu 
v Handlovej nikto neruší, 
v návrhu sa uvažovalo len 
o ich spojení.

JP 

Zmeny v oblasti stredného školstva?

Nemeckí študenti 
z Voerde  opäť 
na Gymnáziu 
I. Bellu v Handlovej

V pondelok  9. mája 2011 
privítame v našej škole 
už po tretíkrát skupinku  
študentov Gesamtschule 
z družobného mesta 
Voerde. S touto školou 
udržujeme priateľské 
kontakty už osem rokov 
a tak sa tešíme, že sa 
nám za podpory rodičov 
a školy znovu podaril 
zorganizovať týždenný 
výmenný pobyt v rodinách. 
Tento druh pobytu veľmi 
pomáha skvalitňovať nielen 
komunikáciu v cudzom 
jazyku, ale aj  medziľudské 
vzťahy a rast osobnosti 
všetkých účastníkov.
Naši žiaci navštívili mesto 
Voerde v septembri 
minulého roku a teraz 
prežije 10 žiakov a 2 
učitelia príjemný týždeň 
na Slovensku. V utorok, 

po prijatí vedením školy, 
spoznajú  v rámci hry 
„putovanie mestom“ 
našu Handlovú, majú 
pozvanie od primátora 
mesta Rudolfa Podobu 
do obradnej siene MsÚ, 
nakoľko Voerde je i našim 
družobným mestom. 
Pani Hilda Radovská z 
miestneho Karpatsko- 
nemeckého spolku 
ich prevedie múzeom 
Karpatských Nemcov, teší 
sa na nich umelecký rezbár 
Ján Procner so svojou 
zbierkou.
V stredu a vo štvrtok sa 
chystáme brázdiť turistické 
chodníky vo Vysokých 
Tatrách a v piatok v Remate 
ochutnáme  bryndzové 
halušky. Víkend strávia 
s rodinami, ktoré podniknú 
výlety do Bojníc, Kremnice, 
Trenčína a  Banskej 
Bystrice.
Týždeň je krátka doba, ale 
aj tak sa tešíme, že spolu 
prežijeme príjemné chvíle.

Tatiana Palúchová



Zážitkové čítanie 
s lesníkmi.
Národné lesnícke centrum 
vo Zvolene vyhlásilo pri 
príležitosti Medzinárodného 
roku lesov celoslovenskú 
kampaň Les ukrytý v 
knihe, do ktorej sa zapojila 
aj naša knižnica. Lesní 
pedagógovia z Lesného 
závodu v Prievidzi sa stretli 
v knižnici s handlovskými 
žiakmi a prostredníctvom 
kníh, lesných rozprávok 
porozprávali o význame 
lesa, lesníctva, porozprávali 
o ceste, ktorú je potrebné 
prejsť, aby sa z malého 
semenáčika stala kniha, 
ktorá odhalí svoje 
tajomstvá. Prostredie 
našej knižnice sa na chvíľu 
zmenilo na netradičnú 
lesnú vychádzku s lesnými 
pedagógmi, pri ktorej deti 
spoznávali život zvierat, 
ale aj rastlín v lese, stali 
sa jeho súčasťou a začali 
si tvoriť svoje lesné knihy, 
ktorými sa môžu zapojiť 
do celoslovenskej súťaže 
o „Naj lesnú knihu“. 

Kráľ čitateľov 2011
Už po trinástykrát sa na 
pódiu domu kultúry bojovalo 
o najlepšieho čitateľa 
mestskej knižnice. Opäť 
súťažilo osem vybraných 
detských čitateľov, 
zástupcov šiesteho ročníka 
ZŠ a sekundy Gymnázia. 
Súťažiaci dostali vstupné 
body od knihovníčok 
za počet vypožičaných 
a prečítaných kníh 
z knižnice; od poroty za 
vypracovaný malý projekt 
„Môj najobľúbenejší 
spisovateľ“. Vo vedomostnej 

súťaži bola najúspešnejšia 
Janka Kružlicová. Kráľovná 
čitateľov 2011 odniesla 
putovný pohár primátora 
mesta do ZŠ Mierové 
námestie.    

DM, foto JP

Pripravujeme v máji:
Výročia osobností: 
Janko Kráľ (135.výr.úm.), 
Dobroslav Chrobák 
(60.výr.um.) 

Podujatia: 
2.5. Les ukrytý v knihe. 
ZŠ MN
3.5. Les ukrytý v knihe. 
ZŠ MN
3.5. Spisovateľ v knižnici. 
Petra Braunová. Beseda.
EÚ – kvíz k výročiu vstupu 
do EÚ. Pre 2.st. ZŠ, SŠ.
Veselá knižka do prvej 
lavice. Slávnostný zápis 
prvákov do knižnice ZŠŠk.
Deň matiek – tvorivá 
dielňa. Podujatie s MO MS
Gymnazisti v knižnici
Rozprávkové hádanky. 
MŠ, 1.st.ZŠ

NOC s ANDERSENOM 
Dobrodružnú noc v knižnici
Medzinárodné podujatie 
pri príležitosti narodenia 
rozprávkara H.Ch. Ander- 
sena sa konalo vo viac ako 
1 050 knižniciach rôznych 
krajín, kde rozprávkové 
noci strávilo viac ako 
40 000 detí. V handlovskej 
knižnici chcelo „nespať“, 
(ale nakoniec predsa 
len zaspalo) 15 malých 
spáčov, najaktívnejších 
detských čitateľov.

Dobrodružná rozprávková 
noc 2011 sa začala tradične 
príchodom Andersena a 
jeho rozprávkou Princezná 

na hrášku. A zábava 
pokračovala: vyskúšali sme 
stredoveké zbrane, meče, 
dýky; čítali sme rozprávky, 
hrali pantomímu, postavili 
hrady; navštívili nás hostia; 
boli sme na návšteve 
u mestských policajtov, 
aj v Asterione, kde sa aj 
tí najsmelší odvážlivci 
chvíľami naozaj báli. 

Počas noci nás navštívil 
primátor Rudolf Podoba, 
(ktorý si so sebou priniesol 
aj papuče a odvahu 
zostať v knižnici do rána), 
hovorkyňa mesta Janka 
Paulínyová a riaditeľ 
Podnikateľského inkubátora 
Aťo Horváth. Za všetkých 
hostí prečítala rozprávky 
Janka.

Noc v knižnici sa niesla 
témou: Naše hrady 
a zámky. V tvorivej dielni 
sme vyrobili tri krásne 

hrady z papiera. Nad 
stavbami a budovaním 
hradov dohliadal primátor 
mesta.
Ani sme sa nenazdali, čas 
pokročil a niektorým sa 
už začali zatvárať očká. 
Okolo druhej v noci dostal 
primátor „zodpovednú“ 
úlohu – uspať deti. Po 
skúsenostiach z minulých 
rokov, to bola od nás 
knihovníčok aj trocha 
škodoradosť. Ale na 
počudovanie, ani mu 
to veru dlho netrvalo. 
Záverečná rozprávka a už 
bolo v detskom oddelení 
počuť len odfukovanie.

Zažili sme jednoducho 
dobrodružnú, v našej 
knižnici už šiestu rozpráv- 
kovú Noc s Andersenom. 
Dobrí čitatelia sa môžu tešiť 
na takéto dobrodružstvo 
opäť budúci rok.

DM
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INFORMÁCIE Z KNIŽNICE FK REBEL 
pozýva v máji  
5.mája 2011, 19.00h
VOJDI DO PRÁZDNA 
Réžia: Gaspar Noé, 
Francúzsko, SRN, Taliansko, 
2009, 162 min.
Film súčasnej francúzskej 
kinematografie Gaspara 
Noého sa pohybuje na 
pomedzí halucinácie 
a reality. 

12.mája 2011,  19.00h
SUBMARINO
Réžia: Thomas Vintenberg, 
Dánsko, 2010,  101min
Príbeh dvoch outsiderov z 
kodaňského predmestia, 
ktorí sa snažia prežiť v 
bezútešnom prostredí. 

19.mája 2011, 19.00h
JA TIEŽ
Réžia: Álvaro Pastor, 
Španielsko, 2009,  103min
34-ročný Daniel je prvý 
Európan s Downovým 
syndrómom, ktorý vyštu- 
doval univerzitu. 

26.mája 2011,  19.00h
VYTIE
Réžia: Rob Epstein, USA, 
2010,  90min
Píše sa rok 1957 a v San 
Franciscu sa koná súdny 
proces kvôli básni Vytie.

Výsledky jarného 
šachového turnaja 
9.4.2011 sa v priestoroch 
CVČ Relax uskutočnil tradičný 
turnaj v rapid šachu venovaný 
oslobodeniu mesta Handlová. 
Turnaja sa zúčastnilo 44 
hráčov z Handlovej, Prievidze, 
Bojníc, Banskej Bystrice, Žiliny, 
Zvolena, Piešťan, Turčianskych 
Teplíc, Kremnice, Turian a 
Skleného.

Víťazom turnaja sa stal M. 
Dobrotka z Prievidze s počtom 
bodov 8/9. Na druhom 
mieste skončil M. Kaniansky 
(Prievidza) 7,5/9 a tretí bol R. 
Toma (Sklené)6,5/9.
Z Handlovčanov sa najlepšie 
umiestnil M. Bauko na 7. 
mieste. 
Kategóriu žiakov vyhral M. 
Garban (Prievidza). Medzi 
seniormi bol najlepší U. 
Uhrecký (Bojnice).

J.Geschwandtner

Nezabudli na nás
Ako ten čas beží... ani sme 
sa nenazdali a už sme sa 
dôchodcami stali.
Z príležitosti sviatku Dňa 
učiteľov sme ako dôchodcovia 
dostali od vedenia ZŠ Mierové 
námestie v Handlovej 
blahoželanie s prianím pevného 
zdravia a osobného šťastia. 
Zároveň  nás pozvali na prvé 
stretnutie dôchodcov, ktorí 
učili na tejto škole. Zišli sme sa 

31. marca 2011 v priestoroch 
zborovne hlavnej budovy. 
Čakali nás pekne prestreté 
stoly s bohatým občerstvením. 

S každou dôchodkyňou sa 
osobne zvítalo celé vedenie 
školy. Som už 19 rokov na 
dôchodku, ale také milé 
stretnutie ešte nepamätám. 
Zanechalo to na nás dobrý 
pocit, lebo týmto dali najavo, 
že si nás vážia, aj našu 
prácu. Zaspomínali sme si 

na učiteľské roky, pohovorili 
o svojich rodinách, ako sa darí 
deťom, vnukom a pravnukom. 
Boli sme veľmi prekvapení, čo 
všetko sa za tie roky zmenilo. 
Všetky budovy sú zateplené, 
majú plastové okná, žalúzie, 
všade nový nábytok, nové 
ihrisko, technicky vybavené 
učebne, estetika prostredia, 
pekná výzdoba. Pri našom 
odchode pani riaditeľka Mgr. 
Janka Weisová podarovala 

každej z nás čerstvú šípovú 
ružu. Touto cestou sa chcem 
poďakovať vedeniu školy 
za to, že sme sa po takom 
dlhom čase mohli stretnúť. 
Želáme vedeniu školy, všetkým 
pedagogickým pracovníkom 
úspech v ich náročnej 
učiteľskej práci, veľa múdrych. 
usilovných a vďačných žiakov, 
ktorým dávajú kus svojho 
života.

Mária Paulíková, dôchodkyňa



Dňa 
6. 5. 2011 
uplynul 
1 rok, 
čo nás 
navždy 
opustil náš 
milovaný 
otec, starý otec, priateľ pán 
Ján Dobrotka.
Smútiaca rodina.
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Opustili nás 
marec /apríl  2011
Ľudovít  Czikrai  68 r.
Dušan  Jarošík  63 r.
Alojz  Poliak  60 r.
Juraj  Tóth  79 r.
Jozef  Rosival 62 r.
Jozef  Tóth  81 r.
Štefan  Bederka  85 r.
Štefan  Čillík  54 r.
Štefan  Handler  75 r.
Jozef  Vlček  61 r.
Ondrej  Černák 70 r.
Leontína Kopálová  86 r.
Iveta  Kelleriková  47 r.
Anna  Tonhauserová  68 r.
Mariana  Sabová  64 r.
Eva  Lacková  80 r.
Lýdia  Hallonová  65 r.
Alžbeta  Beraneková  77 r.
Blanka  Berkiová  75 r.
Helena  Nagyová  83 r.

Spomíname MS v hokeji
Základné skupiny 
Skupina A: 
Nemecko, Rusko, 
Slovensko, Slovinsko
Skupina B: 
Bielorusko, Francúzsko, 
Kanada, Švajčiarsko
Skupina C: 
Nórsko, Rakúsko, Švédsko, 
USA
Skupina D: 
Česko, Dánsko, Fínsko, 
Lotyšsko

Skupiny A, D odohrajú 
všetky zápasy základných 
skupín v Bratislave v Orange 
Aréne.
Skupiny B, C odohrajú 
všetky zápasy základných 
skupín v Košiciach v Steel 
Aréne.

Každý tím odohrá v 
základnej skupine 3 zápasy 
- jeden proti ostatným 
tímom v skupine.
Skupina o udržanie v 
kategórii A MS v hokeji
4 tímy, ktoré nepostúpia zo 
základných skupín, budú 
hrať následne o udržanie v 
kategórii A majstrovstiev 
sveta. V skupine o udržanie 
bude hrať každý s každým, 
čiže každý tím odohrá 3 
zápasy. 2 najslabšie tímy 
zostúpia do kategórie B 
majstrovstiev sveta. 
Kvalifikačné skupiny 
Z každej základnej 
skupiny postupia 3 tímy 
do kvalifikačných skupín. 
Vytvoria sa dve 6-členné 
kvalifikačné skupiny. 
Vzájomné zápasy zo 
základných skupín sa 
započítavajú do tabuľky. Tu 
odohrá každý tím ďalšie 3 
zápasy. Z 12. tímov v troch 
kvalifikačných skupinách 
postúpi spolu 8 tímov do 
štvrťfinále.
Štvrťfinále, semifinále, 
finále a zápas o 3. miesto 
Vo štvrťfinále hrá každý tím 
jeden vyraďovací zápas a 4 
tímy postúpia do semifinále. 
Tu podľa rozpisu odohrá 
každý jeden zápas a víťazi 
týchto zápasov budú hrať 
finále o zlato a dva porazené 
tímy si zahrajú o bronz.
Od štvrťfinále sa budú hrať 
všetky zápasy v Bratislave. 
Finále a zápas o 3. miesto 
sa uskutoční 15.5.2001.

V. Horváth

„Tak rýchlo plynie 
neúprosný čas,
Ty ale stále v srdciach 
žiješ v nás“.
3. mája 2011 uplynie 
10 rokov, čo nás 
navždy opustil náš 
manžel, otec, svokor, 
starký a prastarký 
Ľudovít Ondriš. 
V tomto roku by oslávil  svoje 80. narodeniny.
S láskou a úctou na Teba spomíname..

Smútiaca rodina

Dňa 10.5.2011 uplynie 
25 rokov, čo nás opustil 
náš milovaný otec, starý 
otec a prastarý otec 
Juraj Geschwandtner.
S láskou spomíname. 

Deti s rodinami.

S hlbokým zármutkom 
v srdci oznamujeme 
všetkým priateľom a známym, že nás dňa 29. 
marca 2011 opustila naša milovaná 
Lýdia Hallonová,
vo veku 65 rokov po ťažkej a dlhej chorobe.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť 
a odprevadiť ju na poslednej ceste. Zároveň 
úprimne ďakujeme za prejavenú sústrasť 
a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

Chcela som ešte žiť, 
ale prišla tá chvíľa,
musela som do 
večnosti ísť.
Neplačte, nechajte 
ma tíško spať,
Čo mi bolo súdené, 
muselo sa stať.

1.mája 2011 si 
pripomíname 20. výročie 
úmrtia drahého manžela, 
otca a starkého 
Jozefa Hulineka.
„Zavrela sa kniha Tvojho 
života na 48. strane.
Vtedy stíchol dom, záhrada 
i dvor.

Ťažko je bez Teba žiť, nemá 
kto poradiť, potešiť.
Na hrobe kahanček svieti“.

S láskou a so smútkom 
v srdci spomínajú manželka, 
deti s rodinami. Kto ste ho 
poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.



Pozývame na športové  
podujatia  - máj 2011 

Prosiecka-Kvačianska 
dolina
8. máj 2011 o 6.00 h, od 
Podnikateľského inkubátora
Organizuje: OKST Meteor 
Handlová

Slovenský raj
21.-22. máj 2011 o 6.00h 
od Podnikateľského 
inkubátora
Organizuje: OKST Meteor 
Handlová
Prípade záujmu tel. kontakt 
– Jozef Ličko 547 78 29

O pohár mesta Handlová
20-21. máj 2011 o 10.00 h, 
Plaváreň mesta Handlová
Organizuje: Plavecký klub 
Handlová, mesto Handlová 

Celoštátne gymnastické 
preteky O pohár primátora 
mesta Handlová
28-29. máj 2011 o 9.00 
h, areál ZŠ Morovnianska 
cesta 
Organizuje: TJ Sokol 
Handlová, mesto Handlová

V Handlovej môžete stretnúť 
bežcov World Harmony Run
12. máj 2011 o 14.30 hod 
bežia cez Námestie baníkov 
Organizuje: Svetový beh 
Harmónie, celú trasu 
bežcov nájdete na stránke 
www.worldharmonyrun.org/
slovakia 

Sobota 8. 4. 2011 sa stala 
veľmi úspešným dňom 
pre gymnastky z TJ Sokol 
Handlová. Práve v tento deň sa 
totiž konali preteky  “Sokolský 
pohár„ v Bratislave, kde 
boli naše gymnastky veľmi 
úspešné. Vo veľmi silnej 
konkurencii  120 gymnastiek 
z celého Slovenska sa nielenže 
nestratili, ale priniesli aj 
niekoľko medailí a bodovaných 
miest.
Veľkú radosť nám urobili naše 
najmladšie dievčatká, kde na 
1. mieste skončila Anička 
Michalková a na 2. mieste 
Nikolka Nieburová. 

Naše umiestnenie:
Prípravka  
2.miesto Alexandra Strížencová 
3. miesto Viktória Matiašková 
9. miesto Nela Lomnická 
11. miesto Lea Lomnická 
Mladšie žiačky:
1. miesto Andrea Golhová
2. miesto Tamara Pazderová
4. miesto Tamara Kaplánová
14. miesto Lýdia Baranovičová
Staršie žiačky:
5. miesto Simona Geráthová
7. miesto Michaela Rudzanová
10. miesto Emília Vlčková
Juniorky:
5. miesto Žaneta Keratová 
9. miesto Dominika Stanislavová

Pozvánka na plavecké 
preteky, zmeny otváracích 
hodín na plavárni
Plaváreň mesta Handlová 
oznamuje  a zároveň 
pozýva širokú verejnosť
do svojich priestorov na 
plavecké preteky
„O pohár mesta 
Handlová žiakov 
kategórie „C“,
ktoré organizuje 
Slovenská plavecká 
federácia a Plavecký klub 
Handlová. 
v dňoch 21. – 22.5. 
2011.
Zároveň našim 
návštevníkom 
oznamujeme, že počas 
konania pretekov v sobotu aj 
v nedeľu, budeme poskytovať služby 
FÍNSKEJ SAUNY, INFRASAUNY, 
SOLÁRIA ako aj MASÁŽE v obvyklom 

čase od 10.00 do 19.00 hod. bez 
obmedzenia. 
Z dôvodu konania pretekov budú 
upravené len prevádzkové hodiny 

vstupov na bazén a to nasledovne :  
Sobota  21.5.2011: bazén 
uzatvorený pre verejnosť
Nedeľa  22.5.2011: bazén 
uzatvorený do 15,00 hod. 

od 15.00 hod  OTVORENÉ  do 19,00 
hod.

Plavci na súťaži
Dňa 16. apríla 2011 sa 
plavci Plaveckého klubu 
Handlová zúčastnili X. 
ročníka Veľkonočných 
plaveckých pretekov 
v Žiari nad Hronom. 
Z našich plavcov najlepšie 
výsledky dosiahli:
Kaczová Irena   
Hanešová Ema 
Kysela Dušan  
Pribojszkí Pavol   
Ďuriš Daren   
Vicena David  
Haneš Marek  
Všetkým plavcom 

ďakujeme za vzornú reprezentáciu 
nášho klubu.
Viac na 
www.plaveckyklubhandlova.sk  

M.V.
Apríl 201111

Gymnastika reprezentuje naše mesto 

Všetkým úspešným gymnastkám gratulujeme, ďakujeme za skvelú reprezentáciu oddielu  TJ Sokol  Handlová a mesta 
Handlová a želáme veľa  ďalších úspechov. Najbližšie držme palce gymnastkám na  Školských majstrovstvách 
Slovenska, ktoré sa uskutočnia v dňoch 3. až 5. mája  v Šenkviciach a v sobotu 16. mája v Prievidzi na pohárových 
pretekoch O pohár Stavmatu.                                                                                                                       Kotríková

Behu oslobodenia 
sa zúčastnilo 277 
mladých bežcov
Vyznávači behu si zmerali 
sily na XXVIII. ročníku Behu 
oslobodenia Handlovej, 
ktorý sa uskutočnil v piatok 
8. apríla 2011 v areáli 
ZŠ Morovnianska cesta 
a priľahlých uliciach. 
Garantom a zároveň 
generálnym sponzorom 

tejto tradičnej bežeckej 
súťaže je mesto Handlová, 
hlavnými organizátormi 
podujatia sú MJM servis 
Miroslav Michálek a 
Centrum voľného času 
Relax v Handlovej.  
Spoluorganizátormi sú 
AMK Baník Handlová.
Sponzori Ervin Šalamon 
a  Združenie obcí 
Handlovskej doliny prispeli 
svojimi sponzorskými 
darmi k vysokej úrovni 
pretekov, keďže obsadenie 

jednotlivých kategórií 
bolo celoslovenského 
charakteru. Dokonca k nám 
zavítal aj čerstvý slovenský 
halový rekordman na 800 
m Matúš Talán, štartujúci 
pod hlavičkou Mac Redox 
Lučenec, ktorý v aktuálnej 
skončenej halovej sezóne 
zlepšil 25 rokov starý 
slovenský žiacky rekord!
Absolútny víťaz pretekov 
v mužských kategóriách 
Miroslav Dobiáš 
(súťažiaci za AK Baník 

Prievidza) a umiestnení 
na prvých troch miestach 
v kategóriách dospelých 
obdržali z rúk Ing. Rudolfa 
Podobu, primátora 
mesta Handlová finančné 
odmeny.
V celkovom počte 
304 účastníkov sme 
zaznamenali zo súťažiacich: 
277 detí a mládeže a 27 
dospelých.
Výsledkovú listinu nájdete 
na www.handlovskenoviny. 
webnode.cz/sk 

Banícka Rallye 2011
13. ročník „O POHÁR 
MESTA HANDLOVÁ“ 
– jazda zručnosti 
medzinárodná dopravno 
– výchovná súťaž 
„MLADÝ NAVIGÁTOR“
HANDLOVÁ, 24.6. – 26.6. 
2011
Propozície a prihlášky na 
www.handlova.sk

Inzerujte 
v Handlovských 
novinách
len 0,6 eur/cm2

 

info: 0907 774 280

Podporujeme podnikanie 

v meste Handlová
www.podnikatelskydom.sk



V tajničke sa ukrýva meno speváka, ktorý vystúpi 
na Country TRH-u 2011 v Morovne

Podnikatelský inkubátor Handlová, 
Námestie Baníkov 5, 2. poschodie 
314, 046/5444 013, 0907774280, 
www.inkubatorhandlova.sk

Srdiečka 2011

Dajte si odfotiť vaše 
detičky a zapojte sa do 
súťaže o najkrajšiu detskú 
fotografiu!
Najkrajšie fotografie budú 
mesačne uverejňované  v 
HN a v decembri 2011 z nich 
čitatelia vyberú víťazné foto, 
ktorého majiteľ získa zdarma 
foto vo formáte A1(841 x 594 cm).

Platí len pre fotografie zhotovené 
vo Fotoštúdiu Asterion.
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Detský tábor vo Veľkej Fatre (Rakša)
16.7 - 22.7 2011, info: V. Horváth 0907 774 280

mexické jedlo

banícky symbol

druh lode

oslava

obec v Gemeri

nadávka

pomoc iným

povzdych

vojenská hodnosť

horský potok

Žena sa dala odviezť taxíkom. 
Keď prišlo na platenie, zistila, 
že nemá peniaze. Taxikár 
nahnevane pribuchol dvere, 
šliapol na plyn a odviezol 
ženu na kraj lesa. Na lúke 
rozprestrel plachtu.
- „Čo chcete robiť? Mám 
doma tri deti!“, preľakla sa 
žena.
- „A ja mám doma šesťdesiat 
králikov. Tak nepapuľuj a 
trhaj.“ 

Pani učiteľka hovorí triede:
- Povedzte mi nejaké zviera 
na písmeno „a“. Dežko sa 
prihlási a hovorí:
- Auto.
Pani učiteľka sa iba pozrie na 
Dežka a pýta sa ďalej:
- Povedzte nejaké zviera na 
„o“.
Dežko hovorí:
- Oko.
Pani učiteľka pošle Dežka za 
dvere a pýta sa ďalej:
Povedzte nejaké hrozné zviera 
na „u“. Dežko vykukne z poza 
dverí a zakričí:
- Učiteľka! 

Rozhádaní manželia sa ubyto-
vali v tatranskom hoteli.
Vojdú do izby a ona o chvíľku 
kričí:
„Aká romantika! Nádhera! 
Z okna vidím srnku!“
„Nie je to srnka, ale krava“, 
hovorí on.
„A nestojíš pri okne, ale pri 
zrkadle!“. 

- Pane, ako ste si zlomili 
ruku?
- Jazdil som na koni, kôň 
zrazu zastal, ale ja som 
pokračoval ďalej... 

- Za čo ste v base?
- Predčasne som nakupoval 
darčeky.
- Veď, ale to nie je trestné.
- No len ja som ich nakupoval 
o tri hodiny skôr ako otvorili 
obchod... 

Manželka volala svojej mamičke:
- Zase sa ten môj Jožo so mnou 
vadil, prídem bývať k tebe.
- Nie miláčik, on musí zaplatiť za 
svoje chyby. Ja prídem bývať k 
vám! 

-Ako voláš svoju svokru?
-Vegeta.
-A to už prečo?
-Mieša sa do všetkého.

Poslanec v autobuse hovorí mladej 
mamičke oproti:
- Prosím Vás, to dieťa nech ma 
prestane napodobňovať!
Mamička prikývne a hovorí malému:
- Peťko, prestaň zo seba robiť 
debila! 

KURZY PC 1+1
jeden žiak jeden lektor
Podnikateľský inkubátor
5444 013 , 0907774280

Chcete si privyrobiť?
Hľadáme spolupracovníkov 
na zber  inzercie.
0907 774 280, atohorvath@gmail.com


