
Aj keď sa s nami zatiaľ leto hrá 
a každý deň nás prekvapuje 
dažďom, tým, ktorí si začali 
1.júla užívať letné prázdniny to 
určite náladu nepokazí. Ale aj 
my, čo už prázdniny školákom 
len smutne závidíme, začíname 
cítiť, že je čas na oddych. 
     Potrebujeme vypnúť, načer-
pať sily, dostať nápady... Niekto 
k tomu, aby toto dokázal, 
potrebuje zmenu prostredia 
– horúcu pláž, vysoké hory, 
túry na bicykloch alebo opateru 
v kúpeľoch. Niekomu stačí 
dopriať si luxus celý deň ležať 
v posteli a čítať knižku. Podstata 
je však rovnaká. Prestať myslieť 
na to, čo zajtra musíme... 
pretože tentokrát nič nemusí-
me. Tento pocit legitímneho 
zbavenia sa záväzkov na pár dní 
nám dáva pocit slobody, ktorý 
tak veľmi potrebujeme. 
     Prajem vám, aby vám nič 
nepokazilo vaše dni oddychu. 
Aby vám dovolenka vyšla 
podľa predstáv, či už túžite po 
vzdialenej destinácii alebo len 
po kľudných dňoch kdekoľvek, 
kde bude vaša rodina šťast-
ná. Užite si jeden druhého, 
sladké ničnerobenie, zmrzlinu 
a letné drinky. Ak zostanete 
cez leto doma, verím, že sa 
nebudete nudiť a vyberiete si 
z handlovských letných podu-
jatí. A v septembri, s opálenou 
tvárou,  začneme znova zhurta 
riešiť to, čo pred nás život 
postaví.
Prajem vám krásne leto, plné 
pohody a oddychu.

Ing. Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej

Primátor mesta, spolu s ďalšími pred-
staviteľmi mesta, prijal vo štvrtok 16. 
júna 2011 veľvyslankyňu Nórskeho 
kráľovstva J. E. Trine Skymeon. 
Stretnutie s členmi mestskej rady, 
zamestnancami odd. regionálneho roz-
voja, Help. n.o. a plavárne sa nieslo vo 
veľmi príjemnej atmosfére. 
Jej excelencii boli v malej zasadacej 
miestnosti MsÚ prezentované, okrem 
predstavenia samosprávy, výsledky 
dvoch úspešne implementovaných 
projektov realizovaných v meste 
Handlová, prostredníctvom finanč-

ného mechanizmu EHP a Nórskeho 
finančného mechanizmu: „Handlovský 
program podpory vzdelávania a za-
mestnania“, ktorý podporil Finančný 
mechanizmu EHP, Nórsky finančný 
mechanizmus a štátny rozpočet 
Slovenskej republiky bol  zrealizovaný 
neziskovou organizáciou Help, n. o.  a  
projekt „Rekonštrukcia rozvodov tepla 
plavárne mesta Handlová s cieľom 
úspory energie“,  financovaný pro-
stredníctvom Finančného mechanizmu 
EHP, Nórskeho finančného mechanizmu 
a štátneho rozpočtu SR.

J.E Trine Skymeon sa zaujímala o do-
siahnuté ukazovatele, bola sa osobne 
pozrieť na mieste v súčasnosti uzavre-
tého prieskumného vrtu handlovskej 
doliny na Poštovej  ulici, zúčastnila 
sa prehliadky plavárne mesta, kde svoju 
návštevu ukončila. 
Zámerom mesta je dobudovanie ďalšej 
infraštruktúry v oblasti využitia obno-
viteľných zdrojov, čo je  i cieľom pod-
pory projektov z Nórskeho finančného 
mechanizmu.
I to bola jedna z tém stretnutia.

JP
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Primátor mesta Ing. Rudolf Podoba už 
tradične prijíma v obradnej miestnosti 
MsÚ Handlová žiakov, ktorí svojimi 
študijnými výsledkami alebo mimoškol-
skou činnosťou vynikajú. Bolo tomu tak 
aj 10. júna 2011, kedy si vypočuli jeho 
slová pochvaly a prevzali si drobné 
upomienkové predmety mesta. Podpisy 
tých najlepších sú navždy zachytené v 
Pamätnej knihe mesta. Oceňovanie 
žiakov základných škôl a osemročné-
ho gymnázia v Handlovej v školskom 
roku 2010/2011 zohľadňuje vynikajúce 
výsledky vo výchovno-vzdelávacom 

procese, výsledky v rôznych oblastiach 
záujmovej činnosti, výrazné úspechy 
v riešení predmetových olympiád, v 
súťažiach a podobne. 
V tomto školskom roku sú tými 
najlepšími:
Sára Schlencová – žiačka 2. B triedy, 
ZŠ Mierové námestie
Sarah Molotová – žiačka 2. B triedy, ZŠ 
Mierové námestie
Marián Zeman – žiak 3.  C triedy, ZŠ 
Mierové námestie
Emília Vlčková, žiačka 5.A triedy, ZŠ 
Morovnianska cesta 

Žaneta 
Keratová, žiačka 
7.A triedy, ZŠ 
Morovnianska 
cesta
Ráchel 
Javorová, 
žiačka 9.A 
triedy, ZŠ 
Morovnianska 
cesta
Andrea 
Golhová, žiač-
ka 3.B triedy, 
ZŠ Školská ul.
Michaela 
Hanešová, 
žiačka 9.A tri-
edy zameranej 

na rozšírené vyučovanie matematiky  
a prírodovedných  predmetov, ZŠ 
Školská ul.
Irena Balátová, žiačka 9.A triedy  
zameranej  na rozšírené vyučovanie 
matematiky a prírodovedných predme-
tov, ZŠ Školská ul.
Ľudmila Balážová, žiačka 8. A triedy, 
Špeciálna základná škola 
Jozef Kechan,  žiak 8. A triedy, 
Špeciálna základná škola 
Dávid Bartoš, žiak 8. A triedy, 
Špeciálna základná škola 

Beáta   Fleischerová, žiačka 3. triedy 
osemročného štúdia Gymnázia Ivana 
Bellu 
Jarmila Jendrušáková, žiačka 4. triedy 
osemročného štúdia Gymnázia Ivana 
Bellu.
Laura Koštialová, žiačka 4. triedy 
osemročného štúdia Gymnázia Ivana 
Bellu 
Slavomír Dobrotka, žiak 3. ročníka 
prvého stupňa speváckeho oddelenia,  
Základná umelecká škola 
Nora Paľovová,  žiačka 2. ročníka 
výtvarného odboru, Základná umelecká 
škola
Barbora Mjartanová, žiačka 1. ročníka  
hudobného oboru,  Základná umelecká 
škola 
Adam Bartalský, Súkromná umelecká 
škola Volcano
Veronika Fujašová, Súkromná umelec-
ká škola Volcano
Dorotka Palušová, Súkromná umelec-
ká škola Volcano 
Lukáš   Pieš, DaMP mesta Handlová 

Viac o najlepších sa môžete dočítať na 
internetovej stránke mesta www.hand-
lova.sk v odkliku školstvo, kde nájdete 
aj fotogalériu.
Gratulujeme a prajeme príjemné 
prázdniny!

JP, foto: JP
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Tramping, trávenie voľného  
času v prírode  rešpektujúc 
dohodnuté zákony a pravi-
dlá s dôrazom na ochranu 
prírody je typický pre oby-
vateľov Československa. 
Tramping už má svojich 
sto rokov aj kúsok, nezničili 
ho dve svetové vojny, ani 
komunistický režim, nezni-
čila ho ani Nežná revolúcia. 
Trampi sa dodnes schád-
zajú na svojich slezinách, 
potlachoch, alebo sa len tak 
voľne túlajú prírodou, aby 
si v nej oddýchli, spoznali 
nových kamarátov a zabavili 
sa. V šesťdesiatich  rokoch 
minulého storočia veľa 
trampov muselo z rôznych 
príčin emigrovať z Česko-
slovenska. V najlepších 
rokoch svojho života opus-
tili svojich najbližších, aby  
v cudzej krajine začali žiť 
nový život. Nemohli si vtedy 
veľa toho odniesť, ale čo si 
každý z domova odniesol, 
bol tramping.
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8. celosvetový potlach aj s Handlovčanmi

V novej domovine pokra-
čovali v tejto tradícii  a tak 
je dnes tramping rozšírený 
po celom svete. Raz za päť 
rokov sa títo pardi stretávajú 
na jednom z kontinentov. 
Tohto roku sa zraz trampov 
konal v Britskej Kolumbii 
v Kanade. V júni 2010 sme 
sa rozhodli, že kamarátov, 
po ktorých stopách kráčame 

aj my, navštívime. Ani sme 
sa nenazdali a v sobotu 18. 
júna sme spolu s vyše 1200 
trampami z celého sveta 
spievali spoločne trampskú 
hymnu a hľadeli do horiacej 
pagody, spomínajúc na 
kamarátov, ktorí už nie sú 
medzi nami. Bol to nevšedný 
zážitok. Počas piatich dní 
hlboko v horách Britskej 

Kolumbie, kde jediným 
domácim pánom sú medve-
de, sme si vypočuli desiatky 
príbehov našich rodákov. 
Ako ťažko začínali, keď opus-
tili vlasť. Boli to príbehy plné 
dobrodružstva lovcov, ktorí 
už svoje zastrelené medvede 
nepočítajú, ale aj desiatky 
príbehov z bežného života, 
tu v krajine, kde je (pre nás) 

všetko ďaleko. Spoznali sme 
nových kamarátov a veríme, 
že sa za nimi, sem do 
krajiny medveďov ešte raz 
vrátime. Alebo sa stretneme 
o tri roky v Austrálii, kde sa 
bude konať  9. celosvetový 
potlach. Ahoj. 

Aťo, Sadko, Stany, Blody, 
Maťo, Duko, Rino.

Canmore/24. jún/Alberta/Canada.

Najlepší študenti Handlovej



Ľudskosť je rozmerom srdca. 
Presahuje priestor a čas. Je 
šťastím a zázračným darom,   
že stretávame ľudí, ochotných 
podať pomocnú ruku chorým, 
bezvládnym, trápiacim sa... 
Bez ich pomoci by sa nám len 
ťažko darilo zmierňovať ľudské 
utrpenie a poskytovať pomoc 
ľuďom v ťažkých životných 
situáciách. Slovenská huma-
nitná rada preto chce udelením 
ceny Dar roka oceniť prejavy 
ľudskosti a pomoci blížne-
mu, preukázané konkrétnym 
činom. Túto cenu chápeme 
ako symbolické poďakovanie 
všetkým menovaným i neme-
novaným darcom. Zároveň je 
morálnym ocenením, ktorého 
snahou je poukázať na ušľach-
tilosť a dobro, ktoré v každom 
z nás drieme. To nás všetkých 
navzájom zbližuje. Udelenie 
ceny Dar roka preto bude tiež 
sviatkom rovnako pre darcov, 
ako aj pre obdarovaných.
(Preambula Ocenenia Dar 
roka) 

Zrkadlová sála primaciálneho 
paláca Bratislave sa v stredu 
15. júna 2011 zaplnila viac 
ako 140  účastníkmi cere-
moniálu odovzdávania cien 
Dar roka 2010. Cena Dar roka  
je ocenenie Slovenskej huma-
nitnej rady, prístupné všetkým 
tým, ktorí  v priebehu bežného 

kalendárneho  roka  prispeli 
na pomoc ľuďom v núdzi, 
na rozvoj  dobrovoľníckeho 
sektora alebo sa zaslúžili o 
naplnenie princípov humanity 
v konkrétnom živote, a to 
nielen finančným alebo vec-
ným darom, ale aj iniciatívou, 
službou, myšlienkou, projek-
tom, poskytnutím duševného 
vlastníctva, resp. inou formou 
pomoci či podpory. 
Primátor mesta Handlová sa 
stal jedným z laureátov tohto 
ocenenia a od prezidenta 
SHR Ivana Sýkoru prevzal 
symbolické tri oriešky. Čestná 
komisia mu udelila ocenenie 
za jeho profesijnú ale i ľudskú 
pomoc počas povodní z 15. 
augusta 2010,  kedy stál 
uprostred diania a koordinoval  
práce po povodniach.
Príjemnú atmosféru dotvorila 
i slovenská Edith Piaf Edita 
Moravská. Medzi ocenenými 
bola i operná diva Lívia Agh. 
Predsedníčka DO Fénix Eva 
Pintérová, ktorá zaslala návrh 
na ocenenie navštívila primá-
tora a požiadala ho o pomoc, 
ktorej sa jej dostalo. Čestná 
komisia ohodnotila  jeho ľud-
ský prístup, kedy neváhal i fi-
nančne vypomôcť so svojich 
osobných financií a podporil 
18 rodín v Handlovej, ktoré 
utrpeli záplavami najväčšie 
škody. 
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Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 
sa v mesiaci jún dožili

Vincent  Jahodka
Eleonóra  Hincová
Helena  Tóthová
Ladislav  Schnirc
Rozália  Chalupová
Emília  Vicianová
Mária  Kozárová
Irena  Halomiová
Štefan  Dobiš
Irena  Ďurčová
Gabriela  Lampertová
Štefan  Halász
Jozef  Schwarcz
Mária  Muchová
Ľudmila  Trvalová
Michal  Vravko
Štefan  Malárik
Margita  Martinková
Pavel  Balna
Ľudmila  Michelová
Pavel  Greguš

Zapísala: Renata Strážovská, 
matrikárka

Narodené detičky 
máj/jún 2011

Leonard  Podolec
Simon  Čukan
Adam  Hnik
Michaela  Kotianová
Melánia  Cicková
Lucia  Jonásová
Nelly  Malejková

WWW.HANDLOVSKENOVINY.WEBNODE.CZ/SK

Dar roka si prevzal primátor Handlovej

Primátor mesta si prebral 
ocenenie so slovami vďaky 
pre všetkých tých, ktorí boli 
nápomocní v obdobiach, kedy 
Handlová prešla zložitými 
skúškami.
O Slovenskej humanitnej 
rade
Slovenská humanitná rada 
(SHR) bola založená v roku 
1990. Má 20 riadnych členov 
a v súčasnosti združuje 169 
dobrovoľníckych neziskových 
organizácií na území celej 
republiky. Poskytuje im pria-
mu finančnú pomoc na čin-
nosť a na humanitné projekty. 
Je to národné dobrovoľnícke 
centrum humanitných a 

charitatívnych organizácií, 
občianskych združení a na-
dácií, pôsobiacich v sociálnej 
oblasti v širokom ponímaní. 
Ide o organizácie, ktoré 
poskytujú pomoc, služby, 
starostlivosť, poradenskú čin-
nosť a organizujú rôznorodé 
aktivity v prospech sociálne 
znevýhodnených a hendi-
kepovaných ľudí.  SHR je 
financovaná zo sponzorských 
darov a z príspevku zo štát-
neho rozpočtu SR. Nominácie 
na udelenie Daru roka môže 
aj široká verejnosť zaslať do 
konca februára nasledujúceho 
kalendárneho roka. Viac na 
www.shr.sk                      JP

Deň detí 
na okrasných rybníkoch
Mali ste jasno, ako tento rok 
stráviť s vašimi ratolesťami Deň 
detí ? Ak nie, my vám radi do 
budúcnosti poradíme. Mnoho 
Handlovčanov aj s rodinkami 
sa v sobotu 4.6. stretlo na ryb-
níkoch v Remate. Čakal na nich 
deň plný zážitkov, pohody a to 
nie len pre tých najmenších, 
ale aj pre ich rodičov. Musíme 
potvrdiť, že prvý ročník akcie 
venovanej deťom naplnil oča-
kávania zrejme každého. 

Milé zvieratká a krásne pro-
stredie pri rybníkoch si strážil 
rozprávkovo nastrojený vodník, 
ktorého si deti ihneď obľúbili. 
Atmosféra bola v naozaj prí-
jemná. Živá hudba, rybačka, 
reštaurácia, veľa miesta na hry 
pre deti a samozrejme súťaže a 

atrakcie. Tejto úlohy sa zhostil 
Detský a mládežnícky parla-
ment Mesta Handlová, ktorý 
mal v rukáve mnohé zaujímavé 
aktivity. 

Zatiaľ, čo sa rodičia občerstvo-
vali, ich živé striebra spoločne 
nakreslili najväčší vodný svet 
detskej fantázie, vyrábali 
zápisníkové rybičky alebo sa 
nechali pomaľovať na tvár. 
Nakoniec deň zavŕšil Mestský 
kynologický klub Handlová. 
Jeho členovia ukázali návštev-
níkom svojich psíkov a tiež to, 
čo ich naučili.
Ak teda patríte k tým, čo Deň 
detí berú ako rodinnú záleži-
tosť a máte chuť sa zabaviť aj 
nabudúce, dúfame, že sme vám 
ponúkli dobrú inšpiráciu. Veď je 
krajšie tráviť voľný čas spoločne 
a ešte k tomu aj v takej nádher-
nej prírode akou je Remata.

Noema Hipká, DaMP

Zber veľkoobjemného odpadu 
na mesiac júl 2011

Mesto Handlová žiada občanov mesta, aby ku kontajne-
rom 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  Pondelok  - 18.7.2011
IBV - rodinné domy   Utorok - 19.7.2011
Mestské časti - H. koniec, 
N. Lehota, Morovno   Streda - 20.7.2011

Zvoz separovaných zložiek odpadu
V mesiaci júl  2011 sa budú jednotlivé zložky zvážať nasledovne: 
plasty  6. a 20.7.2011 
papier  13. a 27.7.2011
sklo  12.7.2011
Žiadame obyvateľov mesta, aby v prípade plastových odpadov( PET fľaše) a objemnejšie-
ho papierového odpadu tento stláčali a neznižovali tak kapacitu kontajnerov na ich zber. 
Ďakujeme! 
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Kosenie trávnatých 
plôch verejných 
priestranstiev 

Kosenie trávnatých plôch 
verejných priestranstiev 
každoročne otvorí i diskusiu 
o tom, ako efektívne, kde 
a kedy sa kosí. Informujeme 
verejnosť, že zmluvná spo-
ločnosť vykonáva kosenie 
verejných priestranstve 
podľa pasportu verejnej 
zelene, t.j. plochy v správe 
mesta. Mesto Handlová 
zabezpečuje kosenie ďalších 
trávnatých plôch prostred-
níctvom aktivačných pra-
covníkov.  V prípade otázok 
ohľadom kosenia verejných 
priestranstiev kontaktujte 
referát životného prostredia 
MsÚ Handlová na tel. čísle 
046 519 25 13. 
Opätovne uvádzame harmo-
nogram kosenia trávnatých 
plôch v meste.
Mesto Handlová v rámci 
zmluvného vzťahu s Ing. 
Michaelou Belákovou bude 
vykonávať kosenie trávnatých 
plôch v meste Handlová  tak, 
ako po minulé roky, v štyroch 
etapách. Kosiť sa bude 
v smere z juhu na sever, 
môže dôjsť k miernym posu-
nom vplyvom klimatických 
podmienok.
Etapy kosenia:
I. od 20.04 -  do 31.05.2011
II. od 01.06 -  do 22.07.2011
III. od 25.07 -  do 15.09.2011
IV. od 19.09 -  do 10.11.2011

JP
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Primátor mesta 
rokoval 
Vážení Handlovčania, 
v stálej rubrike vám opäť 
prinášame rokovania 
primátora mesta ku koncu 
mája a v mesiaci jún  2011. 
Témy stretnutí sú i pre vás 
ukazovateľom, v akých 
smeroch sa snaží vedenie 
mesta o rozvoj Handlovej.

Zo stretnutí primátora 
mesta
-   Koncom mája spoločné 
rokovanie Železničnej spo-
ločnosti Slovensko, a. s. s 
predstaviteľmi samospráv, 
TSK a SAD k príprave nového 
cestovného poriadku, ktorý 
Handlovčania mali možnosť 
pripomienkovať do 27.6.2011  
-   Pracovné rokovanie s poten-
ciálnym investorom výstavby 
detských ihrísk a športových 

plôch na území mesta a zim-
ného štadióna v areáli ZŠ MC 
-   Pracovné rokovanie 
s predsedom COOP Jednota 
Prievidza k otázkam prevádzky 
v Handlovej  a oprave parko-
viska pred prevádzkou
-   Pracovné rokovanie s riadi-
teľom ÚPSVaR Prievidza Mgr. 
Celestínom Černákom o otáz-
kach zamestnanosti
-   Pracovné rokovanie k or-
ganizačnému zabezpečeniu 
podujatia Handlovské dni 
techniky
-   Pracovné rokovanie 
s riaditeľom Stredoslovenského 
vodohospodárskeho podniku, 
š. p.  správa povodia stred-
ného Hrona k zhodnoteniu 
prác podniku na vodnom toku 
v Novej Lehote 
-   Rokovanie so spol. 
UNIPHARMA Bojnice,              
1. slovenská a. s. o prevádzke 
handlovskej nemocnice 
-   Záverečná konferencia 

v Bratislave k ukončeniu 
prvého programového obdo-
bia Finančného mechanizmu 
EHP a Nórskeho finančného 
mechanizmu (2004 – 2009)
-   Pracovné stretnutie so 
štátnymi orgánmi k ukončeniu 
stavby ,,Malého obchvatu“.
-   Počas troch pondelkov pri-
jímanie občanov v rámci Dňa 
otvorených dverí primátora 
mesta  
-   Koncom mája sa primátor 
zúčastnil slávnostného vyhlá-
senia výsledkov 3. ročníka 
súťaže pre žiakov a učiteľov II. 
stupňa ZŠ na tému ,, Energia 
u nás doma“ v Bratislave
-   Slávnostne otvoril a vy-
hodnotil 2. etapu pretekov 
konaných v meste Handlová 
v rámci 55. ročníka medziná-
rodných cyklistických pretekov 
OKOLO SLOVENSKA
-   V ZŠ MC slávnostne otvoril 
Handlovské športové hry 
-   V obradnej miestnosti mesta 

Handlová vykonal slávnostný 
obrad oceňovania najlepších 
žiakov ZŠ, ZUŠ a osemročného 
Gymnázia
-   Na pôde mesta prijal, spolu 
s ďalšími predstaviteľmi mesta, 
veľvyslankyňu Nórskeho 
kráľovstva J. E. Trine Skymeon 
-   V obradnej miestnosti mesta 
Handlová vykonal slávnostné 
prijatie absolventov SPŠ baníc-
kej Handlová po 50 rokoch  
-   V obradnej miestnosti mesta 
Handlová vykonal slávnostné 
vyradenie absolventov ZUŠ 
Handlová
-   Zúčastnil sa Dňa detí na 
cvičisku pod strelnicou v Han-
dlovej
-   Vo svojej kancelárii 
prijal spisovateľku Vandu 
Rozenbergovú 
-   Zúčastnil sa Záverečného 
koncert žiakov ZUŠ Handlová
-   Vykonal obrad Slávnostného 
vyradenia detičiek MŠ

JP

Turisticko 
informačná
kancelária presťahovaná

Združenie obcí Handlovskej 
doliny oznamuje, že TIK 
ZOHD je od 1. 6. 2011 pres-
ťahovaná do Domu kultúry 
mesta Handlová, prízemie 
(bývalá predajňa Telemont)
TIK ZOHD je otvorený v čase 

PO –PI  9.00 h -17.00 h
SO – NE  - zatvorené
Potrebujete suveníry z Han-
dlovej pre vašu návštevu? 
Pohľadnice? 

Navštívte TIK v DK Handlová!
Tel. kontakt: 0905 977 951 

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 pre-
čítajte si Príručku pre obyva-
teľstvo (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:  VAROVNÉ SIGNÁLY

Varovný signál VŠEOBECNÉ 
OHROZENIE
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA 
PRI OHROZENÍ, ALEBO PRI 
VZNIKU MIMORIADNEJ 
UDALOSTI, AKO AJ PRI 
MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA 

NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ 
UDALOSTI  2 – minútový 
kolísavý tón sirén
Kolísavým tónom sirén v trvaní 
2 minút sa počas vojnového 
stavu a počas vojny vyhlasuje 
aj ohrozenie v prípade možné-
ho vzdušného napadnutia úze-
mia štátu. Slovná informácia 
pri takomto ohrození obsahuje 
vymedzenia územia, pre ktoré 
je ohrozenie vyhlásené a výraz 
“VZDUŠNÝ POPLACH”

Varovný signál OHROZENIE 
VODOU
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA 
PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI 
ÚČINKAMI VODY
6 – minútový stály tón sirén

Signál KONIEC OHROZENIA
KONIEC OHROZENIA 
ALEBO KONIEC PÔSOBENIA 
NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ 
UDALOSTI 2 – minútový stály 
tón sirén bez opakovania
Pravidelné preskúšanie funkč-
nosti sirény v meste Handlová 
bude realizované  8. júla 
2011.
Príručku nájdete na 
www.handlova.sk 

Novootvorené 
prevádzkarne v apríli a máji 2011 
Večierka – potraviny, predajný stánok, 
Šmeralova 
Predaj doplnkovej výživy a športových 
odevov , Podnikateľský inkubátor
Predaj kebabu, pekárenských, cukrá-
renských výrobkov a balených potravín, 
Ul.SNP 16
Detský krajčírsky salón, výroba odevov, 
Poštová 58 (objekt ZUŠ)
Predaj darčekových predmetov, školských  
a domácich potrieb, Mostná, blok D
Predaj diabetických, bezlepkových a 
detských  potravín, F. Nádaždyho 2 (CVČ 
Relax)     
Zariadenie slúžiace na regeneráciu a rekon-
díciu, Údernícka 46
Telemont – Peter Šebesta, Nám. baníkov 
10

Predajňa bižutérie, 
Nám. baníkov 20 (hotel Baník)
Kozmetika, Okružná 6
Kozmetika, ČSA 12

Presťahované 
prevádzkarne v apríli 2011
Pizzéria Mako, presťahovaná na Ul. 29. 
augusta 92 (Hutira)
Predajňa Orange, presťahovaná na Nám. 
baníkov 4

Zrušené prevádzkarne 
v apríli a máji 2011
Bagetéria – predajný stánok, Ul. ČSA
Telemont – Peter Šebesta, Nám. baníkov 3 
Fitnescentrum, Potočná 66    
Mäso a údeniny – predajný stánok, 
Švermova  
Predajňa bytových dekorácií, 
Nám. baníkov 13

Rokovanie MsZ 
sa v júli nekoná
Rokovanie Mestského zastu-
piteľstva mesta Handlová sa 
v zmysle schváleného harmo-
nogramu zasadnutí na 2. polrok 
2011 v mesiaci júl 2011 nekoná.
Najbližšie zasadnutie je naplánova-
né na štvrtok 25. augusta 2011.
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Správy z MsÚ
Odstávka elektrickej energie 
Stredoslovenská energetika a.s. ozna-
muje, že z dôvodu revízie elektrického 
zariadenia, bude prerušená dodávka 
elektrickej energie v stredu  13. júla 
2011 od 9.00 do 14.00 h
v mestskej časti Nová Lehota pri 
Handlovej a vo štvrtok 14. júla 2011 od 
8.00 do 15.00 h v časti Horný koniec, 
v prevádzkach Chylo Rudolf-Nábytok, 
FIN.M.O.S., HOSTINEC - ManBO, v 
Rímsko katolíckom farskom úrade a 
SM.
Za porozumenie ďakujeme.

Mestská polícia informuje.....
Mestská polícia zaznamenala za mesi-
acoch máj – jún 2011 (od 19.5.2011 
do 16.6.2011) celkom 482 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 215 priestupkov, 
z čoho 33 priestupkov bolo oznáme-
ných občanmi mesta. Za uvedené 
obdobie bolo zistených 174 doprav-
ných priestupkov.
Ako sme avizovali, podrobnosti sa dočí-
tate v našom aktualizovanom odkliku na 
www.handlova.sk MsP informuje.

Výberové konanie sa skončilo
Dňa 24.5.2011 sa uskutočnilo výbe-
rové konanie na obsadenie  pracovnej 
pozície – príslušník mestskej polície 

v Handlovej. Výberového konania sa 
zúčastnilo 11 uchádzačov v dvoch  
kolách. V prvom kole v dopoludňajších 
hodinách absolvovali všetci adepti 
fyzické preskúšanie zo šiestich dis-
ciplín. Popoludní boli so záujemcami 
vykonané pohovory. Komisia na základe 
výsledkov vybrala 5 adeptov, z ktorých 
bol nakoniec vybraný jeden príslušník. 
Štyria ďalší v poradí budú zaradení ako 
náhradníci v prípade doplnenie stavu 
do plánovaného počtu príslušníkov 
MsP Handlová.

Venujte pozornosť dopravným 
zmenám, nejazdite po pamäti!
Mestská polícia upozorňuje vodičov 
na zmenu dopravného značenia 
od 3.6.2011 pred  hotelom Baník. 
Dopravná situácia sa vrátila do pôvod-
ného režimu, to znamená, že od Billy 
smerom na Námestie baníkov platí pri 
tržnici dopravná značka B-2 – zákaz 
vjazdu všetkých vozidiel. Na Námestie 
baníkov sa vodiči môžu dostať buď po 
novom obchvate na Poštovej ulici alebo 
po Švermovej ulici. Mestská polícia vo 
zvýšenej miere monitoruje uvedenú 
časť z dôvodu, že tam dochádza k čas-
tému porušovaniu dopravného značenia 
a ohrozovaniu bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky. Vyzývame vodičov 
k zvýšenej pozornosti pri vchádzaní 
do centra mesta a k rešpektovaniu 

dopravného značenia. (Viac o novom 
dopravnom značení aj v samostatnom 
článku!)
MsP Handlová – volajte 24 hodín denne 
046/168 00 alebo 0905 499 384 a ne-
zabudnite, ak ste svedkom protiprávnej 
činnosti, nahláste ju ihneď.

Venujte pozornosť dopravnému znače-
niu v Handlovej
Mesto Handlová dáva do pozornosti 
občanom mesta a cestujúcej verej-
nosti, že v rámci obnovy vodorovného 
dopravného značenia na území mesta 
Handlová boli žltými súvislými čiarami 
zvýraznené úseky komunikácií, na kto-
rých je zakázané zastavenie a státie. Ide 
o nasledovné úseky:
1. Nám. baníkov – úsek pred SLSP
2. Nám. baníkov – úsek v dĺžke 5 m 
pred priechodom pred chodcov v sme-
re od mostného objektu do centra 
mesta 
3. Ul. SNP – úsek pri hlavnom vchode 
OD Jednota
4. Ul. Cintorínska – úsek pred vjazdom 
na Ul. 29. augusta
5. spojnica medzi Ul. 29. augusta a Ul. 
Partizánska – úsek pred vjazdom na Ul. 
29. augusta.

Dopravné značenie bolo vyznačené 
z dôvodu opakovaného porušovania 
zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke v znení neskorších predpisov 
zo strany vodičov, podľa ktorého vodič 
nesmie zastaviť a stáť (okrem iného):
§  na priechode pre chodcov alebo na 
priechode pre cyklistov a vo vzdialenos-
ti kratšej ako 5 m pred nimi,
§  na križovatke a vo vzdialenosti krat-
šej ako 5 m pred hranicou križovatky a 
5 m za ňou,
§  pred vjazdom na cestu z miesta 
mimo cesty,
§  na iných miestach, kde zastavenie 
alebo státie môže ohroziť bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky alebo 
obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na 
miestach vjazdov alebo výjazdov z 
pozemkov, vjazdov a výjazdov z objek-
tov určených na zásobovanie alebo 
parkovacích miest.

Upozorňujeme vodičov, že porušenie 
zákazu zastavenia a státia v úsekoch 
vymedzených všeobecne záväzným 
predpisom o bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky je klasifikované ako 
priestupok, za ktorý hrozí vodičovi 
pokuta v blokovom konaní do výšky 
60 eur, príp. v správnom konaní až do 
výšky 100 eur. Priestupky preroková-
vajú orgány policajného zboru a v blo-
kovom konaní aj príslušníci mestskej 
polície. 

ref. dopravy MsÚ Handlová

Všetko, čo potrebujete 
vedieť o potravinovej 
banke

Svoj nárok si uplatnite 
individuálne
Zoznamy oprávnených osôb, ktorým je 
adresovaná pomoc, nie sú k dispozícii, 
preto si každý občan musí uplatniť svoj 
nárok individuálne. 

Obráťte sa na Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 
budú vydávať občanom, ktorí sa na nich 
obrátia, potvrdenia na účely preukáza-
nia odkázanosti pri prevzatí potravín,  
a to nasledovne:
Fyzickým osobám, ktoré sú poberateľ-
mi dávky v hmotnej núdzi a príspevku 
k dávke,  ktoré o potvrdenie požiadajú 
u konkrétneho  zamestnanca, ktorý  
v rámci služobnej pôsobnosti má obča-
na vo vybavovaní. Osobám na hranici 
životného minima – rodičia a deti, na 
ktoré sú vyplácané dotácie a požiadajú 
o potvrdenie na  Úrade práce, sociál-
nych vecí a rodiny Prievidza, vysunuté 
pracovisko  Handlová, Námestie baní-

kov 24.  
V prípade detí v náhradnej rodinnej 
starostlivosti, osobe, ktorá má dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti 
a požiada o potvrdenie u Mgr. Gabriely 
Mištinovej na Úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny,  Šumperská č. 1 
v Prievidzi, č. dv. 117.

Bližšie informácie o vydávaní 
potvrdení vám poskytnú:

Mgr. Slavomíra Lenhartová, vedúca 
oddelenia pomoci v hmotnej núdzi,  
kontakt 046/2440510,
 slavomira.lenhartova@upsvar.sk
- Mgr. Gabriela Mištinová,  
 046/2440601,  
mistinova.gabriela@upsvr.gov.sk
- Ing. Elena Belancová, 046/2440522, 
e-mail elena.belancova@upsvar.sk
- Ing. Martina Belaňová, 046/2440501, 
belanova.martina@upsvr.gov.sk
- Ing. Jana Šverlová, koordinátorka 
vysunutého pracoviska Handlová, 
046/2442510,  
jana.sverlova@upsvar.sk
- Ing. Leontína Helbichová, vysunuté 
pracovisko Nováky, 046/2441512,  
helbichova.leontina@upsvr.gov.sk
Nepracujúci poberatelia dôchodku, 
ktorých maximálna výška dôchodku 

nepresahuje 305 Eur (poberatelia 
starobného, predčasného, invalidného 
dôchodku) preukážu svoju oprávne-
nosť rozhodnutím Sociálnej poisťovne 
o poberaní dôchodku z januára 2011. 
V prípade, že nemajú toto rozhodnutie/
potvrdenie môžu sa obrátiť na Sociálnu 
poisťovňu v Prievidzi, Oddelenie 
dôchodkového poistenia (sídli v budove 
Hornonitrianskych baní Prievidza, a. s.), 
Matice slovenskej 10, Prievidza, na II. 
poschodí. 

Potvrdenia o vyplatených 
dôchodkových dávkach budú 
poskytovať: 

- KOVÁČIKOVÁ Mária, Ing. vedúca 
oddelenia, č.d. 215, 046/5192810, 
maria.kovacikova@socpoist.sk
Klienti narodení od 01. do 07. dňa 
v mesiaci, 

- BELÁČKOVÁ Anita, 219, 
046 / 5192814, 
anita.belackova@socpoist.sk
Klienti narodení od 08. do 15. dňa 
v mesiaci, 

- ŠIMKOVÁ Eva, č.d. 220,
046/5192815, 
eva.simkova@socpoist.sk
Klienti narodení od 16. do 23. dňa 

v mesiaci, TOMASTOVÁ Lucia, Ing., 
č.d. 221, 046/5192869, 
lucia.tomastova@socpoist.sk 
Klienti narodení od 24. do 31. dňa v 
mesiaci GERHÁTOVÁ Ľubica, č.d. 203, 
046/5192811,
 lubica.gerhatova@socpoist.sk

Všetci klienti:
- RENDEKOVÁ Miroslava, Bc., č.d. 201,  
046/5192812, 

miroslava.rendekova@socpoist.sk
- KOTIANOVÁ Ľudmila, č.d. 201, 
046 /5192812, 

ludmila.kotianova@socpoist.sk
- RAFAJOVÁ Dagmar č.d. 202, 
046/ 5192813, 
dagmar.rafajova@socpoist.sk

Klienti sa môžu obracať so svojimi 
otázkami v úradných hodinách:

Úradné hodiny:
Pondelok  08.00 hod. – 16.00 hod.
Utorok 08.00 hod. – 14.00 hod.
Streda  08.00 hod. – 17.00 hod.
Štvrtok  08.00 hod. – 14.00 hod.
Piatok  08.00 hod. – 1400 hod.

(pokračovanie na str.6)
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Distribúcia potravín 
pre obzvlášť zraniteľné 
osoby bude realizova-
ná na základe 
harmonogramu
(dokončenie zo str. 5)

Distribúcia potravín bude 
prebiehať od mesiaca júl 
2011, pričom konkrétne 
miesto a čas rozdávania 
potravín bude oznámené 
prostredníctvom harmono-
gramu, ktorý bude zverejne-
ný na www.handlova.sk, vo 
vývesnej tabuli MsÚ. V meste 
Handlová bude zabezpečovať 
distribúciu Sociálne odd. 
MsÚ Handlová. Kontaktujte 
sociálne odd. MsÚ len v otáz-
ke samotnej distribúcie. Soc. 
odd. MsÚ, Ul. F. Nádaždyho 
2, Handlová, tel: 046/ 5475 
351.

O programe distribúcie 
potravín
•  Program je adresný. Každý 
príjemca potravín sa preuká-
že platným občianskym 
preukazom pri preberaní 
dodávky potravín a potvrdí 
svojim podpisom, že potravi-
ny osobne prevzal a zároveň 
sa zaviaže, že tieto potraviny 
nebude ďalej predávať
•  Potraviny budú dodané 
v skupinových obaloch s 
hmotnosťou 10 kg. Každý 
skupinový obal bude obsa-
hovať 10 kg pšeničnej hladkej 
múky v spotrebiteľských 
baleniach po 1 kg alebo 10 
kg bezvaječných cestovín v 
spotrebiteľských baleniach 
po 0,5 kg
•  Obaly určené pre spotre-
biteľa budú označené textom 
„Pomoc EÚ” a doplnené 
zobrazením vlajky Európskej 
únie
•  Maximálny limit pre jednu 
osobu je 20 kg pšeničnej 
hladkej múky a 20 kg bezva-
ječných cestovín
•  Slovenská republika sa 
zapojila do programu EÚ 
v tomto roku po prvýkrát.

Ziskom 3. miesta v stredoškol-
skej kategórii, 4. a 5. miesta 
v zmiešaných kategóriách 
spolu s vysokoškolákmi do 
26 rokov sa študenti SOŠ 
Handlová zaradili medzi 
najúspešnejších v medzi-
národnom kole súťaže NAG 
2011 – Networking Academy 
Games v Bukurešti.

NAG je súťaž informatikov, 
zameraná na počítačové siete. 
Tento rok sa konala 10. júna 
v laboratóriách počítačových 
sietí Cisco Academy Training 
Center (CATC) – tréningového 

centra Polytechnickej univerzi-
ty Bukurešť v Rumunsku (http:
//www.catc.ro/events/NAG11).
Naši študenti si účasť vybo-
jovali víťazstvami v národnom 
kole na pôde STU Bratislava 
a svoje kvality potvrdili aj v 
mimoriadne náročnom porov-
návaní sa na medzinárodnej 
úrovni. 
Každý stredoškolský trojčlen-
ný tím v kategórii HS3 riešil 
trojhodinové praktické zadanie 
a navyše 30 minútový online 
test. Praktické zadanie aj 
otázky testu boli samozrejme 

v anglickom jazyku. Naša HS3 
(3. miesto) súťažila tento rok 
v úplne novom zložení: Jakub 
Magula, Jozef Pochyba a 
Roman Stejskal.
V zmiešaných kategóriách 
do 26 rokov sa pred našimi 
študentmi umiestnili len vyso-
koškoláci z rôznych univerzít 
viacerých štátov. V kategórii 
UNI súťažili Metod Rybár (4. 
miesto) a Tomáš Drozda (12. 
miesto). V kategórii PT simu-
lačný program počítačových 
sietí súťažili Michal Duda (5. 
miesto) a Peter Halaška (12. 
miesto).

Všetci študenti sú z odboru 
mechanik počítačových sietí. 
Celkové zhodnotenie účasti 
študentov Cisco Academy SOŠ 
Handlová v medzinárodnej 
súťaži v stredoškolskej kategó-
rii HS3 za posedné roky:
NAG 2008, Brno 
1. a 3. miesto
NAG 2009, Bratislava 
2. miesto
NAG 2010, Debrecín 
2. miesto
NAG 2011, Bukurešť 
3. miesto

Ján Krausko, SOŠ Handlová
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Študenti Strednej odbornej školy Handlová opäť úspešní v medzinárodnej súťaži

Bolo rušno a výnimočne
3. júna  2011 v MŠ SNP 
Handlová – ET Cintorínska 
bolo rušno už od rána. 
Chystali sme sa osláviť DEŇ  
DETÍ, spojený s už tradične 
organizovanou akciou „Deň 
pre rodinu“. Zvonku nám aj 
deťom rozvoniaval chutný 
guláš, ktorý  varili tety kuchár-
ky vo veľkom kotle. 
Aj školský dvor sme s deť-
mi vyzdobili. Bolo jasné, 
že sa chystá slávnosť. 
V popoludňajších hodinách sa 
to všetko začalo. Deti zdolávali 
pripravené pohybové aktivity 
a tešili sa z prítomnosti svojich 
rodičov. Prekvapením bolo 
divadielko s marionetami „ 
O Katarínke“, ktoré nám zahrali 
profesionálni herci zo Spišskej 
Novej Vsi. A hoci nás prekvapil 
letný dáždik, nikomu neubral 
radosť a nadšenie z priprave-
ného podujatia. Odmenou pre 
deti boli sladkosti od sponzo-
rov a guláš, na ktorom sme si 
všetci pochutnali.
Veľká účasť rodičov na tejto 

akcii nás presvedčila, že jej 
príprava a čas tomu venovaný, 
neboli zbytočné a uistili nás, 
že vzájomná spolupráca je na 
dobrej úrovni.
Tešíme sa na ďalšie spoločné 
akcie. 

Jarmila Dórová
 zást. MŠ

Noc v materskej škole
K najobľúbenejším podujatiam 
v Materskej škole  na Ul. SNP 
určite patrí „Noc v materskej 
škole“. Ani tá tohtoročná, 
ktorá sa uskutočnila dňa 3. 
júna 2011, nebola výnimkou. 
Deti prichádzali do škôlky 
ráno v očakávaní, aký pro-
gram bude mať tá tohtoročná. 
A dočkali sa! Popoludní  ich 
čakalo prekvapenie v podobe 
sokoliara, ktorý im pripravil 
na školskom dvore prehliadku 
operených dravcov a zaujíma-
vým rozprávaním im priblížil 
ich spôsob života. Deti mali 
prvýkrát v živote možnosť na 
vlastné oči zblízka vidieť krkav-
ca, sokola a viac druhov výrov. 

Medzitým už ujo školník pri-
pravil ohnisko a začala sa ope-
kačka. Všetky deti sa s chuťou 
pustili do špekačiek s horčicou 
a čerstvou zeleninou. Kým si 
deti pochutnávali na dvore na 
dobrotách, v jednej z tried si 
pripravili herci z bábkového 
divadla kulisy a mohlo sa začať 
predstavenie. Večerné divadel-
né predstavenie O Katarínke sa 
deťom veľmi páčilo, ale najviac 
ich zaujalo to, že sa mohli 
zapojiť do deja a po skončení 
si prezreli bábky a kulisy. 
Bohatý program zaplnil celé 
odpoludnie. Ani sme nezba-
dali a začalo sa stmievať. To už 
volali tety kuchárky, že večera 
je pripravená. Tí starší, ktorí 
už toto podujatie absolvovali 
vedeli, čo nasleduje po veče-

ri. A práve na to sa najviac 
tešili. Nebolo to nič iné ako 
„pyžamová diskotéka“. Po 
celej škôlke sa ozývala hudba, 
smiech a dobrá nálada. Deti 
mali z celého dňa plno zážit-
kov, hlavne tí, ktorí boli v noci 
v materskej škole po prvýkrát. 
Nikto nič nenamietal, keď pani 
učiteľky ukončili diskotéku 
a vyhlásili večierku. Spoločne 
sa uložili na lehátka a o chvíľu 
už bolo počuť len „sladké odfu-
kovanie“  spod paplónov. 

Všetci sa držali statočne 
a nikto sa nebál spať v noci 
v škôlke,  sám, bez rodičov. 
Tie najstaršie deti ľutovali len 
to, že odchádzajú do školy 
a takúto noc už nikdy nezažijú.

Daniela Hudáková, 
učiteľka MŠ

Zo života handlovských škôlok
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Zo života 
základných škôl

Deti na RYBNÍKOCH
Okrasné rybníky Remata sú 
ideálnym miestom na oddych.V 
sobotu 4.júna sme ich využili 
aj my, žiaci ZŠ MC i členovia 
DO Fénix. Prijali sme pozvanie 
stráviť tam Deň detí.
Na vodnej ploche nás privítal 
vodník. Okrem rýb sme videli 
bažanta, páva a rôzne domáce 
zvieratá. Detský a mládežnícky 
parlament pre nás pripravil 
kreslenie na telo a výrobu zápis-
níkov. Mladšie deti sa hojdali na 
hojdačkách, staršie využili na 
šantenie bicykle. Lákadlom 
bolo pre nás chytanie rýb na 
udicu. A vydarilo sa! Na udici 
sa trepotali štyri úlovky! To bolo 
radosti! A to sme ešte nevedeli, 
že nám ich v kuchyni pripravia 
ako rybaciu pochúťku! Za vese-
lé popoludnie ďakujeme.                                                                             

A. Bitalová, novinársky krúžok

Výstava kníh v školskej 
knižnici
Knihy nás sprevádzajú celý život. 
Od detstva až po starobu. Hoci 
v mesiaci máj a jún nemá kniha 
žiadny mimoriadny sviatok, 
pripravili sme v školskej čitárni v 
ZŠ Morovnianska cesta výstavku 
spojenú s predajom. Počas 
dvoch týždňov si žiaci 0- až  9. 
ročníka mohli  vzorky  Vydava-
teľstva  Arkus  pozrieť, prelis-
tovať, prípadne objednať. Našli 
tam  ukážky od omaľovánok, 
cez  vystrihovačky, doplňovačky, 
príbehy o zvieratkách, hlavolamy, 
hry na prázdniny, detské detek-

tívky až po dievčenské romány.
Výstavka býva v školskom roku 
dvakrát, pravidelne na jeseň a 
na jar. 
Barbora Kuťková, novinársky krúžok  

     

Zadná brána otvorená, 
športujte na ihrisku
Základná škola Školská infor-
muje, že v areáli ZŠ Školská 
je sprístupnená “zadná brána“  
používaná  naposledy v 70. 
rokoch. Tento zadný trakt 
susedí s priľahlou Kunešovskou 
i Kremnickou ulicou i priľah-
lými rodinnými domami nad 
Gewisom. Sprístupnením tejto 
staronovej brány chceme pre-
dísť sústavnému rozoberaniu 
panelového plotu a nákladom 
na jeho opravu. Cestu si 
vzniknutou dierou skracovali 
občania i naši žiaci. Brána bude 
v pracovnom týždni otvorená od 
rána do neskoršieho popoludnia 
t.j v čase vyučovania a záujmo-
vých aktivít školy. Cez víkend 
nebude otvorená. Preliezaním 
plotu, okrem iného, ohrozujete 
i vlastné zdravie a vnikáte 
neoprávnene do objektu. Už 
teraz ďakujeme za pochopenie. 
Zároveň radi uvádzame, že náš 
športový areál (i moderné mul-
ltifunkčné ihrisko) je i naďalej k 
dispozícii žiakom, záujmovým 
útvarom, športovému klubu 
podľa rozvrhu, ale i ďalším 
disciplinovaným záujemcom 
- deťom, mládeži. 

Túto činnosť koriguje pán 
správca Szeleš, ktorému je 
potrebné prípadný záujem 
vopred nahlásiť. 

Mgr. Jozef Ondriš, 
riaditeľ školy 
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Centrum voľného času Relax 
pripravuje počas letných 
prázdnin 

4.7.-8.7.2011  – mestský tábor so 
športových zameraním
4.7.-13.7.2011  – relaxačný pobyt 
pri mori v Chorvátsku – Tučepi
11.7.-15.7.2011  – mestský tábor so 
všeobecným zameraním
18.7.-22.7.2011  – mestský tábor so 
všeobecným zameraním
Mestský tábor je typ tábora prioritne 
určený deťom zamestnaných rodičov, 

ktorí ich ráno privedú do zariadenia 
a popoludní, cestou z práce, si deti 
vyzdvihnú. Detskí účastníci majú 
pripravený celodenný program pod 
vedením pedagogických zamestnancov 
(od 8,00 do 15,00 hod.), spojený so 
športovo-zábavnými hrami a súťažami, 
turistickými výletmi, návštevou kúpa-
liska a pod… Žiadame rodičov, aby 
svoje deti prihlasovali vopred, najmenej 
týždeň pred začatím príslušného turnusu 
osobne v CVČ Relax alebo na t.č. 5475 
377, resp. 0918 525 034. Poplatok za 
jeden turnus je 10 eur (t.j. 2 eur  na 
jeden deň).

Navštívte v lete múzeá 
v Handlovej
Expozícia v  múzeu Jána Procnera 
v Handlovej

Múzeum Jána Procnera,  Gagarina 14. Potrebné 
ohlásiť sa vopred na tel.: 0908 554 199.
Aká si bola Handlová pred desiatkami rokov? 
Ako vyzerala pôvodne banícka kolónia? Kde stáli 
budovy dôležitých úradov? Kde žili tí naši? Na 
tieto otázky dáva odpoveď nová múzejná expo-
zícia Návraty domov, s podtitulom Domy, dvory 
a ulice v Handlovej. Prostredníctvom unikátnych 
dokladov sa návštevníkovi odkrýva pohľad do 
uličiek Horného konca, ale nechýbajú ani domče-
ky v baníckej kolónii alebo zastavenie pri kaplnke 
či studni, ale aj na priedomí v centrálnej časti. 
Unikátom je súbor dokladov zamýšľanej výstavby 
kostola sv. Kataríny po druhej svetovej vojne. 
Diela akademického maliara Vojtecha Petroviča, 
výtvarníka Igora Lackoviča a rezby majiteľa 
múzea sú odpoveďami na otázky o Handlovej 
spred desiatok rokov.

Pamätná izba – Heimatstube 
v Karpatsko-nemeckom spolku 
v Handlovej 

Karpatskonemecký spolok, Poštová 350, 972 51 
Handlová 
Potrebné ohlásiť sa vopred na tel. : 46 / 547 51 
74, 0905 21 52 28. 
Pamätná izba sa nachádza v Dome stretávania 
karpatských Nemcov. Dom stretávania je zrekon-
štruovaný kamenný dom, ktorého architektúra je 
tvorená typickou nemeckou formou charakteris-
tickou pre pôvodnú nemeckú Handlovú. V dvoch 
miestnostiach je umiestnené malé múzeum o his-
tórii Handlovej a nemeckej menšiny, ktorá zakla-
dala Handlovú v roku 1376. V múzeu si môžete 
prezrieť výstavu farebných obrazov, predmetov 
z domácností nemeckých rodín, remeselné nára-
die z typického nemeckého gazdovského domu, 
nemeckú literatúru, sakrálne pamiatky a nemecký 
slávnostný ženský odev. Ohlásené návštevy v Do-
me stretávania môžu zažiť aj vystúpenie speváckej 
skupiny Grűnwald. (vystúpenie je potrebné objed-
nať vopred na uvedených kontaktoch.) 

JP

Zázračný deň 
s rodinami
33. ročník Cesty rozprávkovým lesom 
sme očakávali s obavami. Počasie nás 
opäť vystrašilo, ale Janko Chobot bol 
skalopevne presvedčený, že počasie 
bude výborné. Dali sme na jeho slová 
a vyplatilo sa.  Termín našej rozprávko-
vej cesty zostal na plánovanej sobote 
11. júna 2011. Bol to krásny pohľad 
vidieť ako na slnkom zaliatu lúku pod 
Kňazovým vrchom prúdia stovky ľudí.  
Veru, v tej chvíli bolo najkrajšou odme-
nou pre všetkých organizátorov počasie, 
ktoré celý týždeň pred tým ukazovalo len 
dažďové oblaky. Návštevníkov už tradi-
čne čakala cesta Rozprávkovým lesom.  
Rozprávkové stanovištia aj v tomto roku 
vyrozprávali príbehy rozprávok a ukryté 
v lese čakali na malých i veľkých. Na 
lúke ste sa mohli vyblázniť s CVČ Relax 

a DaMP-om. Nechýbalo maľovanie na 
tvár, vlasové štúdio, veľká trampolína, či 
futbalový turnaj. Tí, ktorí majú radi ume-
nie kynológie si prišli na svoje v sektore 
psíčkarov z Mestského kynologického 
klubu v Handlovej. Zvláštne oblečený 
muž s ďalekohľadmi nebol nikto iný, ako 
náš kráľovský hvezdár, doktor Fantura, 
s ktorým mohli deti pozorovať slnko. 
Keďže sa celé podujatie nieslo v zname-
ní magickej metly, bolo treba vyhodnotiť 
vlastnoručne vyrobenú magickú metlu. 
Deti priniesli metly od výmyslu sveta a 
bolo sa na čo pozerať. Tie naj nako- 
niec vybrala tá najpovolanejšia....Baba 
Jaga. Deti  si zaspievali so Strýkom 
Baltazárom a asistovali kúzelníkovi 
Máriovi. Nechýbalo Volcano a súťaže s 
DaMP-om. 

A takto sme prežili jeden zázračný deň 
s našimi rodinami. Symbolické 1 euro 
zaplatilo takmer 1500 účastníkov.

JP

Novolehoťania v akcii
Súdržnosť obyvateľov mestskej časti Nová Lehota sa opäť preuká-
zala v sobotu 11. júna. Rozhodli sa spríjemniť si sobotu brigádou 
okolo miestneho Domu kultúry a ihriska.
Na rad prišli vyžínače, sekerky a hrable. Vysoká tráva okolo ihriska 
pri dome kultúry to mala v tento deň zrátané. Všetkým, ktorí sa 
zapojili ďakujeme. Novolehoťania už po druhýkrát v tomto roku 
ukázali, že im záleží na okolí, v ktorom žijú!
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Sila energie 
okolo nás  

Základná škola Mierové 
námestie v Handlovej bola 
úspešná v  3. ročníku súťa-
že pre žiakov a učiteľov II. 
stupňa ZŠ na tému ,, Energia 
u nás doma“. 31. mája si 
v Bratislave na slávnostnom 
odovzdávaní cien prevzali 
ocenenie v hlavnej kategórii 
"Celkový projekt" za projekt 
Sila energie okolo nás. Pod 
vedením učiteľky Ivety 
Jakubovej sa do projektu Sila 
energie okolo nás zapojilo 
9 žiakov zo Základnej školy 
Mierové námestie Handlová. 
Žiaci skúmali prostredníctvom 
dotazníka, aké sú dôvody 
plytvania energiami v domác-
nosti a ako ju ušetriť. 

Na hodine chémie analyzovali 
horenie uhlia v laboratórnych 
podmienkach a následne 
navštívili odborné pracovisko 
Baňa Handlová, kde mohli 
na vybraných prístrojoch 
presnejšie stanoviť para-
metre vo vzorkách uhlia. 
Absolvovali tiež exkurziu 
v dome spolužiaka, ktorý 
má na streche umiestnený 
trubicový slnečný kolektor. 
Z výsledkov skúmania žiaci 
vytvorili prezentáciu, modely 
rôznych typov elektrární a 
anketu pre rodičov a obyva-
teľov mesta.

Súťaž vyhlásil už po tretíkrát 
EkoFond n.f. Bratislava 
- neinvestičný fond, ktorého 
zriaďovateľom je Slovenský 
plynárenský priemysel, a. s, 
pre žiakov a učiteľov II. stupňa 
základných škôl. Súťaž je 
súčasťou dlhodobého projektu 
EkoFond pre školy. Cieľom 
tohto projektu je podporiť 
záujem žiakov a pedagógov 
základných škôl o vzdelávanie 
v oblasti energetickej efek-
tívnosti a ochrany životného 
prostredia. Úlohou učiteľov 
a žiakov bolo v stanovenom 
termíne tvorivo spracovať 
projektové vyučovanie zame-
rané na problematiku znižo-
vania spotreby energie a jeho 
osvety. Súťažné príspevky sa 
hodnotili v hlavnej kategórii 
Celkový projekt a v troch 
samostatných kategóriách: 
Najlepší metodický materiál, 
Najlepšie zrealizované energe-
tické opatrenie a Najlepší 
pokus. 

JP

WWW.HANDLOVSKENOVINY.WEBNODE.CZ/SK

Kino Baník 
pozýva v júli 
Nedeľa 3. júla o 18,00 h   -   
RODINKA
Réžia: Dušan Klein, Česká 
republika, 2010, rodinná 
komédia, 80 min. MP
RODINKA režiséra Dušana 
Kleina je voľným pokračova-
ním seriálu Taková normální 
rodinka, ktorá sa vracia ku 
svojim divákom po viac ako 
30-tich rokoch. 
Hrajú: 
Jana Štěpánková, Daniela 
Kolářová, Jaromír Hanzlík, Petr 
Forman, Lenka Vlasáková, 
Veronika Svobodová, Radek 
Zima, Markéta Frosslová, Lucie 
Vondráčková, Josef Polášek, 
Naďa Konvalinková, Tereza 
Kostková, Agáta Zimová, Petr 
Kostka, 

Utorok 5. júla o 18,00 h  -   
NEZNÁMY
Réžia: Jaume Collet-Serra , Originálny 
názov: UNKNOWN, USA, 2011, Akčný/
Thriller, 113 min., slovenské titulky, 
MP 15
Dr. Martin Harris (Liam Neeson) sa pre-
budí po štvordňovej kóme v nemocnici 
v Berlíne. Nič si nepamätá a najhoršie 
ešte len príde – vlastná manželka 
(January Jones) ho nespoznáva
Hrajú: 
Liam Neeson (Schindlerov zoznam, Hviezdne 
vojny: Epizóda I – Skrytá hrozba), Diane 
Kruger (Trója, Nehanební bastardi), January 
Jones (Banditi, Láska nebeská), Frank 
Langella (Lolita, Box), Aidan Quinn (Legenda 

o vášni, Hon na Šakala) 

Nedeľa 10. júla o 18,00 h   -   
ŠTYRI LEVY
Réžia: Christopher Morris, Veľká 
Británia, originálny názov: FOUR 
LIONS, , komédia, dráma, 94 min., 
české titulky, MP 15,
Prvá ”džihádska” čierna komédia. 
Partia potenciálnych teroristov 
plánuje útok, pri ktorom má pretiecť 
veľa krvi. Iba sa nevedia zhodnúť, 
čia krv to má byť.  
Hrajú: 
Benedict Cumberbatch, Julia Davis, 
Alex Macqueen, Preeya Kalidas, Darren 
Boyd, Kevin Eldon, Will Adamsdale

Kino Baník praje krásne prázdniny. 

Začíname premietať 16. 8. 2011 fil-
mom V PERINE.

Filmový klub REBEL
V mesiacoch júl, august a sepetmber 
2011 nevysiela. 
Prajeme krásne dovolenky a tešíme 
sa na stretnutie na niektorom zaují-
mavom filme v októbri!

Pálfyho Laura 2011
Nenechajte si ujsť príležitosť a pre-
zentujte sa v alegorickom sprievode 
mestom.
Zapojte sa do Pálfyho Laury 2011, 
ktorá sa bude konať v centre mesta 3. 
septembra 2011!

Kontaktujte DK Handlová 
Igor Suchý 0918 610 817 
igor.suchy@mail.t-com.sk 

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Kreslo pre hosťa
V knižničnom kresle sme tento-
krát privítali Vandu Rozenbergovú, 
ktorú sme nedávno „objavili“ ako 
regionálnu spisovateľku a aj 
našu kolegyňu - knihovníčku. 
Jej poviedky sa už niekoľkokrát 
dostali medzi najlepšie v celoslo-
venskej súťaži Poviedka. Bývajú 
publikované v časopisoch, vysi-
elané v Slovenskom i Českom 
rozhlase. Našim čitateľom sme ju 
predstavili ako autorku nedávno 
vydanej knihy „Vedľajšie účinky 
chovu drobných hlodavcov“. Jej 
poviedky - vtipné, smutné, iro-
nické... o láske, pochybnostiach, 
nevere, žiarlivosti, o vzťahoch, 
problémoch... zaujali našich gym-
nazistov, aj naše ženy - čitateľky. 
Počas literárneho popoludnia 
a dvoch besied s autorkou sme 

sa dozvedeli o jej tvorbe, inšpi-
ráciách, záujmoch, snoch, ale aj 
to, prečo doma sedáva s aloba-
lovou čiapkou na hlave..., kto 
je „Starý rozum“ v jej poviedke 
a mnoho iných zaujímavostí. Za 

návštevu a besedy v knižnici sme 
jej poďakovali našim tradičným 
darčekom - tričkom s Knihuľkou 
- ktoré ako knihovníčka ocenila. 
Milou udalosťou pre nášho 
hosťa bolo prijatie a priateľský 

rozhovor s primátorom mesta 
Ing. Rudolfom Podobom. 

Leto s dobrou knihou
Viete už, ako strávite voľný čas 
počas dlhého prázdninového 
voľna? Nezabudnite navštíviť aj 
knižnicu, kde si prečítate knihu, 
časopisy, zahráte sa na počíta-
čoch, ale aj klasické spoločenské 
hry pre deti.  

Letný výpožičný čas v knižnici 
Upozorňujeme čitateľom a ná-
vštevníkom knižnice, že počas 
prázdninových mesiacov (júl 
– august) budú otváracie hodiny 
v knižnici upravené:

Knižnica na Námestí 
baníkov   
pondelok - piatok    8.00 
– 17.00
Knižnica na sídlisku v ZŠ 
MC  pondelok – piatok  10.30 
– 17.00 

D. Mikulášová, MsK
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Handlovčania vicemajst-
rami Slovenska!!
V utorok 7. júna, za účasti 
ôsmych družstiev, odštartoval  
v handlovskej športovej hale 
finálový turnaj Majstrovstiev 
Slovenska stredných škôl v bas-
ketbale chlapcov. Na turnaji 
sa predstavilo aj hostiteľské 
družstvo, zostavené zo žia-
kov Strednej odbornej školy 
v Handlovej, ktorí zanechali 
pred zaplnenou športovou 
halou veľmi sympatický a 
bojovný výkon. V priebehu 
dvoch hracích dní sa na 
palubovke stretli s piatimi 
družstvami. Hladko si poradili 
s výberom Košíc, Lučenca a 
Dolného Kubína a zabezpečili 
si tak postup do semifinále 
turnaja. V ňom narazili na 
Sereď a po suverénnom 
víťazstve postúpili do finále 
tohtoročných Majstrovstiev 
Slovenska stredných škôl. 
Premožiteľa našli až v boji o 
zlato, keď po vyrovnanom a 
dramatickom zápase podľahli 
mierne favorizovanému celku z 
Gymnázia Hubeného v Bratislave 
pomerom 60:70. Ten, zhodou 
okolností, trénuje handlovský 
basketbalový odchovanec 
Peter Orgler. Na tohtoročných 
Majstrovstvách Slovenska 
tak naši obsadili fantastické 
druhé miesto a nezmazateľne 
sa zapísali do histórie Strednej 
odbornej školy v Handlovej. 

MBK

Gymnastky opäť obstáli
28. - 29. mája 2011 sa konali 
v telocvični Základnej školy 
Morovnianska cesta Sokolské 
preteky O putovný pohár 
primátora mesta, Slovenský 
pohár „C“– Handlová.

Telocvičňa bola naozaj zaplnená 
do posledného miesta a Handlov-
čanky obstáli aj v celoslovenskej 
konkurencii.  V Handlovských 
novinách uvádzame umiestnenie 
na medailových miestach, všet-
kým Handlovčankám však patrí 
poďakovanie za reprezentáciu 
mesta. Martinov putovný pohár 
v tomto ročníku získala Žaneta 
Keratová.
Medailové umiestnenia:
Predškoláčky: 
3. miesto Andrea Juríková
Prípravka: 
1. miesto Alexandra Strížencová

Mladšie žiačky: 
1. miesto Andrea Golhová, 
2. miesto Tamara Pazderová 
Staršie žiačky:   
1. miesto Simona Gerátová
Juniorky: 
3. miesto Žaneta Keratová
Ženy: 
3. miesto Nikola Ciglanová

Podrobné výsledky nájdete 
na novej internetovej strán-
ke gymnastiky Handlová 
www.gymhan.szm.com. 

JP
HK Prometeus Handlová 
úspešný na všetkých 
súťažiach...

Deti z horolezeckého klubu 
Prometeus Handlová 
pod vedením trénera
Števka Krča získavajú 
na všetkých sloven-
ských súťažiach v
športovom lezení detí 
a mládeže hlavné 
ceny a úspešne tak
reprezentujú mesto 

Handlová. Posledná súťaž 
slovenského pohára v
športovom lezení sa kona-
la v sobotu 18.6.2011 
v Bratislave na umelej
stene Vertigo. Z Handlovej sa 
tejto súťaže pravidelne už roky
zúčastňujú deti z horolezeckého 
krúžku HK Prometeus , ktorý má
zázemie v CVČ relax Handlová. 
Na najvyššej stene na Slovensku
organizátor pripravil ťažké 
a kvalitné preteky. Šesť 13-
metrových ciest a 6 bouldrov dalo 
malým lezcom naozaj zabrať.
Zodraté prsty od drsných chytov, 

plač z neúspechu a únava. Na to
všetko sa zabudlo , keď pri vyhla-
sovaní výsledkov sa všetci ocitli
na rôznych stupňoch pre víťazov. 
V rôznych vekových kategóriach
sa umiestnili:
Balátová Irena -  1. miesto  
Trepáčová Romana  -  2. miesto  
Kuric Peter - 2. miesto  
Minárik Martin - 3. miesto   
Baranovičová Lydka -  2. miesto 
Šebestová Laurika  -  3. miesto 
Všetkým malým horolezcom 
gratulujeme  a držíme palce v 
ďaľších kolách Slovenského 
pohára v lezení.

Plaváreň otvorená aj v júli !
Plaváreň mesta Handlová 
oznamuje, že v mesiaci júl bude 
poskytovať služby pre verejnosť 
podľa bežných otváracích hodín 
pre bazén. 

Obmedzená je prevádzka masá-
ží. Fínska sauna v prevádzke 
nebude.
Otváracie hodiny v mesiaci júl
BAZÉN   
Po-pi  9:00 – 20:00
So-ne 9:00 – 19:00
MASÁŽE a INFRASAUNA 
Ut a Pi 9:00 – 19:00
SOLÁRIUM  
Po-pi 10:00 – 19:00
So-ne 10:00 – 18:00
FÍNSKA SAUNA - ZATVORENÁ!
Informácie a  objednávky v po-
kladni plavárne na tel.č. 046/
5475 464, 0918 911 401.
V mesiaci august bude 
plaváreň z dôvodu údržby 
zatvorená

Norbert Mrviš, 
zástupca vedúceho plavárne
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Z HANDLOVSKÉHO ŠPORTU

DaMP mesta 
Handlová VYHRAL
1. CENU
Ako prezrádza už titulok článku, 
Detský a mládežnícky parlament 
mesta Handlová sa môže pochváliť 1. 
cenou v súťaži o najaktívnejšieho člena 
Študentskej rady stredných škôl SR 
- Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Išlo o súťaž v posielaní potrebných 
dokumentov: 
vyhodnotenie aktivít, fotografií z 
podujatí, spolupráce so ŠRSŠ a iného 
potrebného materiálu. Za odoslanie sa 
postupne získaval určitý počet kreditov. 
DaMP vyhral s počtom 1820 kreditov. 
Cenu si prevzali členovia DaMP-u na 
valnom zhromaždení ŠRSŠ, ktoré sa 
konalo v polovici mesiaca jún. Popri 
vyhlásení výsledkov, sme sa na tomto 
stretnutí členov ŽŠR a MP dozvedeli aj 
o schválenom projekte „Keď spadneš, 
postav sa“, ktorý sa začne realizovať 

1.9.2011 a bude prebiehať v mestách 
TSK. Budeme vás o ňom ešte bližšie 
informovať. Pozvanými hosťami stret-
nutia ŠRSŠ boli:
PaedDr. Jana Brigantová – výkonná 
riaditeľka pre Trenčiansky kraj, ktorá 
hovorila o Slovenskej komore učiteľov, 
profesijnej organizácii, ktorá združuje 
učiteľov a vznikla v lete 2010. (viac 
informácii nájdete na www.komorau-
citelov.org)
Ing. Radka Halušičová – zodpovedná 
za centrum Europe direct Trenčín, čo je 
informačné centrum poskytujúce oka-
mžité odpovede na všeobecné otázky 
o EÚ, odporúčania na najlepšie zdroje 
informácii/ rád a bezplatné doručenie 
niektorých publikácií EÚ poštou (viac 
informácii nájdete na www.europa-
-direct.sk)
PaedDr. Jozef Božik, PhD. – podpred-
seda TSK, ktorý nám poskytol bližšie 
informácie o autobusovej doprave, 
školstve a zdravotníctve v našom kraji. 

Tak isto nám poprial aj úspešný záver 
školského roka a veľmi krásne letné 
prázdniny. 
V závere by som vám aj ja chcela 
v mene členov DaMP-u popriať 
oddychové letné prázdniny, plné 
neuveriteľných zážitkov a dúfam, že aj 
v ďalšom školskom roku vás budeme 
naďalej informovať o aktivitách mladých 
Handlovčanov, ktorí sa snažia užitočne 
tráviť voľný čas. 

Dominika Švecová, 
primátorka DaMP

Máte dobrý nápad? Mesto vás 
podporí.
Od mája tohto roku je v platnosti gran-
tový program „Hoď to tam!“ zameraný 
na financovanie aktivít mladých ľudí. 
Program nájdete na webovej stránke 
mesta. Pri spracovaní projektu a žiado-
sti na získanie finančných prostriedkov 
vám pomôže CVČ Relax alebo Referát 
rozvoja a strategického plánovania 

MsÚ Handlová. Termín konzultácie je 
potrebné dohodnúť osobne. 

Zorganizovali ste zaujímavé 
podujatie pre deti a mládež?
Dajte nám o ňom vedieť.  
V septembri 2011 budeme udeľovať 
ocenenie „Dobrý nápad 2011“ za 
organizáciu atraktívnych podujatí pre 
deti a mládež. Návrhy na udelenie ceny 
môžu predkladať do 15. septembra 
2011 nielen školy a školské zariadenia 
sídliace na území mesta Handlová, 
ale aj OZ, NO a skupiny aspoň piatich 
fyzických osôb, ktoré sú reprezentova-
né svojim zástupcom.
Štatút ocenenia nájdete na webovej 
stránke mesta. 

Hurá, leto a prázdniny! 
Prajeme všetkým deťom, žiakom, peda-
gógom a rodičom krásne a pohodové 
letné dni prázdnin a dovoleniek. V škole 
sa stretneme opäť 5. septembra 2011.

 Spoločný školský úrad
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Ten deň bol plný sĺz a žiaľu. 
Odišiel si v tichosti a bez slova rozlúčky. 
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, 
klesli ruky, čo tak pilne pracovali. 
Zhasli oči, stíchol hlas, mal rád živosť 
a všetkých nás. 
Dňa 28.06.2011 uplynulo 20 rokov od 
úmrtia  Františka Prokeina. 

Spomína manželka a dcéry s rodinami. 

Dňa 3. júla si pripomenieme rok 
od úmrtia
Karola Tótha. 
S láskou spomína manželka, 
synovia Karol, Miroslav, Vladimír 
s rodinami. 
Aj keď je čas akokoľvek dlhý 
nezahojí ranu, ktorá stále bolí. Odišiel  si tichučko, zane-
chal spomienku, a nič už nie je také ako keď si tu bol. 

Utíchlo srdce, utíchol hlas, miloval život 
i nás. Život mu nedoprial s nami byť no 
v našich srdciach bude stále žiť. 24.07. 
2011 bude päť rokov čo nás opustil môj 
manžel, otec, starký, prastarký 
Valerián Citara. 
S láskou spomína manželka, deti,
vnúčatá a pravnúčatá a celá rodina. 

14.07. 2011 sú tomu 4 roky 
čo nás opustila po ťažkej cho-
robe moja mama, svokra, teta 
Alojzia Petriková. 
Veľmi nám chýbaš. 
Kto ste ju poznali spomínajte 
s nami. 
Dcéra Emília s manželom a ostatná rodina. 

Už pri prvých informáciách o tom, 
že vzniká nový futbalový klub, 
ktorý spojí futbalistov na hornej 
Nitre, sa názory rozchádzali. Časť 
priaznivcov futbalu to brala ako 
logický krok, ktorý prinesie väčšie 
možnosti pre futbalové talenty. 
Ale sú aj takí, ktorí neveria, že 
toto „manželstvo“ bude fungovať. 
Prievidzský futbal sa už v minu-
losti neúspešne spojil s novác-
kym. Navyše Handlovčania prídu 
o zápasy Áčka a budú sa musieť 
uspokojiť s Béčkom. Na handlov-
skom webe sa začalo diskutovať 
a my sme pre vás vybrali odpo-
vede Roberta Šuníka, predsedu 
ŠKF Baník Handlová, na otázky, 
ktoré si možno kladiete aj vy. 
 

Kto rozhodol o spojení 
klubov?
K fúzii došlo platným legislatív-
nym procesom, ktorý schválilo 
aj Ministerstvo vnútra. Než k nej 
došlo, bola prekonzultovaná 
primátormi oboch miest a obaja 
deklarovali podporu tomuto 
projektu. 

Odchádza futbal z Handlovej?
Určite neprejde futbal z Prievidze 
do Handlovej, ani opačne.

Prečo k fúzii došlo?
Väčšina ľudí si zvykla, že futbal je 
zadarmo, že sa neplatí za každú 
hodinu ako vo fitku, na plavárni 
a pod. Vážení, niekto tých tré-

nerov, hracie plochy, autobusy, 
vodu, výstroj a pod. zaplatiť musí. 
Aby to bolo jednoduchšie, aj preto 
sme sa spojili. Píšete, že v Hand-
lovej zostanú  len krčmy. Z čoho 
žijú? Prečo rodičia podporujú ich 
a nie svoje deti? 

Aký je cieľ fúzie?
Cieľom fúzie je, aby do troch 
rokov vznikla akadémia, alebo 
Útvar talentovanej mládeže, 
aby sa v regióne hrali najvyššie 
dorastenecké a žiacke súťaže, 
kvalitný seniorsky futbal, kde by 
hrali vzory pre naše deti. Aby 
sme mali väčšiu šancu získať 
granty zo Slovenského futblového 
zväzu, Ministerstva školstva SR, 
aby handlovské deti za lepšími 
súťažami neodchádzali do iných 
miest a ich rodičia nemuseli platiť 
internát, cestu, stravu a pod. 
Zvykol som si na vašu kritiku 
a ohováranie pod nickmi a určite 
fúzia nie je odmenou za primá-
torské voľby. Kvôli tomu som aj 
s niektorými ľuďmi neinvestoval 
šesť rokov času  a nie malé 
množstvo peňazí do ŠKF Baník 
Handlová. Odmenou mi bude, 
keď sa futbal v regióne zacho-
vá, vyrastú ďalší reprezentanti 
a Handlovčania konečne úprimne 
ocenia ľudí, ktorí nezištne pre toto 
mesto niečo urobili.            Rd  
(viac v diskusii na http:
//www.r tvprievidza.sk/video/
sregion24.wmv)

Baník horná Nitra
Handlovský a prievidzský futbal sa spojili

Opustili nás
máj/jún  2011
Jozef Chovan  68 r.

Andrej Mészároš  65 r.

Zdeněk Surma  44 r.

Jozef Kirov  52 r.

Anna Paprčková  84 r.

Mária Santorisová  81 r.

Mária Schmidtová  83 r.

Zdenka Černáková  84 r.

Helena Blahová  79 r.

Margita Sedlárová  88 r.

Mária Lukáčiková  82 r.

Riadková inzercia
- Predám 2-izbový byt v Handlovej s plastovými oknami. 
Cena 15 900 eur. Tel: 0918 481 374.
- Predám 1-izbový byt 720-ka v pôvodnom stave + plastové 
okná. Cena 10 300 eur. Tel: 0918 481 215.
- Predám byt 1 izbový, Morovnianska cesta 17, v osobnom 
vlastníctve 15 000 eur, prerobený 0908 776 785

Predám
Stavebný pozemok, 500 m2, inžinierske siete, príjazdová cesta 
asfaltová pri pozemku. Cena 20 euro/m2, v prípade záujmu 
možnosť dohody.
Tel. kontakt. 0918 218 653
Veľké Uherce pod priehradou (pekné prostredie na rekreáciu)

PRIESTORY NA KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM OD 

5 EUR/HOD. 5444013 - PI

Deň otcov 
sa vydaril
Napriek nočnému dažďu 
a rannej zamračenej  oblohe 
19.06.2011 na Deň otcov sa 
ku skupinke baníckeho spolku 
postupne po náučnom chodníku 
pridávali ďalší výletníci.

Na troch studničkách následne 
pri účasti asi 60 prítomných 
prebehli súťaže vo všetkých 
kategóriách (deti, ženy, muži) 
a najlepší boli odmenení vec-
nými cenami. Najlepšou cenou 
bola však dobrá nálada a rôzne 
opekačky podľa chuti.

Nešlo o konzumnú akciu, ale 
o spoločné pobavenie sa spoje-
né so spomienkami na banícku 
prácu i zábavu. Trasa turisticko-
-náučného banského chodníka 
vrátane miest pre oddych je 
pripravená pre návštevníkov po 
celý rok. Tešíme sa na Vás.

Handlovský banícky spolok.
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Na začiatku všetkého bol nápad francúzskeho 
vydavateľa novín urobiť propagačné preteky na 
bicykloch.  Prvý ročník Tour de France odštarto-
val v roku 1903. Trať bola dlhá 471 km z Paríža 
do Lyonu. Pretekári išli takmer nepretržite 18 
hodín, nemohli si vymeniť bicykel a jediným 
povoleným dopingom bol alkohol. Na dezinfek-
ciu odrenín aj ako liek proti bolesti. Takto sa 
teda začali najslávnejšie cyklistické preteky... 
Postupne sa k Francúzom pridali ďalší – Taliani 
so svojou Giro d´Italia Španieli a ich Vuelta 
a Espaňa, no a my a naše Okolo Slovenska.
55ty ročník Okolo Slovenska odštartoval v sobotu 
4. júna v Novákoch. Prvá etapa mala 150 kilo-
metrov a viedla z Novák cez Prievidzu, Bojnice, 
Handlovú, Žiar nad Hronom, Žarnovicu, Hornú 
Ves až do cieľa v Zemianskych Kostoľanoch. Hneď 
v úvode čakali cyklistov tri horské a dve rýchlostné 
prémie.
Juraj Takáč, generálny riaditeľ pretekov Okolo 
Slovenska: 
Etapy sú vyberané , je tam viacej kritérií, samozrej-
me my okrem tej športovej stránky, kde musíme 
takú vyváženú etapu, aby tam boli vrchy, aby tam 
boli prudké kopce , aby tam boli veterné roviny
Druhá etapa, v nedeľu 5.júna, mala štart aj cieľ 
u nás. Okolo Slovenska naposledy prechádzalo 
Handlovou pred 28. rokmi. 180 kilometrová trať 

viedla z Handlovej  do Žiaru nad Hronom, na 
Kremnické bane, odtiaľ do Turca a späť na hornú 
Nitru. Pretekárov čakali štyri horské prémie. 
Po zhruba 4 hodinách  ako prvý handlovským 
cieľom prešiel len 21 ročný Rus Nikita Novikov 
z tímu Itara Kaťuša. Ďalšie dve priečky patrili 
Chorvátom - Danculovičovi a Durasekovi. Mladému 
a talentovanému Nikitovi  druhá etapa sadla ako 
uliata. Okrem víťazstva si v tento deň obliekol aj  
biele tričko pre najlepšieho pretekára do 23 rokov, 
biele s modrými bodkami pre najlepšieho pretekára 
v bodovacej súťaži  a žltý dres  lídra pretekov. 
Najlepším vrchárom sa stal Slovák Maroš Kováč 
z tímu Dukla Merida Trenčín. 
Juraj Takáč, generálny riaditeľ pretekov Okolo 
Slovenska: 
Celé naše preteky sa v posledných rokoch začínajú 
orientovať na talianske spoločnosti, ktoré pôsobia 
na Slovensku, z toho dôvodu, že pripravujeme 
v najbližších rokoch aj štart Giro d´Italia na 
Slovensku.
Každý druhý rok bude totiž Giro  štartovať v za-
hraničí. V roku 2012 to bude Dánsko. Bolo by 
perfektné, keby to už v roku 2014 bolo Slovensko 
– malá krajina veľkých pretekov. Handlovčania 
vytvorili na námestí perfektnú atmosféru a ukázali, 
že Slovensko dokáže byť dobrým hostiteľom.

Rd
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Okolo Slovenska aj v Handlovej

Stal sa členom Európskej 
akadémie vied a umení
Na zasadnutí predsedníctva 
Európskej akadémie vied a umení, 
ktoré sa konalo 5. marca 2011 
v Salzburgu, bol za člena Akadémie 
prijatý prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., 
čestný rektor Slovenskej zdravotníc-
kej univerzity. 

Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc  je 
doživotným čestným prezidentom 
SGPS SLS, doživotným čest-
ným  rektorom SZU v Bratislave, 
„Univerzity Professor Honoris 
Causa“ Štátnej medicínskej uni-
verzity v Termopile, Honorabile 
Professor“ Kazachstanskej štátnej 
medicínskej univerzity v Astane, 
emeritným Prezidentom Union 
professionnelle internationale 
des gynecologues et obstetri-
cien (UPIGO, poradný orgán 
Rady Európy). Za svoju úspešnú 
prácu obdržal mnohé uznania, 

ocenenia, vyznamenania, vzácne 
medaily, ktoré mu udelili štátne, 
akademické, univerzitné, fakultné 
inštitúcie, odborné spoločnosti, 
mestské organizácie. Je laureátom 
Kríža prezidenta SR I. triedy, patrí 
medzi desiatich najvýznamnejších 
gynekológov sveta, ktorí v roku 
2000 v Paríži na Svetovom kon-
grese  endoskopickej chirurgie 
boli ocenení cenou „Award of 
Exellence in laparoscopic Surgery“, 
Získal Čestnú plaketu SLS R.T. 
Niederlanda, má Zlatú medailu 
a Čestnú plaketu Jána Jessenia 
SAV. Je držiteľom všetkých medailí 
a ocenení SGPS, SLS, SZU. 
Profesor Ján Štencl bol menova-
ný  za  riadneho člena „Academia 
Scientiarum et Artium Europaea“ 
okrem iných hodnotení – za polo-
ženie základov fetálnej medicíny 
v Slovenskej republike – za defi-
novanie práv plodu – za kreovanie  
a vybudovanie Slovenskej zdravot-
níckej univerzity v Bratislave.

My, členovia SGPS SLS sme hrdí 
a máme úprimnú radosť, že náš 
najbližší spolupracovník,  med-
zinárodne uznávaný reprezentant 
slovenskej gynekológie a pôrod-
níctva, bol za svoju všestrannú 
vedeckú činnosť, odbornú anga-
žovanosť uznaný a stal sa riadnym 
členom  European Academy of 
Sciences and Arts, Salzburg.

Veľavážený pán akademik, k tomu-
to významnému oceneniu zo srdca 
blahoželáme, prajeme pevné zdra-
vie, ďalšie úspechy v činnosti pre 
skvalitňovanie poslania a náplni 
práce našej Odbornej spoločnosti 
a Slovenskej zdravotníckej uni-
verzity.

Hrdí sú aj Handlovčania
Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc  sa stal 
jedným z prvých Čestných občanov 
mesta Handlová. Mala som tú časť 
sa ním osobne stretnúť pri oficiál-
nych podujatiach mesta, ale najhlbší 
zážitok mám z náhodného stretnutia 
s ním. Stretli sme sa v Čereňanoch. 

Skupinka Handlovčanov a pán 
profesor, ktorý náhodou prechádzal 
okolo nás. Pozdravili sme ho, veď 
je čestným občanom nášho mesta. 
Keď zistil, že sme jeho rodáci, prišiel 
za nami, podali sme si ruky a pozho-
várali sme sa. 
Tí najúžasnejší ľudia sú skromní, milí, 
ľudskí a priateľskí. Blahoželáme, pán 
profesor, za všetkých Handlovčanov. 
Európska akadémia vied a umení si 
nemohla lepšie vybrať.

Rd

foto: P. Jaško

Európska akadémia vied a umení - Bola založená na podnet významného rakúskeho kardiochirurga profesora Felixa Ungera, Nikolausa Lobkowitza a už zosnulého kardinála Königa. Jej cieľom je vytvárať 
kontakty a prispievať k pokroku vo vede a umeniach. Rozširuje tiež idey tolerancie, humanizmu a európskej integrácie. Jej čestnými členmi sú aj nositelia Nobelovej ceny. Akadémia združuje významné osobnosti vedy, 
umenia, cirkvi a spoločenského života z 53 krajín sveta. Azda najznámejším členom Akadémie je pápež Benedikt XVI., ktorý sa jej členom stal v roku 1991 ešte ako kardinál. Akadémia má dnes viac ako 1 300 členov.
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��������������������� PC Kurzy 
1+1
(1 lektor, 1 žiak)
Kurzy pre začiatoční-
kov aj pokročilých.
Asterion, n.o. -
Podnikateľský inkubá-
tor.  - 5444 013.
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Neničte ich, slúžia 
všetkým ...
Blíži sa leto a príjemné podvečery 
lákajú do ulíc. Je mnoho takých, 
ktorí slušne sedia na terasách 
alebo sa len tak prechádzajú  
mestom. Sú však aj takí, ktorých 
zábavou je ničenie kontajnerov na 
zber separovaného a komunálne-
ho odpadu. Podľa slov konateľa 
HATER Handlová spol. s r.o. Ing. 
Litvu,  počet občanov a domác-
ností zapájajúcich sa do separácie  
každým rokom narastá, o čom 
svedčí vzrastajúce množstvo 
vyseparovaného odpadu. Vzniká 
tým i väčší dopyt na doplnenie 
„farebných „ nádob resp. na nové 
stanovištia.  Z dôvodu  vandalstva 
požiadavku v dnešnej finančnej 
situácii nie je možné splniť.  Mesto 
Handlová dotuje zber komunálne-
ho odpadu, separovanie, uloženie 
a likvidáciu odpadu a snaží sa 
aj preventívnymi opatreniami 
predchádzať vytváraniu čiernych 
skládok  pravidelným mesačným 
zberom veľkoobjemného odpadu 
a otvoreným zberným dvorom. 
Správy o zhorených kontajneroch 
prichádzajú v lete často a náklady 
na ich obnovu rastú. 
V predchádzajúcom roku to bolo 
celkom päť prípadov s celkovou 
výškou škody 1500 Eur.
Štatistika  zhorených kontajnerov 
za tento rok rastie:

7.1. 2011 odcudzenie 110 l nádo-
by, Ul. kpt. Nálepku, škoda 25 Eur
17.1.2011  úmyselný požiar 
dvoch nádob na separáciu v noč-
ných hodinách, Ul. 29. augusta, 
škoda 450 Eur
26.3. 2011 úmyselný požiar dvoch 
nádob na separáciu v nočných 
hodinách, Ul. SNP, škoda 450 Eur
10.6.2011  úmyselný požiar troch 
nádob na separáciu,opäť v noč-
ných hodinách, Mierové námestie, 
škoda  675 Eur.  
Len v priebehu prvého polroka 
celková výška škôd predstavuje 
1600 Eur. 
Prípady, kedy hodnota škody pre-

sahuje čiastku trestného činu,  sú 
v riešení Štátnou políciou, v dvoch 
prípadoch je stíhanie dočasne 
zastavené a  v jednom prípade bol 
zistený  páchateľ prečinu poškod-
zovania cudzej veci a bolo voči 
nemu začaté trestné stíhanie.
Možno je potrebné viac o tom 
rozprávať, možno verejne odsúdiť, 
možno konať. Neváhajte ohlásiť 
páchateľa, hliadka Mestskej polí-
cie je dostupná 24 hodín denne na 
tel.: 0905 499 384. 
Škodu by mal predsa zaplatiť ten, 
kto ju spôsobil.

JP

S humorom sa žije dlhšie
Na domácej párty príde chlapec k osamelej babe:
- Ahoj, s tebou nikto netancuje?
- Nie.
- No tak by si mohla pozbierať prázdne fľaše.

Pozitívne myslenie:
Chlap sa prezerá v zrkadle:
-  Och, aké aristokratické črty tváre, graciózny krk, krásne 
klenutý hrudník, tie svaly, ploché brucho, pevný zadok. A 
aké šťastie, že mi to všetko chráni 15 cm tukový obal!

Ide chlapík okolo uličky, kde vidí ako dvaja gauneri prepadli 
babku. Nastala morálna dilema: Pomôžem? Nepomôžem? 
… Rozhodol sa, že pomôže a tak babka proti trom už 
nemala šancu.

Učiteľka vraví deťom v škole:
- Keď príde Janko a povie nejaké neslušné slovo, tak diev-
čatá vstaňte a odíďte z triedy.
Začala hodina. Učiteľka sa pýta detí:
- Tak detičky, kto mi povie, čo je nového v našom meste?
Janko sa prihlási a povie:
- V našom meste sa stavia Bordel!
Na to všetky dievčatá vstanú a odídu. Janko za nimi kričí:
Kam utekáte, ešte sú len základy!

Po lese chodí strašne naštvaný maco. Všade naokolo 
sneh, mrzne až praská. Medveď tu kopne do jedličky, 
tam do zajaca, vlkovi hubu rozbije a pritom si mrmle: 
- No na kieho boha som ja v septembri tu kávu pil!?

Slovenskí hokejisti navštívili detský domov:
- Bolo smutné vidieť tie bezduché smutné tváre bez štipky 
nádeje – komentovali situáciu siroty.


