
www.handlovskenoviny.webnode.sk

Marec je perfektný 
esiac. Patrí k tým 

optimistickým. Ako hovoria 
klasici: „Dni sa predlžujú, 
sukne dievčat skracujú“.
Marec prináša aj viac slnka 
a to po dlhej zime výrazne 
zlepšuje našu náladu. 
Keď si pozriete zoznam 
svetových a medzinárodných 
dní, v marci ich je 23! MDŽ, 
Deň učiteľov, Deň lekárov, 
Deň boja spisovateľov za 
mier, Medzinárodný deň 
invalidov, Európsky deň na 
pamiatku obetí terorizmu, 
Medzinárodný deň boja 
proti rasovej diskriminácii, 
Svetový deň vody, Deň 
zápasu za ľudské práva....  
Okrem toho je Mesiacom 
knihy a blížia sa Fašiangy. 
Venovať sa v úvodníku 
len jednej z týchto tém by 
určite nebolo fér. A tak som 
svoju pozornosť zameral 
práve na marcové slnko. 
Čím to je, že keď zasvieti, 
je nám hneď lepšie. Cítime 
sa plní energie, všetko ide 
ľahšie. Je to preto, že slnko 
v malých dávkach pôsobí 
ako „vitamínová bomba“. 
Dve hodiny slnka vraj 
na nás pôsobia ako dva 
dni dovolenky.  Nervový 
systém nášho tela je priamo 
ovplyvňovaný slnkom, čím sa 
zlepšuje fyzická a psychická 
stabilita a výkonnosť. Slnko 
znižuje produkciu hormónu 
melatonínu a lieči tak 
naše depresie. A napokon, 
slnečné lúče dopadajúce 
cez zrenicu oka na sietnicu 
vyvolávajú elektrické 
impulzy. Tie ovplyvňujú 
riadiacu centrálu mozgu. 
A výsledok? Človek vraj viac 
túži po láske.
Užite si krásny marec a čo 
najviac obracajte svoju 
tvár k slnku!

Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová

Počiatky nemeckého osídlenia územia Slovenska siahajú do 12. 
storočia, keď po ničivých tatárskych vpádoch v rokoch 1241 – 1242 

pod vedením Batuchána významnú mieru nadobudla nemecká imigrácia. 

Vplyv nemeckých kolonistov možno v dejinnom vývoji Slovenska sledovať 
v niekoľkých aspektoch ekonomicko-hospodárskeho charakteru, na 
urbanistickom vývoji, rýchlom rozvoji remesiel, výraznom oživení 
poľnohospodárskej produkcie, charakteristickom spôsobe odievania, 

stravovania a rodinného života či 
uchovaní originálnych zvyklostí 
a jazyka. 
 Najvýznamnejšou oblasťou 
ovplyvnenou nemeckým osídlením 
bolo stredné Slovensko s centrami 
v Kremnici, Banskej Štiavnici 
a Banskej Bystrici. Práve pre tento 
stredoslovenský nemecký ostrov sa 
v rokoch po 2. sv. vojne zaužívalo 
toponymum Hauerland. Opiera sa 
o početné názvy nemeckých obcí, 
ktorých pomenovanie v nemčine je 
ukončené koncovkou – hau, hauen 
čo v preklade znamená klčovanie, 
žiarenie a úzko súvisí so spôsobom 
získavania zalesnenej pôdy 
v danej oblasti a spôsobe ďalšieho 
obhospodárenia.

(pokračovanie na str. 3)
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Ako spravodlivo platiť za teplo 
po zateplení domu?
Ak sa v byte nameria nulová spotreba 
tepla, neznamená to, že nespotreboval 
žiadne teplo, znamená to, že byt bol 
vykurovaný susednými bytmi.
Ak sa v byte namerala vysoká spotreba 
tepla, neznamená to, že v tomto byte 
bolo najteplejšie v celom dome. Môže 
to byť dôsledok vykurovania okolitých 
bytov. 
Po komplexnom zateplení domu sa 
výrazne zmenia jeho tepelno-izolačné 
vlastnosti. Výmena tepla medzi bytmi 
ešte viac prispieva k udržiavaniu 
vnútornej teploty, čím sú zvýhodnené 
vnútorné byty v dome a znevýhodnené 
okrajové byty. Preto je treba upraviť aj 
rozdelenie nákladov na teplo : zvýšiť 
podiel platieb podľa plochy bytu a 
znížiť podiel platieb podľa nameranej 
spotreby. Odborníci radia, že 
základná zložka platby za teplo podľa 
štvorcových metrov plochy bytu by 
mala byť 75 %, spotrebná zložka podľa 
meračov tepla by mala byť 25 %. 

KMET Handlová, a.s.

A K C I A „Z“ 27 
MÁME 5.500,00 eur
Projektový tím sa rozhodol, že 
za tieto peniaze by sa mohol na 
Morovnianskom sídlisku vybudovať 
napríklad: obrovský veselý trpaslík 
s červenou muchotrávkou v ruke 
alebo replika handlovského 
komína siahajúca do výšky 15 
metrov alebo bobová dráha alebo 
pyramída alebo .... 
Ak nechceš, aby sa za tieto peniaze 
vybudovali tieto bláznivé veci, príď 
aj ty, povedz si svoje a rozhodni, na 
čo sa premenia!
Príď už 18. marca 2011 (piatok) 
o 17.00 h do materskej školy na 
Morovnianskom sídlisku. Pre deti, 
rodičov, starých rodičov máme 
pripravené chutné občerstvenie, 
hry, zábavný program !
VIAC INFO NÁJDETE NA 
www.handlova.sk,  
alebo mailujte na: lenhart@post.sk, 
prípadne darina.safarikova@han
dlova.sk 
Plánovacie stretnutie sa koná 
v rámci projektu „Oživme vzťahy v 
komunite“, ktorý podporila Nadácia 
Ekopolis a ČSOB - Finančná 
skupina prostredníctvom programu 
PrieStory 2011.

Dňa 24.2.2011 sa konalo pracovné stretnutie 
k návrhom cestovných poriadkov osobnej 

železničnej prepravy, ktoré zvolala Slovenská železničná 
spoločnosť a.s. 
Rokovanie bolo pokračovaním príbehu o rušení trate 
Prievidza – Horná Štubňa, resp. Prievidza – Nitrianske 
Pravno. Na prerokovanie návrhu cestovných poriadkov 
osobnej železničnej prepravy mala samospráva dva dni.
Stretnutie zvolal Ján Farkaš, vedúci tímu regionálneho 
zastúpenia ŽSS, a.s. Žilina.
Ako uviedol, je si vedomý krátkosti času na pripomienkové 
konanie, ale termíny sú stanovené Vládou SR, resp. 
ministerstvami. Takéto vyjadrenia však mesto Handlová 
neakceptuje.
ŽSS, a.s.  v tomto roku dostala objednávku na rozsah 
dopravných výkonov vo verejnom záujme nižšiu s tým, že je 
potrebná redukcia. Jediným ukazovateľom v tomto prípade 
bola ekonomika.
Ešte v januári bol zaslaný list aj generálnemu riaditeľovi ŽSR, 
a.s, ministerstvu dopravy, predsedovi TSK so stanoviskom 
Združenia miest a obcí hornej Nitry. K dnešnému dňu 
s vyjadrením ministerstva dopravy, že situácia je v riešení.
Podľa názoru samosprávy partnerom na diskusiu by mali 
byť práve predstavitelia samospráv, občania jednotlivých 
miest a obcí, s dostatočným priestorom na vyjadrenie 
a s doručenými ekonomickými analýzami. ŽSS, a.s. sa 
odvoláva na objednané výkony ministerstvom dopravy SR. 
K navrhovaným cestovným poriadkom, ktoré by mali byť 
v platnosti od 3.4.2011 a znížili by počet spojov na trase 
Prievidza  - Horná Štubňa  o 4 a v opačnom smere o 3 
mesto Handlová zaujalo nasledovné stanovisko, doručené 
kompetentným.
1. Nerušiť žiadne spoje.
2. Dodať samospráve korektné podkladové materiály, 

vyťaženosť, ekonomické ukazovatele pod. 
3. Vytvoriť priestor na diskusiu s verejnosťou,  pričom 
odôvodnením je i fakt, že  ide o výkony vo verejnom 
záujme, pričom verejnosť nemá možnosť vstupovať do 
rozhodovacieho procesu.
4. Straty v osobnej železničnej doprave znížiť efektívnymi 
opatreniami na zvýšenie počtu cestujúcej verejnosti.
5. Nesúhlas s redukciu vlakov od 3. apríla 2011.
Viac aj o príspevkoch z diskusie, na tému redukcie spojov, 
ktoré mesto Handlová zverejnilo ihneď v pondelok 22.2.2011 
k predloženým návrhom CP na www.handlova.sk.

JP

Trať  Prievidza Horná Štubňa zostáva, spoje osobnej železničnej prepravy sú navrhnuté s redukciami

MsZ Handlová 24.2.2011

Vo štvrtok 24. februára sa handlovskí poslanci  stretli 
na  treťom tohtoročnom rokovaní mestského 

zastupiteľstva. V programe rokovania bolo10 bodov.  Po 
otvorení sa zaoberali nakladaním s mestským majetkom. 
Schválili dve žiadosti o kúpu pozemku, nesúhlasili so 
znížením kúpnej ceny pre ďalšieho záujemcu o odpredaj, 
zriadili vecné bremeno na pozemku na Úderníckej ulici 
kvôli inžinierskym sieťam a odsúhlasili prevzatie štátnej 
komunikácie do majetku mesta.  V ďalšom bode schválili 
1. doplnok k VZN 5/2009 o výške mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení. Bolo 
treba doriešiť športové triedy, pre ktoré má školský zákon 
nový dodatok ohľadne stravovania. V súvislosti s týmito 
zmenami v školskom zákone odsúhlasili poslanci aj to, 
kto bude doplácať rozdiel na stravu pre sociálne slabších. 

V Handlovej je 183 detí, ktorým úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny prispieva denne na stravu 1 euro. Rozdiel, 

ktorý po novom vznikol, budú doplácať rodičia.  V ďalších 
dvoch bodoch sa predkladali informatívne správy. Tú 
o činnosti Obecnej školskej rady za minulý rok predložil 
Jozef Ondriš.  Za mestskú políciu bilancoval náčelník 
Milan Pepich. V uplynulom roku pracovalo pre mesto 12 
mestských policajtov a tento podstav sa nepodarilo vyrovnať 
na potrebných 14 hlavne z finančných dôvodov.  Prioritou 
mestskej polície v minulom roku bola prevencia. Od marca 
do októbra minulého roka pripravili 13 prednášok, na ktorých 
sa zúčastnilo 284 žiakov druhého stupňa základných škôl 
a stredoškolákov.  V rôznom  primátor mesta Rudolf Podoba 
informoval prítomných o tom, že kauza rušenia železničných 
tratí pokračuje. Viac informácií nájdete  už v tomto čísle 
Handlovských novín. Najbližšie rokovanie poslaneckého 
zboru bude v posledný marcový deň.                             (ič)

? - priúčka na www.handlova.sk
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Hauerland, nazývaný i krem- 
nicko-pravniansky jazykový 
ostrov tvorilo do roku 1945 
celkom 24 obcí, v ktorých 
nadpolovičná väčšina sa 
hlásila k nemeckým predkom. 
Pomyselný prechod medzi 
kremnickou a pravňanskou 
oblasťou tvorila v minulosti 
najväčšia takto založená 

nemecká obec, Handlová. 
Dňa 8. marca 1376 uhorský 
kráľ Ľudovít I. vydal 
a podpísal pre osadníka 
Henricha Krickera zakladajúcu 
listinu novej osady. Osadníci 
nemeckej národnosti prišli 
na toto územie z mesta 
Kremnica so svojim lokátorom 
a zakladateľom Henrichom 
Krieckerom. Pred príchodom 
kolonistov bolo vraj územie 
pod Veľkým a Malým Gričom 
prázdne a ľud postrádajúce, 
ako sa píše v zakladajúcej 
listine. V čase založenia 
Handlovej bolo na jej území 
ľudoprázdno. Bol tu len 
hustý les a nedotknutá 
príroda. V zakladacej listine, 
ktorá sa zachovala v odpise 
kráľa Žigmunda z roku 
1430 bolo napísané: „... 
Henrich, rečený Chrikeer..., 
.. na istom lesnom mieste 
zvanom Seperdeo.., nieke- 
dy prázdnom..., dedinu 
založil..., ..a množstvom 
ľudí ozdobil.“ Spolu s ním 
prišlo z Kremnice na nové 
miesto asi 200 rodín.
  Na základe emfyteutického 
– zákupného práva dostal 
lokátor – zakladateľ obce 
úrad dedičného richtárstva 
oslobodený od platenia 
poplatkov, pozemok pre 
stavbu hospodárskeho domu 
a oproti ostatným osadníkom 
dvojnásobnú rozlohu lánov 
na obrábanie. Na spoločnom 
obrábaní lúk, pasienkov 

a hôr sa podieľala celá 
obec. Dedičný richtár vlastnil 
okrem toho aj mlyn, krčmu 
a hostinec. 
 Osadníci, ktorých si lokátor 
pozval na nové miesto, 
dostali zvyčajne lán poľa a 
boli oslobodení od platenia 
poplatkov na dobu 16 niekedy 
aj 20 rokov. Oslobodenie od 

platenia daní a poplatkov 
sa dodržiavalo a preto boli 
novoprichádzajúci kolonisti na 
nových miestach vítaní a ich 
počet neustále rástol.
 Prví osadníci a obyvatelia 
obce Krickerhau sa živili 
výlučne poľnohospodárstvom, 
lesným hospodárstvom, 
pastierstvom a chovom 
dobytka. Svoje skromné 
príbytky stavali výlučne 
z dreva, ktorého dostatok 
nachádzali v okolitých hustých 
horách nad údolím riečky, 
ktorú pomenovali Handlovka. 
 Podľa zakladajúcej listiny 
kráľa Ľudovíta I. najstaršie 
úradné pomenovanie obce 
bolo Seperdeo – Krásny 
les. Z mena zakladateľa 
Henricha Krickera sa 
však už v počiatkoch 
presadil názov Krickerhau 
- Krickerova Lehota. Tento 
názov, ktorý má svoj pôvod 
v krstnom mene zakladateľa 
Henricha Krickera, sa rečovo 
v rôznych obdobiach menil 
do tvarov Heindl, Honel či 
Hanel. Z týchto rečových 
ekvivalentov vznikol názov 
Hanelova lehota, v skratke 
Hanelová, z ktorého 
vzniklo a ujalo sa dnešné 
pomenovanie Handlová. 
V novodobých dejinách, 
viažucich sa predovšetkým na 
ťažbu uhlia, sa krátko používal 
aj úradný názov Nyitrabánya.
 Kremnica bola nielen 
zakladajúcim, ale dlhé roky 

aj patronátnym mestom nad 
Handlovou, hoci obec od 
svojho založenia spadala do 
správy Bojnického panstva. 
Napriek tomu, že Handlová 
začala svoju existenciu 
dedičným richtárstvom, 
výsadné právo dané dedičom 
Henricha Krickera kráľom 
Ľudovítom I. netrvalo dlho.

 Rokom 1523 nastáva 
v dejinách Handlovej zlom 
v dedičnom richtárstve, keďže 
rod Krickerovcov okolo roku 
1500 vymrel. Po mnohých 
dedičných sporoch bol za 
nového richtára Handlovej 
zvolený Ján Goltberger, 
ako najbližší príbuzný po 
ženských predkoch. 
 Práve 8. marca 2011 si 
súčasná Handlová pripomína 
635. výročie svojej prvej 
písomnej zmienky. Ak sa 
dnes rozhliadneme mestom, 
zistíme, že tu nežijú len 
„Nemci“, ktorí v 14. storočí 
osadu založili a „Slováci“, 
ktorí tvoria dnes majoritnú 
skupinu. Handlová je dnes 
mesto multikultúrne, v ktorom 
svojich predkov nájdu aj 
Maďari, Francúzi, Česi či 
Poliaci. 
 Handlová je dnes 
miesto, ktoré sa z malej 
poľnohospodárskej obce 
rokmi pretvorilo na „mestečko 
– oppidum“ (1839), keď vo 
veľkom zaznamenalo rozvoj 
remesiel. Po roku 1909 
začalo písať svoju novú 
modernú kapitolu – baníctvo, 
ktoré Handlovej v roku 1960 
prinieslo štatút mesta.
 Handlová,poľnohospo- 
dárska obec, založená pod 
sopečnými vrchmi Veľkým 
a Malým Gričom sa za 635 
rokov svojho života zmenila 
na moderné mesto 21. 
storočia.

Handlová si pripomína 635. výročie prvej písomnej zmienky
Mesto Handlová v me- 
siaci marec ukončí 
spracovávanie zmien 
a daňových priznaní 
a začne s distribúciou 
rozhodnutí. 

Rozhodnutie vám 
doručia domov

Osvedčený spôsob v našom 
meste pri doručovaní 
platobných výmerov 
za miestne dane, a to 
predovšetkým za daň 
z nehnuteľností, daň za psa 
a za miestny poplatok za 
komunálny odpad a DSO, je 
osobné doručenie.
Koncom mesiaca marec 
a začiatkom mesiaca apríl 
budú pracovníkmi MsÚ 
distribuované rozhodnutia 
priamo do bytov a rodinných 
domov daňovníkov. 
Roznášanie zabezpečujú 
ľudia, ktorí sú v danej lokalite 
občanom známi, nakoľko 
túto činnosť vykonávajú 
pravidelne niekoľko rokov. 
V prípade, že daňovník 
neobdrží zásielku do konca 
mesiaca apríl 2011, je 
potrebné aby kontaktoval 
pracovníkov MsÚ, odd. 
správy daní a poplatkov.
Neplaťte pri prebratí 

výmeru
Neplaťte miestne dane 
a poplatky pokiaľ niekto 
zazvoní pri vašich dverách 
Doručovanie bude prebiehať 
v popoludňajších hodinách 
ako aj počas sobôt a nedieľ. 
Doručovanie sa uskutočňuje 
opakovane, ale je potrebné, 
aby v uvedenom termíne 
– teda v priebehu asi dvoch 
týždňov, počas ktorých bude 
prebiehať, bola zabezpečená 

možnosť doručenia. 
Doručovateľ doručí zásielku 
do domu na protipodpis. 
V žiadnom prípade nie 
je určený na inkasovanie 
(zaplatenie) poplatku priamo 
na mieste a preto vyzývame 
občanov, aby neplatili 
pri preberaní platobných 
výmerov. 

Výmer prevezmite 
aj keď ste zaplatili

Žiadame občanov, aby 
prevzatie platobných vý- 
merov a výziev potvrdili 
svojím podpisom a to 
aj v prípade, že daň už 
medzičasom uhradili. Ak 
občan bezdôvodne odmietne 
prevziať zásielku do 
vlastných rúk, je táto zásielka 
považovaná za doručenú, aj 
keď sa adresát nedozvedel 
o jej obsahu.

Šetrite svoj čas, 
plaťte prevodom

Najjednoduchším spôsobom, 
ako uhradiť mieste dane 
a poplatky, je zaplatiť ich 
prostredníctvom poštovej 
poukážky na pošte 
alebo bankovým prevodom 
vo vašej banke. Ak využívate 
služby internet bankingu, 
môžete tak urobiť pohodlne 
z vášho domova. Ak sa 
rozhodnete zaplatiť osobne, 
preukážte sa doručeným 
výmerom a urobte tak 
v časoch, kedy je otvorená 
pokladňa mesta.

Nezabudnite
Po prevzatí zásielky majú 
občania 30 dní na úhradu 
dane, čo vo väčšine prípadov 
predstavuje termín do konca 
mesiaca apríl 2011. 

Ing. Tatiana Molnárová

Budú sa doručovať platobné výmery na miestne dane

Hornú Nitru navštívi podpredseda vlády
Pri príležitosti 635. výročia založenia mesta Handlová príde 
8. marca na Hornú Nitru podpredseda vlády Rudolf Chmel. 
Cieľom jeho návštevy je oboznámiť sa s problematikou 
integrovaného manažmentu území okresov Prievidza, 
Partizánske a Bánovce nad Bebravou.  Pán vicepremiér 
prejavil záujem stretnúť sa s predstaviteľmi nemeckej 
národnostnej menšiny, ktorá má výraznejšie zastúpenie 
práve v našom regióne. Navštívi Gymnázium Ivana Belu 
v Handlovej, kde sa oboznámi s výučbou nemeckého 
jazyka a projektmi partnerskej spolupráce s Gymnáziom vo 
Voerde. V tomto nemeckom meste žije väčšina handlovských 
Nemcov odsunutých po druhej svetovej vojne. Na stretnutí 
s karpatsko-nemeckými združeniami, pôsobiacimi v našom 
kraji sa oboznámi s projektmi podanými v rámci výzvy a 
so stratégiou integrovaného manažmentu Hornej Nitry. 
Výstupom z tohto rokovania budú konkrétne odporúčania 
pre Vládu SR. 

? - priúčka na www.handlova.sk
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Organizačná zmena platná od 1. marca 
2011 spočíva v zrušení pracovného 
miesta referent sociálnych služieb. 
Agenda referenta je prerozdelená na 
jestvujúci personál.

Príspevok pri narodení dieťaťa sa 
z rozpočtu mesta nevypláca
Od januára tohto roka mesto neposkytuje 
príspevky pri narodení dieťaťa, nového 
občana mesta Handlová a jednorazové 
príspevky v hmotnej núdzi ako sociálnu 
pomoc vo finančnej podobe. 

Náplň činnosti 
sociálneho oddelenia:
Oblasť všeobecná:
- starostlivosť o rodinu, deti a dôchodcov,             
sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva,
- poradenstvo pri riešení nepriaznivých 
a krízových sociálnych situáciách,
- spolupráca so štátnymi orgánmi 
a organizáciami, obcami, občianskymi 
združeniami a iniciatívami a ďalšími 
subjektmi, ktoré sa podieľajú na riešení 
sociálnej problematiky v meste,
- zameranie na primárnu prevenciu, 
využívanie inštitucionálnych možností 
sekundárnej a terciálnej prevencie,
- spracovávanie štatistických údajov 
za zverený úsek činnosti,
riešenie podnetov, pripomienok 
dotýkajúcich sa sociálnej oblasti v meste.
Oblasť koncepčná a metodická:
Tvorba a realizácia projektov v oblasti 
zabezpečenia sociálnej pomoci, najmä 
formou poskytovania sociálnych služieb, 
prioritou sú terénne a ambulantné služby,

tvorba koncepčných a metodických 
materiálov.
Oblasť sociálnych služieb:
- agenda dotácií na stravu, školské 
potreby a motivačný príspevok pre deti 
v hmotnej núdzi a nízkopríjmových rodín, 
úlohy zo zákona o sociálnoprávnej 
ochrane a sociálnej kuratele detí 
a mládeže,
- jednorazové vecné príspevky občanom  
 v hmotnej a náhlej núdzi,
 agenda osobitného príjemcu prídavkov  
 na deti,
- agenda žiadostí o pridelenie bytu  
 v obytných domoch osobitného  
 určenia na Ulici 29. augusta č.1, 
 na Ulici Partizánskej č. 36,38,40 
 a na Ulici SNP č. 36,
- zodpovednosť za Denné centrum (Klub  
 dôchodcov),
- agenda opatrovateľskej služby,
- agenda prepravnej služby a sociálneho  
 taxíka,
- agenda práčovne.

Odevná a nábytková banka opäť 
otvorená – pomáhajme si navzájom
Odevná a nábytková banka, 
prevádzkovaná Sociálnym oddelením 
Mestského úradu v Handlovej, bola 
v priebehu mesiaca február 2011 
presťahovaná do nových priestorov: 
Centrum voľného času Relax v Handlovej, 
priestory suterénu (bočný vchod, bývalí 
sklenári).
Otváracie hodiny: 
 pondelok : 9,00 -14,00 hod.

 streda : 9,00 – 12,00 hod.
 piatok : 9,00 -14,00 hod. 
V prípade, že chcete pomôcť, alebo 
pomoc odevnej banky potrebujete, 
môžete kontaktovať Sociálne oddelenie 
MsÚ Handlová 046/ 5475 351.Pomáhame 
si navzájom!
Oblasť terénnej a komunitnej sociálnej 
práce:
- individuálna sociálna práca a komunitná 
sociálna práca s rómskou komunitou, 
s klientmi zo sociálne znevýhodneného 
prostredia a z ohrozených skupín 
obyvateľov v rámci projektu: Rozvoj 
služieb starostlivosti o skupiny občanov 
ohrozené sociálnym vylúčením, s 
osobitým zreteľom na marginalizovanú 
rómsku komunitu v Handlovej, terénna 
sociálna práca v rámci projektu.

Personálne obsadenie sociálneho 
oddelenia a kontakty: 
Mgr. Veronika Rýšová, vedúca sociálneho 
oddelenia, 0915 114 926
Jana Polakovičová, sociálny pracovník 
mesta Handlová, 0917 616 391
Bc. Janka Holčeková, Spoločný obecný 
úrad – opatrovateľská služba, 046/5475351
Bc. Zuzana Štefanová, sociálny pracovník, 
0917 372 750
Janka Pavlíková, sociálny pracovník, 
0905 873 701
Alžbeta Orthová, asistent sociálneho 
pracovníka, 046/5475351
Hana Štepaníková, asistent sociálneho 
pracovníka, 046/5475351

Mgr. Veronika Rýšová, 
vedúca sociálneho odd. MsÚ Handlová

Organizačné zmeny na sociálnom oddelení MsÚ

Narodené detičky 
Marcel  Štilhamer 
Viliam  Hric 
Adam  Murcin 
Kristián  Ištok
Alexej  Santoris 
Sofia  Hegeďová
Alžbeta  Hírešová 
Laura  Roháčová 
Michaela  Borková
Paulína  Peterová
Timea  Kikušová
Karolína  Kulichová 
Jana  Neuschlová 
Natália  Vlčková
Jasmína  Kováčová
Natália  Valovičová
Dominika  Piňáková

Novootvorené prevádzkarne 
J a n u á r 2011 :
-  predajňa kreatívnych potrieb  
Námestie baníkov 2
-  predajňa záhradkárskych potrieb 
 Švermova 3
-  poradenská činnosť v oblasti   
zdravého životného štýlu a zdravej  
 výživy - Podnikateľský inkubátor
-  predaj kvetov a darčekových   
predmetov, Námestie baníkov 18

Zrušené:
-  darčeková predajňa „Štvorlístok“ 
 Námestie baníkov 18
- predajňa – nábytkové kovanie 
 Mierové námestie 15 

Opustili nás 
január - február
 

Jaroslav  Fabian 76r.
Viliam  Gatial, 82r.
Jozef  Franc 74r.
Ladislav  Kurdi 75r.
Kamil  Vrška  69r.
Blažej  Gregor  74r.
Rostislav  Vysloužil  81r.
Pavel  Cibula  53r.
Božena  Balážová  64r.
Mária  Ďurčovičová  77r.
Jozefína  Kruksová  81r.
Helena  Zedeková  54r.
Mária Slobodová  61r.
Zuzana  Petrišáková  71r.
Marianna  Šebestová  75r.
Mária  Tomská  95r.

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov sa 
v mesiaci február dožili
Jozef  Eichenbaum
Júlia  Rückschlossová
Anna  Mihálová
Sidónia  Tončková
Jozefína  Turčanová
Anna  Kostková
Ľudmila  Šovčíková
Anna  Lepšíková
Alojz  Gula
Helena  Konczová
Ignác  Fabian
Margita  Duchoňová
Eva  Makšová
Elena  Kosnovská
Július  Filkász
Oľga  Leštianská
Mária  Matušková
Otto  Kóňa
Helena  Šorlová
Štefan  Sivek

Pokazené verejné 
osvetlenie?
Viete komu nahlásiť poruchu na 
verejnom osvetlení? 
Správcom osvetlenia je organizácia 
založená mestom - Mestský bytový 
podnik Handlová s.r.o.. Aby bola 
práca na opravách efektívnejšia 
a trvala maximálne do 24 hodín (ak 
si nevyžaduje porucha nákladnejšie 
riešenia), od 1. marca 2011 môžete 
nahlasovať poruchy nonstop. 
Opýtali sme sa riaditeľa MSBP 
Handlová s.r.o. Ing. Rudolfa Vlka.

Nonstop nahlasovanie porúch sme 
v meste nemali. Finančná situácia je 
pomerne nepriaznivá a máme novú 
službu. Ako sa to podarilo?
Po dohode s primátorom mesta 
Handlová Ing. Rudolfom Podobom sme 
sa rozhodli zriadiť túto službu a to na 
náklady MsBP Handlová s.r.o. Chceme 
touto aktivitou prispieť k zlepšeniu 
stavu osvetlenia ulíc a pomôcť tak 
pracovníkom MsP zabezpečovať 

bezpečnosť občanov nášho mesta.
Na aké telefónne čísla môžu 
Handlovčania volať?
Po dohode s MsP môžu občania 
nahlasovať poruchy VO po 15.00 hod. 
na t.č. MsP Handlová
046 5475 007 alebo 0905 499 384, 
alebo priamo na pohotovostné číslo 
VO – 0908 715 975. Do 15.00 h ostáva 
zachované tel. číslo MsBP s.r.o.046/
 5475 936, 5475 937, 0905 723 278, 
alebo priamo na pohotovostné číslo 
VO - mobil 0908 715 975.

Zbierate aj informácie o roz- 
kopávkach na v súčasnosti 
realizovanom novom verejnom 
osvetlení? 
Informácie o prebiehajúcich prácach na 
novom verejnom osvetlení je záležitosť 
mesta až pokiaľ nebude kompletne 
dokončené. Ohľadom vykopávok, 
resp. prác na tomto verejnom osvetlení 
je potrebné aj naďalej kontaktovať MsÚ 
Handlová, spojený sekretariát zástupcu 
primátora a prednostu MsÚ 046 519 25 
33 počas stránkových dní MsÚ.

JP

Pozvánka na MsZ
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf 
Podoba zvoláva 
Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová 
na štvrtok 31. marca 2010 o 14.00 h 
do veľkej zasadacej miestnosti MsÚ 
Handlová.
Program rokovaní nájdete na  
www.handlova.sk, vo vývesnej tabuli pred 
MsÚ a na plagátových plochách mesta. 
Rokovania MsZ sú verejné.

? - príúčka na www.handlova.sk



23. 1. 2011 - nedeľa doobeda. 
Väčšina z nás, mladých ľudí, 
je o tomto čase ešte zvyknutá 
spať, prípadne z postele 
sledovať televízor. Túto nedeľu 
to tak nebolo.
Prečo? Konalo sa školenie, 
ktoré súvisí s projektom 
,,Chceme byť niekým“. Jeho 
hlavným cieľom je zapojiť 
mladých ľudí do verejného 
diania a zapojiť ich do činnosti 
RTV - Regionálnej televízie 
Prievidza. Súčasťou tohto 
projektu je aj ,,Malá škola 
organizovania“, kde sme 
získali vedomosti, zručnosti 
a praktické skúsenosti v ko- 
munikácii, vo vyjednávaní,      
v riadení, budovaní a vedení 
tímu. Školitelia  Dana 
Reindlová a Jozef Pavelka 
nám porozprávali o RTV a 
vysvetlili nám, čo obnáša práca 
redaktora a kameramana. Tiež 
sme dostali aj domáce úlohy, 
ktoré musíme do nášho 
ďalšieho školenia splniť 
- napríklad vymyslieť témy 
našich vlastných reportáží, 
alebo tzv. nemú reportáž.
Tento deň sme strávili v dob- 
rom kolektíve a v nálade, 
v ktorej sa vznášalo kopec 
nových nápadov. A ktovie, 
možno medzi nami pomaly 
vznikajú malé hviezdičky na 
veľkom nebi redaktorov a 
kameramanov.

Lenka Kružlicová, 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).“

Budú sa od nás učiť
Detský a mládežnícky 
parlament mesta Handlová 
bol založený 25. októbra 
2007 a od toho dňa (trúfam si 
napísať pri všetkej skromnosti) 
sa parlament, čiže skupinka 
mladých Handlovčanov, zapája 
do diania v meste, prezentuje 
svoje názory, participuje na 
celomestských podujatiach, 
pripravuje vlastné podujatia, 
neustále sa vzdeláva formou 
školení a seminárov určených 
pre mladých mládežníckych 
lídrov. Okrem toho rozvíja 
spoluprácu s mládežníckymi 
organizáciami a skupinami 
v rámci celého Slovenska, ale 
aj Čiech formou pracovných 
a priateľských stretnutí. Jedno 
takéto stretnutie sa uskutočnilo 
16.februára v Partizánskom. 

Iniciátorom stretnutia bol 
Andrej Barborka, predseda 
Študentskej rady stredných 
škôl Slovenska, ktorý pochádza 
z Partizánskeho (členom ŠRSŠ 
je od decembra 2010 aj DaMP 
Handlová, zatiaľ ako jediný 
parlament na Slovensku).
Mesto Partizánske zakladá 
mládežnícky parlament 
a členovia DaMP Handlová 
mali tú česť zúčastniť sa prvom 
zasadnutí Mládežníckeho 
parlamentu mesta Partizánske 
za účasti PaedDr. Jozefa 
Božika, Phd., primátora mesta 
Partizánske. Po oficiálnej časti 
sa rozprúdila živá diskusia, pri 
ktorej členov DaMP Handlová 
zasypali mladí Partizánčania, 
ale aj pán primátor otázkami. 
Zaujímalo ich hlavne ako 
motivujeme mladých ľudí 
v meste aby pracovali 
v DaMP-e, aká je podpora 
DaMP-u, ale aj celkovo mladých 
ľudí zo strany nášho mesta a 
naopak ako pomáha mestu 
DaMP, ako často, kde, kedy 
a akým spôsobom prebiehajú 
rokovania parlamentu a mnoho 
ďalších otázok. Boli sme 
pyšní, že môžeme poradiť, 
pomôcť a porozprávať o našej 
práci, ale čo je najdôležitejšie, 
získali sme nových kamarátov 
– parlamenťákov, dohodli sa 
na spolupráci a tešíme sa 
na ich skorú návštevu u nás 
-handlovských DaMP-ákov. 

Paulína, DaMP Handlová 

Dobrovoľníctvom 
ku šťastiu
Začiatok európskeho roku 
dobrovoľníctva sme my, 
členovia handlovského 
Detského a mládežníckeho 
parlamentu, naplno 
odštartovali. Tentokrát sme sa 
zapojili do projektu s názvom 
" Minority vs. Majority - Living 
there together", ktorý bol 
zorganizovaný od 5. do 12. 2. 
v jednej z najkrajších metropol 
Európy - v Prahe. 
Hlavným cieľom tohto projektu 
bolo upriamiť pozornosť 
prevažne nás, mladých, na 
spolužitie s menšinami. Mali 
sme možnosť stretnúť sa 
s ľuďmi z rôznych minorít 
a potvrdiť si, že aj oni sú 
celkom normálni ľudia, žijúci 
plnohodnotné životy. Cez 
rôzne zaujímavé aktivity, 
besedy, ale aj prednášky sme 
sa s nimi spoznali a aspoň 
čiastočne dokázali vnímať svet 
ich očami. 
A na čo všetko sme sa 
zamerali počas týchto dní? 

V prvom rade na minority ako 
sú: gay a lesbická skupina, iné 
náboženstvo, iná národnosť 
a zdravotne postihnutí. Každej 
z nich bol venovaný jeden deň, 
ktorý sme strávili napríklad 
hraním tenisu so športovcami 
odkázanými na invalidný 
vozíček, ďalej sme absolvovali 
stretnutie s nepočujúcim 
lektorom znakovej reči, 
ktorý nás učil jej základy, 
so šéfredaktorom českého 
časopisu pre multikultúrnu 
mládež Romani Voďori 
zameraného na riešenie 
etnickej otázky Rómov a taktiež 
s Marcelou Paškovou známou 
ako "Marcy" z českej reality 
show Vyvolení. S ňou sme sa 
rozprávali o jej živote a práci v 
Anglicku, čím sme porovnávali 
život Slovákov a Čechov 
v zahraničí a podmienky 
na život, ktoré vytvárame 
cudzincom. No však pre nás 
najzaujímavejšou minoritou 
bola menšina homosexuálov. 
Prostredníctvom tejto 
skúsenosti sme radikálne 
zmenili pohľad na vec a v prvom 
rade zistili mnoho cenných 
informácií, keďže okolnosti 
ohľadom tejto minority u nás 
nie sú až tak známe. Pochopiť 
a hlavne naučiť sa vzájomne 
tolerovať inú orientáciu 
ľudí v spoločnosti nebolo 
vonkoncom jednoduché, ale o 
to dôležitejšie. 
Voľný čas sme všetci 
spoločne vypĺňali množstvom 
exkurzií, výletov, súťaží 
ale  hlavne  spoznávaním 
tých najzaujímavejších a 
najpútavejších kútov Prahy. 
Práve vďaka tomuto programu 
sme sa mnoho dozvedeli 
a naučili o rôznych typoch 
minorít nielen na Slovensku, 
ale aj v Českej republike. Za 
skúsenosti a veľké množstvo 
nezabudnuteľných zážitkov 
v prvom rade ďakujeme 
organizátorovi programu, 
ktorým bola organizácia 
Minorita vs. Majorita o.s. a 
taktiež programu Mládež 
v akcii, ktorý celú „vec“ 
financoval. Naše veľké 
poďakovanie patrí aj mestu 
Handlová, za poskytnutie 
upomienkových predmetov, 
ktoré účastníkov veľmi milo 
potešili.

Noema Hipká, 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 
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Čo robia mladí ľudia cez víkend?

Informácia o hydrogeologickom 
výskume v Handlovskej kotline
 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) 
v Bratislave rieši v rokoch 2007-2011 geologickú úlohu 
č. 15 07 "Základný hydrogeologický výskum Handlovskej 
kotliny", ktorá je hradená z rozpočtu MŽP SR a realizuje sa 
v súlade so schválenou koncepciou geologického výskumu 
a prieskumu územia SR.
 Cieľom geologickej úlohy je poznanie hydrogeologických 
pomerov územia Handlovskej kotliny, vrátane posúdenia 
vzťahu obyčajnej a minerálnej (geotermálnej) vody, 
stanovenie množstiev podzemných vôd v hydrogeologickom 
rajóne PG 063 a získanie geologických podkladov pre 
riešenie ich ochrany.
 Súčasťou hydrogeologického výskumu boli najmä 
práce hydrogeologického mapovania, hydrometrovanie, 
realizácia dvoch hydrogeologických vrtov (plytký a hlboký), 
režimové merania na tokoch i hydrogeologických objektoch 
a komplexné hydrogeologické zhodnotenie územia 
s výpočtom množstva podzemných vôd. 
Významné výsledky v rámci riešenia úlohy priniesla 
realizácia hydrogeologického vrtu RH-1 v Handlovej, 
hlbokého 1201,3 m, ktorý bol dovŕtaný 7. 1. 2010. Z vrtu 
RH-1 sa počas čerpacej skúšky čerpala geotermálna voda 
v množstve 15,0 l/s, teplota vody na povrchu dosiahla 37,5 
°C, mineralizácia vody je 1,073 g/l. Chemicky ide o vodu Ca 
– Mg – SO4– HCO3 typu s obsahom CO2, metanu a mierne 
H2S. Voda nevytvára inkrust. Voda má pre budúce využitie 
veľmi priaznivé chemické zloženie a mineralizáciu. Do 
vrtu bola v auguste 2010 inštalovaná meracia stanica na 
realizáciu režimového merania hladiny vody vo vrte po 
dobu jedného hydrologického roku). 
 V roku 2011,  po dokončení hydrogeologického 
mapovania, hydrometrovacích prác (úsekové 
hydrometrovanie na zistenie prírastkov podzemných vôd), 
režimového pozorovania prameňov i vrtu RH-1 budú 
spracované údaje z terénneho hydrogeologického výskumu. 
Vykoná sa interpretácia geologickej stavby, komplexné 
hydrogeologické vyhodnotenie a vypočítajú sa odberové 
množstvo geotermálnej vody z vrtu RH-1 a množstvá 
podzemných vôd v kategórii C v hydrogeologickom rajóne 
PG-063.
 Geologická úloha bude ukončená vypracovaním 
a predložením záverečnej správy z riešenia úlohy na MŽP 
SR v schválenom termíne HZ 30. 11. 2011. Následne bude 
záverečná správa predložená na posúdenie a schválenie 
vypočítaných množstiev vôd do „Komisie pre posudzovanie 
a schvaľovanie záverečných správ s výpočtami množstiev 
vôd a geotermálnej energie (hydrogeologická komisia)“.

RNDr. Anton Remšík, CSc.
Odd. hydrogeológie, geoter. energie a geochémie živ. 

prostredia 
 ŠGÚDŠ, Bratislava
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Zber veľkoobjemného odpadu na mesiac marec 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. 

Pondelok, 7.3.2011
KBV - obytné domy, 
paneláky 
Utorok, 8.3.2011
IBV - rodinné domy , 
Streda, 9.3.2011 
Mestské časti - Horný koniec, 
Nová Lehota, Morovno 
 

Zvoz separovaných zložiek 
odpadu
V mesiaci marec 2011 
sa budú jednotlivé zložky 
zvážať nasledovne: 
plasty 2.3 a 16.3. 
a 30.3.2011 
papier 9.3.2011 a 23.3.2011 
kovy 15.3.2011

Žiadame obyvateľov mesta, 
aby v prípade plastových 
odpadov PET fľaše stláčali, 
a neznižovali tak kapacitu 
kontajnerov na ich zber.

Ďakujeme!

Milióny ťahov... 
retrospektívne
Dostala sa mi do rúk jeho grafika. 
Spýtala som sa ho, koľko tak asi 
urobí ťahov na jednom obraze. 
Vraj to raz skúšal rátať, ale pri 500 
skončil, a to bol nakreslený možno 
polcentimeter.
Môžete ho stretnúť na káve niekde 
v handlovskej kaviarni. 
Akademický maliar Rudolf Cigánik 
sa stal značkou, ktorú poznajú viac 
„vonku“.
Viackrát boli vaše obrazy 
vystavované aj v Handlovej. 
Krásne reliéfy ste robili do 
interiéru obradnej siene MsÚ, už 
po dva razy ste navrhli motívy 
na pamätné listy mesta. Všetkým 
sa páčili. Dozvedáme sa zo sveta 
o vašich úspechoch. Máme nejaký 
aktuálny?

Dožil som sa 50 rokov (smiech). 
Z mojej profesijnej stránky považujem 
za úspech, že som vytvoril už stú rytú 
známku, tentokrát s motívom M.M. 
Hodžu pre Slovenskú poštu. Vo svete 
je asi mojím najväčším úspechom 
najkrajšia známka sveta z roku 
2000 – Dejiny poštového práva 
s ústredným motívom Márie Terézie.

A z tých predchádzajúcich máte 
ešte nejaké?
Viete, že to ani už neviem popísať? 
Možno najväčšia rytá známka 
sveta, ktorá síce nebola vydaná, 
medzinárodné vydania známok 
Bojnický zámok a terasy Han–Dan 
Čína, medzinárodná rytina pre San 
Maríno, realizácia troch českých 
známok s motívom českých zvonov. 
Celoživotným úspechom je, že moje 
umenie robí ľudom radosť. .. a teší 
ma ocenenie od mojej manželky 
(smiech).

Do konca apríla vystavujete 
v Banskej Bystrici.
Výstavu zorganizovala Slovenská 
pošta pri príležitosti môjho životného 
jubilea. Výstava je mojím pohľadom 
na známkovú tvorbu, ale sčasti 
predstavujem aj voľnú grafickú 
tvorbu. Preto sa volá Retrospektíva.

Premýšľala som nad otázkou do 
tretice. Či má byť o umení, alebo 

o meste, kde ste prežili svoj život 
prepletený umením. Skúsme tú 
Handlovú. Prečo tu žijete, tvoríte? 

Narodil som sa tu, žil som, žijem, 
tvorím. Mám tu kľud, možnosť tvoriť, 
vlastne si neviem predstaviť iné moje 
mesto. V septembri budem opäť 
vystavovať aj prezentáciu voľnej 
maliarskej a grafickej tvorby v RKC 
Prievidza. Táto výstava je tak trochu 
putovná, v októbri bude v Bratislave 
a životné a výstavné jubileum 
zakončím výstavou týchto prác 
4.12.2011 pri príležitosti sv. Barbory 
- patrónky baníkov v Handlovej v DK.

Aktuálne navštívte výstavu 
Handlovčana Rudolfa Cigánika 
„Retrospektíva“.
Výstava je dostupná vo výstavných 
priestoroch Slovenskej Pošty a.s., 
Poštové múzeum, Partizánska 
9, Banská Bystrica. Múzeum je 
otvorené Po-Pi v čase 9.00 - 17.00 h.

Zhovárala sa JP

Mestská polícia zazname- 
nala za mesiac január 

- február 2011 (od 18.1.2011 
do 18.2.2011) celkom 335 
udalostí. Zaevidovaných bolo 
107 priestupkov, z ktorých 28 
priestupkov bolo oznámených 
občanmi mesta. Dopravných 
priestupkov bolo zistených 
– 62 /v jednom prípade bol na 
vozidlo umiestnený technický 
prostriedok na zabránenie 
odjazdu motorového vozidla, 
tzv. papuča/, na úseku 
ochrany životného prostredia 
boli zistené 2 priestupky, kde 
boli zistené 2 vraky vozidiel, 
ktoré boli majiteľmi z miesta 
odstránené. Priestupkov na 
úseku chovu a držania psov na 
území mesta – 15, porušením 
VZN č. 10/2005. O nakladaní 
s komunálnym odpadom 
porušením VZN č. 4/2005 
– 8 priestupkov, o podmienkach 
predaja na trhových miestach, 
porušenie VZN č. 1/2009 
– 1 priestupok, o dodržiavaní 
verejného poriadku a verejnej 
čistoty, porušenie VZN č. 
6/2010 – 1 priestupok. Proti 
majetku bolo zistených alebo 

oznámených 6 priestupkov, 
z ktorých bola v jednom 
prípade vec odovzdaná OOPZ 
pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu. 
Príslušníci MsP vykonali za 
uvedené obdobie 102 zákrokov 
a 15 výjazdov k narušeným 
monitorovaným objektom. 
Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
občianskeho spolunažívania – 1 
priestupok, na úseku verejného 
poriadku MsP riešila celkom 
9 priestupkov, z ktorých v 1 
prípade išlo o rušenie nočného 
kľudu, 2 prípady znečistenia 
verejného priestranstva a 6 
priestupkov bolo na úseku 
verejného pohoršenia. V jednom 
prípade bol porušený zákon 
o ochrane nefajčiarov. Policajti 
odchytili 12 túlavých psov, 
ktorí boli umiestení v útulku. Z 
celkového počtu odchytených 
psov bolo 9 nebezpečných, 
voľne pohybujúcich sa psov 
odchytených v lokalite Baníckej 
kolónie. Odchyty boli vykonané 
na základe sťažností občanov. 
MsP situáciu v Baníckej kolónii 
priebežne monitoruje.
Kamerovým systémom bolo 

zistených 40 priestupkov a 
udalostí. Na žiadosť OOPZ 
Handlová a tiesňovej linky 
112 bolo príslušníkmi MsP 
vykonaných 12 zákrokov.
Mestská polícia stále monitoruje 
zvýšenú aktivitu podomových 
predajcov rôzneho pochybného 
tovaru a veľmi nekvalitného 
za nevýhodné ceny pre 
kupujúceho. Súčasťou predaja je 
mapovanie terénu pre následné 
okradnutie osôb, ktoré si od nich 
veci zakúpili. Z tohto dôvodu 
MsP Handlová upozorňuje 
občanov, aby si nekvalitný 
tovar nekupovali a ihneď 
oznámili pohyb takýchto ľudí 
v ich blízkosti. Polícii pomôžu 
informácie o vozidlách, na 
ktorých podvodníci prichádzajú 
ako napríklad farba, evidenčné 
číslo a podobne. 
MsP Handlová – volajte 24 
hodín denne 046/168 00 alebo 
0905 499 384 a nezabudnite, 
ak ste svedkom protiprávnej 
činnosti, nahláste ju ihneď.

Niektoré z udalostí nájdete na 
www.handlova.sk, 
alebo na www.handlovskenoviny
.webnode.sk. 

MP

Mestská polícia informuje

Nové oddelenie 
v Nemocnici  Handlová

Vedenie nemocnice 
Handlová oznamuje širokej 
verejnosti, že od 1.2.2011 
poskytuje 2. súkromná 
nemocnica s r.o. svoje služby 
aj v oblasti diagnostiky 
a liečby chronických bolestí v 
Algeziologickej ambulancii. 
Ambulancia sa nachádza 
v priestoroch bývalej 
gynekologickej ambulancie 

na druhom poschodí hlavného 
monobloku nemocnice vľavo.
Ordinačné hodiny: každý 
utorok od 7:30 do 15:00 hod.
Na prvé vyšetrenie je potrebné 
sa vopred telefonicky objednať 
na tel. čísle 046/5192 772 
príp. 0917 600 523 na základe 
odporučenia všeobecného 
alebo odborného lekára.
Informácie o všetkých 
ambulanciách a oddeleniach 
nájdete aj v novom letáku, 
ktorý je dostupný v priestoroch 
nemocnice.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti sirén - systémov varovania obyvateľstva 
v Slovenskej republike v roku 2011 
V roku 2011 bude vykonaná prevádzkyschopnosť sirény v meste Handlová v  jednotnom 
čase o 12.00 hod. (piatok), dvojminútovým stálym tónom sirén. Mesto Handlová 
týmto informuje obyvateľov o čase skúšky. Kompletný harmomogram nájdete na 
www.handlova.sk 
Skúška sirény bude realizovaná najbližšie 11. marca 2011.

? - priúčka na www.handlova.sk
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Zmeny na sekretariátoch MsÚ
Nahlasovanie bytových stránok
Od 1.1.2011 je zástupca primátora 
mesta Dušan Klas poverený 
primátorom mesta vybavovaním 
bytových stránok, každý pondelok 
13.00 -16.00 h. Do agendy zástupcu 
primátora mesta  pribudla aj koordinácia 
činností stálych komisií mestského 
zastupiteľstva v súčinnosti s odbornými 
útvarmi mestského úradu,  mestskou 
radou a mestským zastupiteľstvom ako 
i výkon riadiacej činnosť príspevkových 
a rozpočtových organizácií zriadených 
mestom v rozsahu kompetencií 
primátora mesta. 

Znížením pracovníkov o jedného 
došlo k vytvoreniu spoločného 
sekretariátu zástupcu primátora mesta 
a prednostu MsÚ. Na spojenom 
sekretariáte sa nahlasujú o.i. BYTOVÉ 
STRÁNKY. Termín a čas stretnutia je 
nutné dohodnúť vopred na spojenom 
sekretariáte zástupcu primátora a 
prednostu MsÚ, kontakt: Ing. Stanislava 
Kriváňová, tel.: 046/ 519 25 33 
stanislava.krivanova@handlova.sk, resp. 

osobne v kancelárii č.26, 1. poschodie 
vpravo. 
Podmienkou prijatia je prerokovanie 
predmetnej problematiky na MsBP 
Handlová s.r.o. - správa bytového fondu 
mesta Handlová.  

Stránkové hodiny primátora 
mesta 
Stránkové dni primátora mesta sú už 
druhé volebné obdobie každú  stredu 
v čase 13.00 h -16.00 h. V prípade, 
že ste prerokovali svoje požiadavky 
na všetkých príslušných oddeleniach 
MsÚ, resp. organizáciách mesta a vo 
vašej veci  ste nedospeli k riešeniu, 
je potrebné  termín a čas stretnutia 
dohodnúť vopred na sekretariáte 
primátora mesta. 
Kontaktujte: Beáta Pozníková,
beata.poznikova@handlova.sk klp. 35 
(046/ 519 25 35), alebo osobne č.d. 21, 
1. poschodie vľavo. Termín stretnutia 
bude dohodnutý v nadväznosti na 
program primátora mesta. 

Bližšie k Handlovčanom
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf 

Podoba otvára Handlovčanom dvere 
do svojej kancelárie od 1. marca 2011
každý pondelok  v čase 15.00–18.00 h.
Nie je  potrebné nahlásiť sa vopred.
Navštívte MsÚ Handlová, Námestie 
baníkov 7, Handlová, kancelária 
č.21, 1. poschodie vľavo. O prípadnej 
neprítomnosti primátora nájdete 
vždy aktuálnu informáciu na 
www.handlova.sk, odklik primátor 
mesta a na vstupných dverách MsÚ 
Handlová.

Otvorené dvere
Často sa dostanem do práce  ale 
i z práce trochu oneskorene, lebo 
cestou stretnem Handlovčanov, 
ktorí sa so mnou chcú porozprávať, 
možno vysvetliť moje konanie, 
kroky samosprávy. Aj napriek 
tomu, že sa snažíme informovať už 
takmer o všetkom prostredníctvom 
Handlovských novín, RTV, internetu, 
vývesnej tabule, rozhlasom, stále je 
dosť tých, ktorí sa chcú porozprávať 
osobne. 
Osobné stretnutia mnoho vysvetlia 
a znižujú častokrát nepravdivé „šumy“. 
Cieľom mojich otvorených dverí je  

porozprávať sa s vami možno na témy, 
ktoré vás osobne zaujímajú. 
Preto od 1. marca 2011  otváram  
dvere do moje kancelárie.  Chcem 
požiadať Handlovčanov o jediné. Aby 
boli trpezliví, nechali priestor svojim 
spoluobčanom a v prípade, že sa mi 
náhle zmení program a budem musieť 
vycestovať, navštívili moju kanceláriu 
v nasledujúci pondelok. Teším sa na 
stretnutia.

S úctou 
Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

Relácia ONLINE
Pracujete mimo Handlovej a Otvorené 
dvere primátora nestíhate? Chcete sa 
na niečo spýtať, riešiť problém, dostať 
odpoveď?
Napíšte na handlova@handlova.sk 
volajte na 046 519 25 39, pošlite na 
mestský úrad list s heslom ONLINE. 
Odpovieme vám každý mesiac v relácii 
ONLINE v RTV Prievidza.
Zároveň vyzveme najväčšieho 
diskutéra mesiaca z diskusie na  
www.handlova.sk, aby prišiel do štúdia 
a predebatoval si problém s primátorom 
online.  Začíname už v marci!

Čerpacia stanica pohonných hmôt 
Handlová, Prievidzská ulica
Verejnou vyhláškou mesto Handlová 
zverejnilo oznámenie o začatí 
územného konania stavby a pozvánku 
na ústne pojednávanie s miestnym 
šetrením.
Navrhovateľ D.N. TRADE s.r.o., 
Mierová 64, 821 05 Bratislava , v 
zastúpení Ing. Jurajom Mederom, 972 
51 Handlová, Mostná 39/7, podal dňa 
8.2.2011 návrh na vydanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby  "Čerpacia 
stanica pohonných hmôt Handlová, 
Prievidzská ", na pozemkoch 
Prievidzskej ul., v katastrálnom území 
Handlová. Dňom 8.2.2011 bolo začaté 
územné konanie.
Mesto Handlová ako príslušný 
stavebný úrad zastúpený Ing. Rudolfom 
Podobom, oznámilo začatie územného 
konania dotknutým orgánom a známym 
účastníkom konania a súčasne 
nariadilo k prejednaniu návrhu ústne 
pojednávanie s miestnym šetrením 
na deň 11.3.2011 o 10,00 hod. so 
stretnutím na: Mestskom úrade v 
Handlovej, Námestie baníkov č. 7, malá 
zasadacia miestnosť, I. poschodie.
Do podkladov rozhodnutia je možné 
nahliadnuť na Spoločnom obecnom 
úrade v Handlovej, Námestie baníkov 
č.7, č. dverí 10 (predovšetkým v dni 
pondelok - streda 8,00 -16 hod., piatok 
7,00 - 14,00 hod.). Účastníci konania a 
dotknuté orgány môžu svoje námietky 
a pripomienky uplatniť najneskoršie pri 
ústnom pojednávaní. 

Mgr. Mária DÁNYIOVÁ,

Informácie z mestského úradu

Zásadné zmeny organizácie 
dopravy v meste Handlová
Vzhľadom na dokončovacie práce na 
stavbe I/50 Handlová - centrum (Malý 
obchvat mesta) došlo k zásadným 
zmenám v organizácii dopravy od 
soboty 12. februára 2011. Práce by 
mohli byť pri priaznivých klimatických 
podmienkach dokončené v apríli, máji 
t.r. Investorom je SSC is. Žilina.
Mesto Handlová upozorňuje širokú 
verejnosť hlavne na nasledovné 
zmeny:
• presun všetkých autobusových 
zastávok pred MsÚ Handlová 
a podnikateľský inkubátor, pri 
zachovaní súčasne platných 
cestovných poriadkov 
• zriadenie obojsmernej premávky 
pred objektom Hotela Baník, pričom nie 
je možné  napojenie na kruhový objazd 
pri OD Billa
• zákaz parkovania na komunikácii 
pred budovou MsÚ a PI
• zrušenie časti parkovacích miest 
pred Špeciálnou základnou školou

Dočasné obmedzenie peších  
Ak pôjdete napríklad do centra na 
poštu, bude potrebné, aby  ste prešli na 
stranu k OD Billa a cez park  na Námestí 
baníkov prešli ku pošte.  Je to dočasné 
obmedzenie, dúfame, že nebude 
trvať počas celej dostavby. Došlo aj 
k uzávierke chodníka pri OD BALA. 
Ak chodci chcú ísť k ZUŠ v smere 
Žiar nad Hronom napr. z DK, musia 
prejsť na druhú stranu na konci 
námestia, nemôžu pokračovať popri 
prvom činžiaku na Ul. 29. augusta.
Žiadame chodcov, aby sledovali 
dopravné značenie. Aj keď musia 
prekonať väčšie vzdialenosti je to v 
záujme ich ochrany. Stavenisko je 
nebezpečnou oblasťou  a stavebník 
má na to zákonné úpravy, ako má byť 
ohradené.
Účastníci cestnej premávky, zvýšte 
svoju opatrnosť a pozornosť. 
Organizácia dopravy je riadne 
označená prenosnou svetelnou 
signalizáciou a dopravným značením. 
Plán organizácie dopravy nájdete aj na 

www.handlova.sk. V prípade potreby 
kontaktujte 046/ 519 25 13.

Oprava komunikácií
V rámci vyvolaných investícií  stavby 
malého obchvatu, budú realizované 
úpravy aj na uliciach Poštová  po 1. 
máj a Námestie baníkov –  spojnice 
komunikácií pred pamätníkom SNP, 
pri ŠZŠ, hlavná cesta od nového 
kruhového objazdu ku pošte, panelová 
komunikácia.
Mesto Handlová plánuje zo svojich 
zdrojov investovať  do rekonštrukcie 
časti Ul. Poštová, od malého 
obchvatu po Ul. Údernícka a výstavby 
jednostranného chodníka na Ul. 
Poštová od Ul. Údernícka po garáže.

Bude sa opravovať aj most
V priebehu mesiac marec 2011 by sa 
mala začať oprava mosta na vjazde 
do centra mesta zo Žiaru nad Hronom. 
Investorom je slovenská správa ciest 
a opravu mosta zahrnula do opráv po 
povodniach z minulého roka. 

Na tlačovej konferencii dňa 10. 2. 2011 informovali 
primátori troch miest postihnutých povodňami o škodách 
a finančných nákladoch a pomoci, ktorú dostali od 

Stredoslovenskej energetiky, a. s. Pri tejto príležitosti odovzdal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva 
SSE, p. Pierre Chazerain, symbolické šeky mestám Martin, Prievidza, Handlová, každému vo výške 30 000 
eur. Obciam Dolný Kalník, Dražkovce, Chrenovec – Brusno, Jalovec, Veľká Čausa, Ráztočno boli odovzdané 
finančné dary po 10 000 eur. 
Uvedené prostriedky už boli poukázané na účet mesta Handlová a sú využívané na rekonštrukciu miestnych 
komunikácií. Ďakujeme v mene všetkých Handlovčanov.

Poďakovanie mesta Handlová 

? - priúčka na www.handlova.sk
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Vo februári sme si v knižnici 
pripomenuli ľudové tradície 

prostredníctvom Fašiangovej 
rozprávky od V. Šikulu. 
Podujatie pre deti zo ŠK pri ZŠ 
Školská sme spestrili, výrobou 
papierových masiek. 
 Že „Abeceda nie je veda“ 
sa deti ZŠ MN presvedčili pri 
plnení zábavných úloh z krajiny 
Písmenkovo. Už po druhýkrát 
sme sa stretli s druhákmi ZŠŠ 
a učiteľkami B. Havranovou 
a J. Kurišovou pri plnení ďalšej 

otázočky z celoslovenskej 
čitateľskej súťaže Čítajme 
s Osmijankom. Tentoraz 
spoznávali deti hrdinu 
z veselých kníh Francesky 
Simon, Grázlika Gaba.
 V mesiaci február sa žiaci 
tešili jarným prázdninám, 
mnohé z nich navštevovali 
knižnicu, kde trávili voľný čas 
čítaním časopisov, hraním sa 
spoločenských hier alebo pri 
počítačoch.
Marec - mesiac knihy 

slávnostne otvoríme prezen- 
táciou filmu o MsK Handlová, 
kedy privítame aj spisovateľa 
Gustáva Murína. Krátky 
film o 88-ročnej knižnici si 
všetci budú môcť pozrieť 
v Regionálnej televízii 
Prievidza. 
 V marci pripravujeme 
množstvo ďalších aktivít: 
- Vyhlásenie najaktívnejšieho 
detského čitateľa za r. 2010 
- Naša knižnica. Podujatie 
k výročiu založenia knižnice
Poznaj svoje mesto. Kvíz o 
Handlovej

- Zlatá brána. Recitačná 
prehliadka detí MŠ. 7. ročník
- Vansovej Lomnička. 
Regionálna recitačná súťaž 
žien. V spolupráci s Úniou žien
- Hviezdoslavov Kubín. 
Školské kolá
- Rómske rozprávky. 
K 90. výr. nar. Eleny Lackovej.
- Koza rohatá a jež. 
Lit. podujatie pre MŠ k 100. 
výr. nar. Jána Bodeneka
- Deň otvorených dverí 
pre zábudlivcov. Odpustenie 
sankčných poplatkov

D.M.

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE

Handlovčania ocenení 

na KULTÚRE 2010

Kultúrne centrum Bojnice 
sa zaplnilo 11. februára 

2011 tými, ktorí za uplynulý 
rok prispeli k rozvoju kultúry i 
cestovného ruchu na hornej 
Nitre. Medzi ocenenými 
nechýbali ani Handlovčania. 
Primátor mesta sa osobne 
prišiel poďakovať na 
spoločenské podujatie 
oceneným za to, že šíria 
dobré meno mesta aj za jeho 
hranicami.

Gratulujeme týmto 
oceneným:
Pamätný list riaditeľky HNK 
v Prievidzi ZA DLHOROČNÚ 
KNIŽNIČNO-INFORMAČNÚ 
ČINNOSŤ získala Agáta 
Ihringová.
Pani Agátka, dlhoročná 
knihovníčka v handlovskej 
mestskej knižnici, je už 
na dôchodku. Pracovala 
v Okresnej, neskôr v 
Hornonitrianskej knižnici od 
roku 1971 až do konca roku 
1990. Od roku 1991 nastúpila 
do Mestskej knižnice v 

Handlovej a pokračovala vo 
svojej celoživotnej profesii 
knihovníčky. Za 35 rokov 
svojej činnosti v knižnici sa jej 
táto práca stala celoživotným 
poslaním a aj po odchode do 
dôchodku sa aktívne zapája 
do všetkých významnejších 
podujatí Mestskej knižnice v 
Handlovej. 
Cenu RZCRHN ,ZA 
MIMORIADNY PODIEL NA 
ROZVOJI CESTOVNÉHO 
RUCHU NA HORNEJ 
NITRE získal Handlovský 
banícky spolok, za úspešnú 
prezentáciu hornej Nitry 
na medzinárodnom veľtrhu 
turizmu Slovakiatour 2010.
Handlovský banícky 
spolok  je od svojho 
vzniku súčasťou všetkých 
ceremoniálnych záležitostí 
v meste. Jeho členovia 
obohacujú obnovenými 
baníckymi tradíciami kolorit 
kultúrneho diania. Ich 
vychýrený Šachtág otvára 
každoročne kultúrnu sezónu 
a sprevádza Regionálne 
oslavy Dňa baníkov. Ich 
vystúpenie bolo nevšedným 
oživením prezentácie TSK 

na Slovakiatour 2009, 2010. 
Súčasťou HBS je Spevokol 
baníckeho spolku, ktorý sa 
už dvakrát stal spolutvorcom 
CD baníckych piesní Tam v 
Handlovej pod Kebaňou 1 a 
2. Ich neoceniteľným počinom 
je aj projekt Banícky náučný 
chodník, prostredníctvom 
ktorého predstavili verejnosti, 
hlavne turistickej, všetky 
povrchové objekty, úzko 
súvisiace s banskou činnosťou 
v podzemí, umiestnené v 
prekrásnej prírode v blízkom 
okolí Handlovej.

Tri trasy banského náučného 
chodníka, ktoré tématicky 
spracoval Ing. Igor Reiff, sú 
zakreslené v turistickej mape 
okolia Handlovej.
Pamätný list riaditeľky RKC 
v Prievidzi ZA DLHOROČNÚ 
KULTÚRNOOSVETOVÚ 
ČINNOSŤ bol udelený 
komornému speváckemu 
zboru Artanno z Handlovej,
pri príležitosti 10. výročia 
ich vzniku. Spevácky súbor 
vznikol z podnetu ZUŠ v 
Handlovej v roku 2000. Jeho 
repertoár obsahuje skladby 
od obdobia renesancie až 

po súčasnú zborovú tvorbu. 
Súbor je neoddeliteľnou 
súčasťou kultúrneho diania v 
meste Handlová. Vystupuje 
na rôznych kultúrnych a 
spoločenských podujatiach, 
učiteľských a tradičných 
vianočných koncertoch 
a vyznačuje sa vysokou 
profesionalitou. Ich koncerty 
mohli vidieť aj v zahraničí - v 
Nemecku, Belgicku, Taliansku 
i v Českej republike. Súbor 
získal bronzové pásmo na 
medzinárodnej súťaži v 
talianskom Rimini.
Oceňovanie organizovali: 
Trenčiansky samosprávny 
kraj - Regionálne kultúrne 
centrum v Prievidzi, K-2000, 
Hornonitrianske múzeum v 
Prievidzi, Hornonitrianska 
knižnica v Prievidzi, Kultúrne 
centrum Bojnice p.o.m., Združenie 
pre rozvoj regiónu horná Nitra, 
Združenie miest a obcí horná 
Nitra, Regionálne združenie miest 
a obcí Stredné Ponitrie, Okresná 
rada Matice slovenskej v Prievidzi, 
Regionálne združenie pre 
rozvoj cestovného ruchu horná 
Nitra s podporou miest Bojnice, 
Handlová, Nováky, Partizánske, 
Prievidza.

1. 3. UT o 18,00 h /USA/
komédia 
FOTRI SÚ LOTRI
Réžia: Paul Weitz, 
Hrajú: Jessica Alba, Dustin 
Hoffman,  Robert De Niro,  
Barbra Streisand

13. 3. NE o 16,00h /USA/ 
animovaný 
GNOMEO A JÚLIA   
Réžia: Kelly Asbury, 
Herci: Emily Blunt, Michael 
Caine, Jim Cummings, Hulk 

Hogan, James McAvoy, 
Stephen Merchant, Ozzy 
Osbourne, Maggie Smith, 
Jason Statham...

15. 3. UT o 18,00h /USA/ 
komedia  
ZÁMENA   
 Réžia: Josh Gordon, 
Herci: Jennifer Aniston, Kelli 
Barrett,  
20. 3. NE o 16,00 h /USA/ 
animovaný / 
NA VLÁSKU  
Herci: M.C. Gainey, Brad 

Garrett, Zachary Levi, Mandy 
Moore, Donna Murphy, Ron 
Perlman, Jeffrey Tambor. 

27. 3. NE o 18,00 h /USA/
komédia/ 
OBČIANSKY PREUKAZ 
Réžia: Ondřej Trojan, Hrajú: 
Aňa Geislerová, Libor Kovář, 
Jakub Šárka. 
POKLADŇA OTVORENÁ 
PO – PIA OD 8,00 H – 18,00 
H , SO – NE 1 H PRED 
PREDSTAVENÍM. 
Využívajte predpredaj 
vstupeniek!

Kino Baník pozýva v marci

FK REBEL - marec 
3.marca 2011, 19.00h
BIBLIOTHEQUE PASCAL
Réžia: Szabolcs Hajdu, Maďarsko, 
SRN, 2010, 111 min.
Hlavná hrdinka Mona rozpráva 
úradníkovi na “sociálke” svoj 
príbeh. Chce získať do opatery 
svoju malú dcérku, ktorú nechala 
u tety, keď sa vydala na Západ 
hľadať „šťastie“. Skúsenosti, 
ktoré Mona získava počas 
nedobrovoľnej prostitúcie v 
liverpoolskom bordeli nie sú práve 
najpríjemnejšie.

10.marca 2011, 19.00h
MACHETE
Réžia: Robert Rodriguez, USA, 
2010, 105 min.
Zdalo sa, že je úplne obyčajný 
chlapík z ulice a je ideálny kandidát 
na to, aby mu našili vraždu. 
Ale vysvitlo, že je to Machete 
(Danny Trejo), legendárny bývalý 
elitný agent, ktorého sa neoplatí 
nahnevať...

17.marca 2011, 19.00h
SAMA V AFRIKE
Réžia: Claire Denis, Francúzsko, 
2009, 106 min.
Príbeh Marie, ktorá sa snaží udržať 
pri živote kedysi prosperujúcu 
kávovú plantáž. Postkoloniálna 
Afrika je však celkom iná ako 
pred dvadsiatimi rokmi. Na rozdiel 
od ostatných usadlíkov sa Marie 
s rodinou rozhodnú zostať a 
zachrániť úrodu. Pre domorodcov 
sa tak stanú „bielym mäsom“, 
ktorého dni sú zrátané. 

24.marca 2011, 19.00h
MONGÓLSKO – V TIENI 
DŽINGISCHÁNA
Réžia: Pavol Barabáš, SR, 2010, 
Putovanie naprieč Mongolskom, 
krajinou opradenou mnohými 
tajomstvami tak, ako ju zažil 
dobrodruh a cestovateľ Pavol 
Barabáš.
31.marca 2011, 19.00h
PRECIOUS
Réžia: Lee Daniels, USA, 2009, 
109 min.
Claireece „Precious“ Jones je 
šestnásťročná Afroameričanka, 
ktorá žije celkom odlišný život, 
ako jej rovesníci. Jej matka ju týra 
psychicky i fyzicky a navyše čaká 
už druhé dieťa so svojím vlastným 
otcom. Keď jej hrozí vylúčenie zo 
školy, kvôli tehotenstvu, rozhodne 
sa nastúpiť do alternatívnej 
školy...

Marec v DK Handlová
6.3. 2011 o 16.00 (nedeľa)- 
Ženinec, alebo babský veget 
- tradičné posedenie nielen pre 
dámy - budeme hovoriť o móde, 
zdravom životnom štýle... 

7.3. 2011 o 16.00 (pondelok) 
MDŽ, kultúrny program pre 
všetky ženy v kinosále DK 
Handlová
 

8.3. 2011 o 19.00 - 
FAŠIANGY TURÍCE... 
Pochovávanie basy - rozlúčime 
sa s Barborou Basovou pred jej 
7 týždňovým odpočinkom. Do 
tanca hrá skupina RYTMUS. 
vstupné: 3 €

Koncert Nedvědovci 

je preložený
na 19. marca!!!!!

? - priúčka na www.handlova.sk



31. január 2011. Polročné 
prázdniny. Žiaci ZŠ MC si 
užívajú jeden deň voľna. Na 
rozdiel od nich sa do budovy 
školy chystajú najmenší. 
Na zápis. Cestou do školy 
sa držali svojej mamy, ale 
v škole potrebovali ukázať, 
že pripravené úlohy vedia 
zvládnuť sami. A veru zvládli. 
Nerobilo im žiadny problém 
počítanie, určovanie farieb, 
pomenovanie geometrických 
útvarov, kreslenie. Ani spájanie 
bodiek, za ktorými sa ukrývalo 

známe zvieratko. Úspešným 
riešením úloh príjemne 
prekvapili. Za výborne 
zvládnuté úlohy dostali 
odmenu. 
Zápisný list, čo znamenalo, 
že prvú dôležitú skúšku 
samostatne zložili a stali sa 
budúcimi žiakmi základnej 
školy. My, starší žiaci, sme 
ich chceli potešiť. Pripravili 
sme im maličké papierové 
darčeky, resp. pozornosti. Na 
záver sa ponúkli sladkosťou 
a odchádzali domov ako 
školáci!

Barbora Kuťková, novinársky krúžok

Marec 20119

„Škola žije dobu internetu a 
informačno-komunikačných 
technológií, ale i v 21. storočí 
žiadna z nich nenahradí 
podiel učiteľa, kontakt peda- 
góga so žiakom“.
4. február 2011 patril Dom 
kultúry mesta Handlová 
Základnej škole na Školskej 
ulici. V tento deň vrcholili 
oslavy 50. výročia jej vzniku 
(1.2. 1961). Pod spoločným 
názvom Keď jubiluje škola 
sa v tento deň postupne 
uskutočnili tri aktivity. Najskôr, 
o 16.00 slávnostná vernisáž 
k výstave žiackych prác, 
projektov a fotografií z aktivít 
školy v jubilejnom roku. 
O 17.00 zaplnilo 400 divákov 

kinosálu, aby si pozreli 
slávnostne komponovaný 
program s prezentáciou 
talentov školy (tanec, spev, hra 
na nástroj, pásma). Ako hostia 
– gratulanti vystúpili i detičky 
z MŠ SNP a elokovaných 
tried z Cintorínskej ulice. 
Potešilo nás i vystúpenie 
našich dlhoročných priateľov 
zo Súkromnej tanečnej školy 
Volcano. 
Veľmi pekným a dojímavým bol 
okamih, keď detský moderátor 
v závere programu odovzdal 
symbolickú kyticu pre všetkých 
pedagógov a za všetkých 
žiakov v histórii školy najstaršej 
pani učiteľke v sále. Všetci 
diváci vstali a tlieskali. Po 19. 

hodine uvítali spoločenské 
priestory 190 hostí – terajších 
i bývalých pracovníkov školy 
(prišli takmer všetci pozvaní) 
a ich rodinných príslušníkov, 
členov rady školy i rady rodičov, 
sponzorov i priateľov školy na 
spoločenskom posedení.
Škola vydala bulletin, do 
ktorého prispeli osobnosti 
mesta, pedagogického zboru 
i rodičovskej verejnosti i bývalí 
žiaci.Veľmi si vážime osobnú 
účasť primátora mesta Ing. 
Rudolfa Podobu i odbornej 
pracovníčky Školského úradu 
v Handlovej Mgr. Jaroslavy 
Maslíkovej. 
Jubileum školy býva 
medzníkom. Je dôvodom 

k slávnostnej nálade, pohľadu 
späť, k poďakovaniu, k pietnej 
spomienke na tých, ktorí už 
nie sú medzi nami. Zároveň 
je však výzvou do ďalšieho 
obdobia. 
Škola má svoju koncepciu, ktorá 
stojí na modernizácii výchovno 
vzdelávacieho procesu, 
uvádzaní nových trendov (IKT, 
cudzích jazykov, formovania 
kľúčových kompetencií 
žiakov) do procesu. Škola 
prechádza generačnými 
zmenami, odchádzajú legendy, 
prichádzajú ambiciózni mladí 
pedagógovia. Naším cieľom 
je dosiahnuť osobné maximum 
žiaka zodpovedajúce jeho 
danostiam. 
Rovnako u talentovaného žiaka 
ako i u toho s individuálnymi 

potrebami. Modernizáciu 
potrebujú budovy i areál. 
Veríme, že i naša škola sa, 
vďaka úspechu projektu 
zriaďovateľa, oblečie do 
nového šatu – so zateplením, 
s farebnou fasádou 
a plastovými oknami s IKT. 
Areál - jeho zeleň i športoviská 
chceme zvládnuť vlastným 
projektom – svojpomocne. 
Určite sa o pomoc obrátime 
i na rodičov a priateľov školy, 
sponzorov. 
Školu robia školou žiaci, 
a preto urobíme všetko preto, 
aby si našu školu v ďalšom 
období vybrali rodičia, ktorých 
presvedčíme, že pre ich deti 
– našich žiakov poskytujeme 
kvalitné služby.

Mgr. Jozef Ondriš, riaditeľ školy 

50 rokov Základnej školy na Školskej ulici 

CVČ Relax Vás pozýva na
Vyhodnotenie 
najúspešnejších 
športovcov za rok 2010. 
9. marca 2011 o 18.30 hod 
v športovej hale 

Jozefovský výstup na 
Bralovú skalu
12. marca 2011 o 10.00 hod, 
chata Poniklec (Remata)
Organizuje: OKST Meteor 
Handlová,
V prípade záujmu tel. kontakt 
– Jozef Ličko 547 78 29

VETERÁNI NA REPUBLIKOVOM 
ŠAMPIONÁTE
V Banskej Bystrici sa konali 
medzinárodné halové majstrov- 
stvá Slovenska v atletike 
veteránov. Handlovčania si 
domov priviezli štyri medaily. 
Valéria Spišková získala 
prvenstvá v behu na 3km 
a v behu na 1500m. Milan Linkeš 

vybojoval v behu na 3000m 3. 
miesto a na 1500m mu patrila 4. 
priečka. Vytrvalec Jozef Spiška 
získal 6. miesto v behu na 3000m 
a na 1500m trati skončil na 9. 
mieste. Chodec Eduard Straka 
obhájil vlaňajšie prvenstvo 
a majstrovský titul v chôdzi na 
3000m. JP

KK Handlová Strelnica 
pripravuje
Branný pretek kynológov 
16.4.2011
Branný viacboj kynológov-BVK 
je beh so psom po trati, na ktorej 
sú rozmiestnené stanovištia, na 
ktorých sa plnia disciplíny.
Miesto konania preteku 
Kynologický klub Handlová 
Strelnica a okolie
Propozície nájdete na stránke 
klubu KK Handlová Strelnica 
www.kks t re l n i ca -hand lova
.estranky.sk  Kontakt mail:
kynolog3@gmail.com 

VH

Zápis prváčikov
Posledný januárový piatok 
sme my, žiaci ZŠ MC, 
dostali vysvedčenie. Za 
našu polročnú usilovnosť 
a snahu nás pani riaditeľka 
odmenila školským plesom. 
Samozrejmou podmienkou 
bolo spoločenské oblečenie. 
To platilo pre starších, ale 
aj pre mladších žiakov. Po 
oficiálnom úvode prepukla 
zábava. Slávnostná 
atmosféra, spoločenské 
oblečenie, reprodukovaná 

i živá hudba, tanečný pár 
z handlovskej ZUŠ-ky. 
Dospelí zasvätili deti 
do tancov v rôznych 
historických obdobiach. 
Tanečný pár ich účastníkom 
zatancoval. Waltz, valčík, 
polku, tango, rumbu, sambu, 
jive / džajf /. Ba zahral sa 
aj na učiteľov. Na tanečný 
parket nastúpil spolu 
s deťmi a naučil ich niekoľko 
základných krokov. 
Na podujatie boli pripravené 
aj tanečné súťaže. Najskôr 
sa deti trochu hanbili, neskôr 

im už nič neprekážalo, tréma 
z nich opadla. Roztancované 
deti čakalo občerstvenie 
v podobe švédskych stolov.
Novinkou na plese bola živá 
hudba. Súrodenci Mirka 
a Edo Šarkoziovci hrali 
a spievali na počúvanie i do 
tanca. Na záver prepukla 
očakávaná diskotéka.  
Celý čas plesajúce deti 
sprevádzala veselá tanečná 
atmosféra. 

Andrea Bitalová,
novinársky krúžok

Školský ples

Zápis detí do materskej školy 
v Handlovej 
Od 21. februára 2011 do 15. marca 
2011 máte možnosť nahlásiť svoje 
dieťa do materských škôl v Handlovej 
na predprimárne vzdelávanie, školský 
rok 2011/2012. 
Termín vydávania žiadostí: od 
21.februára 2011 – do 15.marca 2011
Termín odovzdania žiadostí: do 
31.marca 2011
Písomná žiadosť musí byť vyplnená, 
podpísaná zákonným zástupcom 
dieťaťa a potvrdená od všeobecného 
lekára pre deti a dorast o zdravotnej 
spôsobilosti a o povinnom očkovaní 
dieťaťa.
Miesto vydávania a odovzdávania 
žiadostí na predprimárne vzdelávanie:
Materská škola, Ul. SNP 27 
(zástupkyňa Mgr. Chobotová )
Elokované triedy, Ul. Dimitrovova 
(zástupkyňa Mgr. Neubauerová)
Elokované triedy, Ul. Cintorínska 
(zástupkyňa Dórová )
Elokované triedy, Morovnianska 
cesta (zástupkyňa Gurinová) 
PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO 

MATERSKEJ ŠKOLY nájdete na 
www.handlova.sk, alebo priamo v 
jednotlivých triedach škôlok.

Do školských lavíc v septembri 
nastúpi zo 160 tich približne 130 detí

Zápis prváčikov vo všetkých troch 
základných školách v meste Handlová 
sa  uskutočnil 31.1.2011. Spolu 
bolo zapísaných 160 detí, z toho 18 
rodičov požiadalo o odklad povinnej 
školskej dochádzky. Predpokladáme, 
že v septembri 2011 bude otvorených 
v handlovských základných školách 
spolu 7 tried 1.ročníka, ktoré by malo 
navštevovať 131 detí a 1 triedu nultého 
ročníka, ktorú bude navštevovať 11 
detí. Počet otvorených tried v 1. a 0. 
ročníku v novom školskom roku by mal 
byť rovnaký ako v tomto školskom roku. 
Taktiež počet detí je porovnateľný.

Handlovské školy evidujú 
nasledovný počet detí:
ZŠ MN Handlová    73
ZŠ MC Handlová          50
ZŠ Školská ul.  Handlová 37

 JP

? - príúčka na www.handlova.sk
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S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme 
všetkým príbuzným, priateľom a známym, 
že dňa 4. januára 2011 nás náhle vo veku 
nedožitých 85 rokov opustila naša milovaná 
mamička, babka, prababka a sestra 
Anna Fabinyiová.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí ju odprevadili na poslednej 
rozlúčke.

Dňa 22. 2. 2011 uplynul 
1 rok, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, 
starý otec a príbuzný pán 

Michal 
Gazdag.
Venujte 
mu tichú 
spomienku.

Dňa 8. februára 2011 
uplynulo 25 rokov, čo 
nás navždy opustil náš 
drahý otecko a dedko 
Ján Fabínyi. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú 
spomienku.                      
 Smútiaca rodina

Dňa 22. 2. 2011 uplynul 1 rok od 
smrti nášho 
drahého 
manžela, 
otca, 
starého otca 
a prastarého 
otca 

JOZEFA JUNGA. 
S úctou a láskou na teba stále 
spomíname. 
„CHÝBAŠ NÁM, OTECKO“

Sú vety, ktoré 
mu už nikdy 
nepovieme, 
sú chvíle, na 
ktoré už nikdy 
nezabudneme, sú 
okamihy, na ktoré 
stále spomíname.

Dňa 19. 2. 2011 sme si pripomenuli 
1. výročie úmrtia nášho manžela, otca, 
starého otca a pradedka 
Imricha Izáka z Handlovej.
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami 
modlitbu a tichú spomienku. 
S úctou a láskou na neho spomínajú 
manželka, synovia a dcéra s rodinami 
a ostatná rodina.

Dňa 3.2. 2011 nás opustil 
Blažej 
Gregor, 
ktorý pre 
svoju rodinu 
znamenal 
veľmi veľa.
Za prejavy 
sústrasti 
a kvetinové 

dary ďakuje manželka a deti 
s rodinami.

V tomto období uplynie rok, čo nás navždy opustili naši rodičia 
a svokrovci Helena Smišková a Jozef Smiška a štyri roky, čo nás 
opustil náš brat a švagor Miroslav Smiška. 

S láskou spomínajú deti Jozef, Ľubomír a Helena s manželom Jozefom.

„Čas plynie, rana bolí, ani čas ju nezahojí.
Mala si všetkých rada a chcela si ešte žiť,
ale prišla tá chvíľa, keď si nás musela 
opustiť.
Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
ty spíš si svoj večný sen.“
Smútok a ticho dolieha na náš dom,
veľmi nám chýbaš, MAMI, v ňom.

Dňa  8.3. 
uplynie rok, 
čo nás navždy 
opustila naša 
mamička 
Helena 
Chovancová.      

Dcéra Gabika
s rodinou

V mesiaci február 
sme si pripomenuli 
10. výročie úmrtia 
manžela, otca 
a starého otca 
Vladimíra 
Schnierera. 
Odišiel ticho, niet 
ho medzi nami, 

v našich srdciach žije spomienkami. Za 
tichú spomienku ďakujeme tým, ktorí ho 
poznali a spomínajú s nami. 

Manželka a deti.

? - priúčka na www.handlova.sk

Ďakujeme za účasť na poslednej rozlúčke dňa 
15.2. 2011 Márie Tomskej.       Smútiaca rodina

Predám 2-izbový byt v centre mesta. 
Vlastné kúrenie. 30 000 eur. 
046/5475 367, 0918170914

Poďakovanie
Ďakujem p. primátorovi R. Podobovi za 
pomoc, ktorú mi poskytol pri hľadaní 
zamestnania.                      K.Tóth

Spomíname
 S hlbokým zármutkom v 

srdiečku a so slzou v oku vám 
oznamujeme, že nás opustila 

naša drahá

BARBARA BASOVÁ

Na jej posednú cestu ju 
odprevadíme v utorok 

8. marca o 19.00 v DK
Zraz fašiangových masiek je 

o 14.30 pred MsÚ. 

PS: Doneste si vajíčka a klobásku. 
Múku a rezance nemusíte,
 tie nám dá štát. Smrk.



Pred koncom prestupového obdobia naše mužstvo 
získalo výraznú posilu. Po dvoch rokoch  sa 
vracia späť rozohrávač Nenad Miloševič, ktorý do 
Handlovej prestúpil z Interu Bratislava. 
V tomto ročníku najprv hájil farby Pezinka, 
po zaniknutí klubu našiel nový angažmán na 
bratislavských Pasienkoch a sezónu dokončí pod 
našimi košmi. 
Ani návrat Miloševiča však nezvrátil sériu prehier, 
ktorú odštartoval smolný zápas v Prievidzi
BK Iskra Svit - MBK Handlová 93:85 
(22:22, 18:23, 22:24, 31:16)
Najviac bodov: Polakovič 32, Čosič 25, Bilík 15 - Delič 
24, Miloševič 19, Gavlák 15

Výsledky MBK Baník
BANSKÁ BYSTRICA – HANDLOVÁ  80:61
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 
- MBK Handlová    81 : 62
MBK Handlová - BK Váhostav-SK Žilina  63 : 72
BK SPU Nitra - MBK Handlová   83 : 64

Najbližší zápas hráme doma s Komárnom 9.3.
(zdroj basket.sk)
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Handlovská gymnastika 

excelovala
V dňoch 7. a 8.  februára sa konalo 
okresné kolo Gymnastického 
štvorboja chlapcov a dievčat 
v Prievidzi. V súťaži chlapcov naše 
mesto reprezentovali dve školy: ZŠ 
Mierové námestie a ZŠ Morovnianska 
cesta.
V kategórii „A“ 1. – 3. ročník 
3. miesto ZŠ MN - Martiš,  Šimko,  
Smačko, Masaryk, Krivuš, Májový.
6. miesto ZŠ MC – Macko, Szivek, 
Jakubec, Kováč, Tomčáni

V kategórii „B“ 4. – 6. ročník 
1. miesto ZŠ MC – Gažovič, Cicko M, 
Klučiar, Beránek, Ištok
3. miesto ZŠ MN – Fehér, Cibuľa, 
Dobrotka, Pernica, Mátych

V kategórii „C“ 7. – 9. ročník 
7. miesto ZŠ MN – Zapalač, Šolc, 
Lovás, Gutman, Gurin              
3. miesto ZŠ MC – Lenč, Nagy, Szalai, 
Michele

V súťaži dievčat naše mesto 
reprezentovali všetky tri naše 
školy: ZŠ Mierové námestie, 
ZŠ Morovnianska cesta, ZŠ 
Školská.

V kategórii „A“ 1. – 3. ročník 
1. miesto ZŠ MN – Strižencová, 
Galbavá E., Molotová, Blahová, Frťalová
2. miesto ZŠ MC - Matiašková,  
Duníková, Arendášová, Gazdíková, 
Lieskovská

V kategórii „B“ 4. – 6. ročník 
1. miesto ZŠ MC – Koštialová, 
Váňová, Vlčková, Gerátová, 
Ondrejovičová
3. miesto  ZŠ Školská – Golhová, 
Pazderová, Kaplanová, Oswaldová, 
Palušová
6. miesto ZŠ MN - Šimková, 
Klačanská, Trnková, Schwartzová, 
Szalaiová

V kategórii „C“ 7. – 9. ročník 
1. miesto  ZŠ MC – Rudzanová, 
Keratová, Martvoňová, Stanislavová, 
Mesárošová
2. miesto ZŠ MN  – Miháliková, 
Majsniarová, Galbavá H., 
Priwitzerová, Majorová.

Celková bilancia úspechu 
– zo šiestich možných prvých miest 
handlovské školy obsadili štyri. 
Všetky víťazné družstvá postúpili na 
Majstrovstvá oblasti do Prievidze, 
ktoré sa konali 22.2 2011. Všetky 
družstvá z Handlovej obsadili prvé 
miesta a postúpili do krajského 
kola, ktoré sa bude konať 8. marca 
v Prievidzi. Pôjde o postup na 
Školské majstrovstvá Slovenskej 
republiky do Šenkvíc. 
Držme palce našim gymnastkám!

Sériu prehier MBK Handlová nezastavil ani Miloševič

V derby úspešnejšia Handlová
19.2. 2011 sa v Prievidzi odohrali derby 
zápasy v basketbale žiačok v krajskej 
súťaži, v ktorom hráčky ŠBK Handlová 
porazili dievčatá z BC Prievidza 
mládež v pomere 47 : 20 a 46 : 29, 
čím si upevnili 3. miesto v tabuľke. 
Body za Handlovú: Schmidtová 19, 
Hrebíčková 15, Majsniarová 14, Šišuláková 
13, Grešková 12, Szentkirályová 8, Madajová 
6, Fleischerová 4, Švecová 2, Paulínyová , 
Puterová a Líšková 0.

Pozvánka pre rodičov a fanúšikov 
basketbalu
Regionálne kolo v basketbale 
dievčat 15.3.2011 od 9,00 hod. 

v telocvični ZŠ Mierové námestie v 
Handlovej. Hrajú žiačky zo ZŠ Mierové 
námestie, ako víťaz okresu Prievidza. 
Príďte ich povzbudiť!

Basketbalová družba pokračuje
Pred 27. rokmi sa začala unikátna 
spolupráca medzi basketbalistami 
Handlovej a Siófoku, v rámci ktorej 
sa družobné kolektívy vzájomne 
navštevujú. Handlovčania chodia v 
lete na Balaton a maďarskí priatelia v 
zime na Rematu.V rámci kolektívnych 
výmenných recipročných pobytov 
sa vždy odohrajú aj priateľské 
basketbalové turnaje, alebo zápasy. 

V sobotu 19.2.2011 sa v športovej 
hale MBK Handlová odohral priateľský 
zápas medzi starými pánmi Handlovej a 
Siófoku. Domáci svojmu súperovi vrátili 
prehru z minulého leta od Balatonu a 
zvíťazili o 19 bodov. Kuriozitou zápasu 
bol štart Jana Spevára v dresoch oboch 
družstiev.

Old Boys Handlová - Old Boys Siófok 
57:38 /25:18/ Body : Prokein P. 21, 
Daubner J. 10, Linkeš M. 8, Orgler J. 
8, Holúbek V. 6, Spevár J. 6, Gregor J., 
Ivan V., Barniak V., Chrenko J. 0 resp. 
Vojtko P.14, Molnár V. 6, Spevár J.5, 
Horváth T.4, Tóth J. 3.

? - priúčka na www.handlova.sk

Vdýchnime handlovským 
zvonom novú dušu
 Zvony, nástroj komunikácie už 
odpradávna, oznamujú dôležité 
správy svojmu okoliu. Sú symbolom, 
nástrojom a pomocníkom. Slúžia 
nám, hlásajú deň i noc, pripomínajú 
ako uniká čas do mora večnosti a ako 
je dôležité prežiť každú chvíľu, že deň, 
ktorý končí, sa nikdy viac nevráti. 
Zvony sú dušou kostolov, chrámov, 
či kaštieľov. Sú dušou aj nášho 
Kostola sv. Kataríny. V ich hlase sa 
v poslednom čase objavuje prosba 
o pomoc. Staré zariadenie, ktoré 
poháňa mechanizmus handlovských 
zvonov je nutné zrekonštruovať, aby 
srdce zvonu, ktoré opotrebovaním 
riadiaceho mechanizmu kleslo, 
nepoškodzovalo zvon a aby sa nám 
nestalo to, čo v Kolíne nad Rýnom, kde 
sa 7. januára 2011 srdce najväčšieho 

pohyblivého zvonu na svete, 
zrútilo a rozbilo. 
 Kostol sv. Kataríny je 
dominantná kultúrna pamiatka 
nášho mesta. Vdýchnuť novú 
dušu Handlovským zvonom 
môžeme všetci. Nielen veriaci, 
ktorí svojimi pravidelnými 
zbierkami prispievajú na 
obnovu a rekonštrukciu 
kostola, ale aj my, ostatní.
 Veď hlas zvona sa môže 
stať v budúcnosti dôležitým 
oznamovacím prostriedkom aj 
pri takých udalostiach ako bola 
minuloročná povodeň. Kiež by 
nám ale vždy oznamoval len 
dobré správy...

Vladislav Horváth
Informácie ako prispieť na re-
konštrukciu Handlovských zvo-
nov vám poskytnú na Farskom 
úrade na tel.č.: 5475 047.

Foto: V. Horváth, zo zápasu v Prievidzi



Podporte športovanie detí 
a mládeže v Handlovej 
poukázaním 2 % z daní.
Školský basketbalový 
klub HANDLOVÁ 
prijíma  v roku 2011 2% z daní za 
rok 2010. Ďakujeme!

Údaje o prijímateľovi: 
Školský basketbalový klub Handlová
Sídlo: Mierové námestie 27, 972 51 
Handlová
IČO: 36 12 48 26
Právna forma: Občianske združenie
Tlačivá nájdete: ZŠ Mierové námestie, 
pri vstupe na extraligové zápasy, Eltop, 
Tipos "U Bella" Mexiko, Nike,Espresso 
FUN, TIK ZOHD Handlová (prízemie PI) 
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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.

Kontrast  MDŽ 
Tam, kde líšky dávajú svoju poslednú 
dobrú noc a tam, kde už pán Boh 
nedovidí, rastie nová nádej na iný 
názor. A hľa, prichádzajú tí, ktorým 
svetlo i tma dávajú za pravdu. 
Skeleton a Querk.
MDŽ, MDM, MDO, MDD, MD?? sú 
„veľmi prospešné sviatky“, čo dodávajú 
našej veľkolepej spoločnosti väčšiu 
súdržnosť a prísľub, že naplnia význam 
slova empatia. Je jedno, či sa ich 
trávenie podobá iným bežným dňom, 
akoby vystrihnutých z kalendára, 
naplnených neustálou snahou po 
„ušetrení našich peňaženiek“ pre 
štátnu kasu, či budovaniu vzájomnej 
súdržnosti, ktorú by nám aj včelia 
kolónia závidela. V tento magický deň 
sa stratí „hmla zabudnutia„ z pamäte 
mužov a oni si KONEČNE uvedomia, 
kto im celý ten rok upratoval, varil, 
poprípade nachádzal ponožky všade 
po byte a taktne ich poupratoval. 
Všetkým mužom na planéte Zem 
odrazu svitne, že majú 24hodín myslieť 
len na ženy svojho srdca a samozrejme 
im niečo veľmi pekné kúpiť... 
Pokračovanie na 
www.handlovskenoviny.webnode.cz/sk

Sme tu pre vás
- Potraviny
- Ovocie 
- Zelenina
- Drogéria Tramp-Fruit (pri Vežičke)

Biela skala je krásna dominanta Handlovej

Je málo miest  v okolí, kde je možné sledovať, ako sa 
vplyvom človeka mení príroda priamo pred očami. Jed-
ným z nich je aj prírodná rezervácia Biela skala. Svojou 
výškou 1135m n.m. je najvyšším vrchom v katastri mesta 
Handlová. Nenáročný, ale opatrný výstup na vrchol je 
peknou  4 až 5 hod. prechádzkou. Pri výstupe je však 
nutné rešpektovať meniacu sa tvár Bielej skaly, o čom 
svedčí množstvo nových trhlín a odpadnutá vyhliadka na 
jej vrchole. (aťo)

Foto z Bielej skaly na www.handlovskenoviny.webnode.cz/sk/

A u t o š k o l a  H A L
Zápis 8.3. 2011 o 15.30h
Karpatsko-nemecký dom


