
Škola v minulom a ani         
v modernom a technicky 
vyspelom svete nemôže 
dobre fungovať bez 
učiteľa, pedagóga. Učiteľ 
svojou osobnosťou a 
profesionalitou dodáva 
škole dimenziu, ktorú 
nemožno nahradiť moder- 
nými informačnými 
technológiami a inými 
technickými prostriedkami. 
Povolanie učiteľa je 
poslaním a súčasne služ- 
bou budúcnosti.  Preto 
naše poďakovanie a úcta 
patrí všetkým pedagógom. 
Prajeme im pevné zdravie, 
veľa tvorivého nadšenia 
a spokojnosti z dobre 
vykonanej práce. 

V piatok 25. marca 2011 
sa už tradične stretli 
v Dome kultúry mesta 
Handlová pedagógovia 
handlovskej doliny, aby 
si pripomenuli odkaz J.A. 
Komenského a spoločne 
oslávili Medzinárodný deň 
učiteľov. Pri tejto príležitosti 
bolo odovzdané ocenenie 

„Vynikajúci pedagóg“, 
vyhlasovateľom ktorého je 
Združenie obcí handlovskej 
doliny. 
Ocenenie „Vynikajúci 
pedagóg“ je prejavom 
verejného uznania, má za 
cieľ spoločensky a morálne 

oceniť prácu, aktivity 
a prínos jednotlivcov 

- pedagógov  pre rozvoj 
školstva, výchovy a 
vzdelávania v mikroregióne 
handlovskej doliny. Štatút 
ocenenia bol schválený 
18.1.2011. Ocenenie 
nadväzuje na oceňovanie 
pedagógov pri príležitosti 
Dňa učiteľov v minulých 
rokoch. Ročne možno 
udeliť najviac päť cien.
V zmysle štatútu môžu 
kandidátov na ocenenie 
navrhovať školy, školské 
zariadenia, zriaďovatelia a 
verejnosť - žiaci, študenti, 
rodičia, občania. V tomto 

roku bolo predložených 
23 návrhov na ocenenie, 
z toho 4 návrhy predložila 
verejnosť. Z doručených 
návrhov vybrala hodnotiaca 
komisia päť nominácií, 
ktoré vyhlasovateľ 
odsúhlasil na svojom 
valnom zhromaždení dňa 
3.3.2011. 

Ocenenie „Vynikajúci 
pedagóg 2011“ si 
prevzali:

- Mgr. Mária Bielokostolská  
– za celoživotnú prácu a 
prínos pre rozvoj školstva, 
výchovy a vzdelávania, 

- Emília Vankušová 

- za celoživotnú prácu a 
prínos pre rozvoj školstva, 
výchovy a vzdelávania, 

- Dana Ilašová, MŠ 
Ul. SNP 27, Handlová 

- za prínos a úspechy 
dosiahnuté vo 
výchovno-vzdelávacom 
procese, 

- Ing. Tatiana Palušová, 
Gymnázium I. Bellu 
Handlová - za prínos 
a úspechy dosiahnuté vo 
výchovno-vzdelávacom 
procese, 

- Ing. Ján Krausko, SOŠ 
Lipová 8, Handlová  – za 
osobnú angažovanosť 
a pedagogickú tvorivosť. 

(pokračovanie na str.3)

www.handlovskenoviny.webnode.sk

Uplynulý mesiac nás 
opäť raz nešetril. 

V jeho úvode sa stala 
tragická dopravná 
nehoda, pri ktorej 
vyhasli dva mladé životy 
a ďalšie na veľmi dlho 
poznačila. Ako primátor 
vás všetkých prosím, 
dávajte si na seba pozor. 
Ako otec hlboko súcitím 
s rodinami, ktoré stratili 
to najcennejšie. 

 Sedem dní po tejto 
nehode otriasla svetom 
správa o katastrofálnom 
zemetrasení v Japonsku. 
Zničené mestá, ohrozené 
jadrové elektrárne a tisíce 
mŕtvych a nezvestných. 
Katastrofické obrázky 
z Japonska vyrážali dych 
a tlačili slzy do očí. Potom 
však prišli iné obrázky. 
Skromní a pokorní 
Japonci, disciplinovane 
čakajúci v rade, Japonci 
deliaci sa o vodu, Japonci 
vďační, že prežili.... 
žiadne rabovanie, žiadne 
spory, len tichý smútok. 
V tej chvíli som si kládol 
otázku, kde zobrali tú 
obrovskú silu čeliť krutej 
rane osudu?  Je to v nich? 
Je to inou kultúrou? Dá sa 
to naučiť?

 Až o pár dní som si 
uvedomil, že je to všetko 
o pokore. O prijatí osudu 
a o vďačnosti hoci aj 
za malý kúsok šťastia, 
ktorý nám život nadelil. 
Veľmi si želám, aby 
pokora vstúpila aj do 
našich životov, aby sme 
si dokázali pomáhať, 
jeden druhého podržať 
v ťažkej chvíli. Aby sme 
nelamentovali nad svojim 
osudom ale našli silu 
zmeniť ho!
 Prajem vám všetko 
dobré, priatelia.

Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej

Povolanie učiteľa je poslaním
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Na prelome mesiacov marec a apríl sú naplánované 
prípravné  práce na oprave  mosta na vjazde do 
centra mesta zo Žiaru nad Hronom. Investorom 
je SSC a opravu mosta zahrnula do opráv po 
povodniach z minulého roka. Týmto opäť žiadame 

všetkých Handlovčanov, aby nevstupovali na 
stavenisko a účastníkov cestnej premávky, aby 
venovali pozornosť dočasnej zmene organizácie 
dopravy.

Ďakujeme!

Malý obchvat je spustený, začína sa rekonštrukcia mosta 

Doobedie plné športu a zábavy sme strávili v spoločnosti našich 
handlovských basketbalistov. Keď sme plní očakávania prišli do športovej 
haly, tréning prebiehal v plnom prúde. Potichučky sme si posadali na tribúnu 
a sledovali, koľko námahy musia denno denne vynaložiť, aby v zápase 
porazili súpera. Po tréningu sme prišli na rad my - žiaci Špeciálnej základnej 
školy. Prezuli sme si tenisky a plní nadšenia sme utekali na palubovku. Tam 
sa nás ujali basketbalisti. Po krátkej rozcvičke sme si vyskúšali streľbu 
na kôš, dribling a rôzne súťaže. Nakoniec nasledovalo fotenie s našimi 
hviezdami a krátka autogramiáda. Nejeden z nás si aspoň na chvíľku zaželal 
byť basketbalistom. Chceme sa poďakovať chlapcom za nesmierne milý a 
trpezlivý prístup a prajeme veľa úspechov a čistých košov.

žiaci ŠZŠ

Deti zo ŠZŠ na návšteve medzi basketbalistami

Nad Levicami vedieme 2:0
Po nevýrazných výkonoch na konci 
základnej časti extraligy vstúpili hráči 
MBK do štvrťfinále priam excelentne. 
Po dvoch zápasoch vedú nad 
Levicami 2:0

MBK Handlová - Astrum Levice 
80:56 (16:15, 24:17, 17:13, 23:11) 
Najviac bodov: Miloševič 22, Delič 
17, Gavlák 11 - English 9, Henderson 
9, Vojtek 8, 1000 divákov
Základ úspechu domácich hráčov 
bol v kvalitnej obrannej činnosti, 
keď dokázali počas celého 
stretnutia ubrániť strelcov hostí. Tí 
sa presadzovali len sporadicky a 
ťažko. Handlová zaslúžene zvíťazila a 
zvýšila svoj náskok v sérii s Levicami 
na 2:0.
V stredu večer odštartovalo play-off 
extraligy basketbalistov. Handlová 

v základnej časti vyhrala len dva z 
osemnástich zápasov na súperovej 
palubovke. O to cennejší úspech si 
pripísala v stredu v Leviciach, keď 
v závere odrazila nápor domáceho 
Astrumu a napokon zvíťazila 89:84.

Astrum Levice - MBK Handlová 
84:89 (19:28, 23:27, 26:16, 16:18) 
Najviac bodov: Henderson 20, Vojtek 
13, English 11 - Delič 26, Miloševič 
17, Gavlák 16

Ostatné súboje
- BC Prievidza - BK 04 AC LB 
Spišská Nová Ves, stav série  0:2
- BK Váhostav-SK Žilina - MBK 
Rieker Komárno, stav série  2:0
- ŠKP Banská Bystrica - BK SPU 
Nitra, stav série  1:1

V.H, zdroj www.basket.sk
Foto P. Jaško

Galéria na múre má 
zatvorené ...
Jedného dňa prišiel do Novej 
Lehoty. Kúpil si malý domček 
a o pár rokov sa doňho natrvalo 
nasťahoval. Ten domček bolo 
miesto, kde sa mu darilo plniť si 
svoje sny. Stretla som ho, keď 
prvýkrát zavesil na kamenný múr 
svoje obrázky. Tak vznikla Galéria 
na múre v Novej Lehote. Potom 
som sa zastavila vždy, keď som išla 
okolo. Len tak... pre trochu dobrej 
nálady a životný optimizmus. 
Milan Máčaj patril k ľuďom, ktorým 
neviete uhádnuť vek. Milan Máčaj 
patril k ľuďom, ktorí dokážu vytvárať 
atmosféru miesta. Milan Máčaj 
bol človek, ktorý iným dobíjal 
baterky. V piatok 11.marca sme 
ešte debatovali o tom, že plánuje 
do jesene namaľovať obrázky 
všetkých kostolov na hornej Nitre. 
V pondelok 14.marca odišiel 
„maľovať do neba“. Lúčim sa s ním 
za všetkých, ktorým najskôr otvoril 
bráničku svojej chalúpky a neskôr 
aj svoje srdce.

foto: V. Horváth
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Správy z MsÚ 
Primátor mesta rokoval 
Vážení Handlovčania, 
v stálej rubrike vám opäť 
prinášame rokovania 
primátora mesta v čase od 
februára do polovice marca 
2011. Témy stretnutí sú 
i pre vás ukazovateľom, 
v akých smeroch sa snaží 
vedenie mesta o rozvoj 
Handlovej.
Vo februári a v marci 2011 
boli z iniciatívy primátora 
mesta prerokované 
nasledovné témy:

Stretnutie v Handlovej so 
zástupcami Slovenskej 
správy ciest, IV Žilina
- Spresnenie dokončovacích 
prác vyvolaných investícií na 
Stavbe I/50 –  
Handlová centrum (Malý 
obchvat mesta) 

Stretnutie v Partizánskom 
s primátorom mesta PaedDr. 
Jozefom Božikom, PhD.
Banícka Rallye 2011, 
podrobnosti participácie 
mesta Partizánske na  
tradičnom motoristickom 
podujatí spolu so zástupcami 
AK a AMK Baník Handlová

Stretnutie v Handlovej so 
zástupcami spoločnosti 

Redox, s.r.o.
Prerokovanie investičného 
zámeru budovania skládky 
biologicky rozložiteľného 
odpadu

Stretnutie so zástupcami 
spoločnosti MARO, s.r.o.
investičný zámer na 
vybudovanie detských ihrísk 
v meste 

Stretnutie 
s potencionálnymi 
investormi
Vybudovanie nového nákup- 
ného centra v Handlovej 

Stretnutie s vedením 
Slovenského banského 
múzea v Banskej Štiavnici 
Dobudovanie banského múzea 
v Handlovej - expozitúry 
uhoľného baníctva 

Stretnutie rady Združenia 
miest a obcí hornej Nitry, 
Handlová
Voľba nového predsedu 
združenia, ktorým sa stal 
Ľudovít Vojtko 

Stretnutie v Nitre 
s primátorom mesta 
Jozefom Dvončom
Spolupráca miest v oblasti 
kultúry a športu

Stretnutie v Handlovej 
s potencionálnymi 
investormi 

Projekt vybudovania kúpa- 
liska v Handlovej 
Primátor mesta sa osobne 
zúčastnil 
- na vyhodnotení Pochodu 
vďaky SNP v obci Cigeľ, 
- nadnárodného stretnutia 
so zástupcami z Portugalska 
a Írska v rámci projektu Help, 
n.o.,
- Rady Združenia  historických 
miest a obcí Slovenskej 
republiky, 
- oceňovana najlepších 
športovcov mesta 
-osobne rokoval s podpred- 
sedom vlády Rudolfom 
Chmelom, ktorý navštívil 8. 
marca Handlovú pri príležitosti 
635. výročia prvej písomnej 
zmienky mesta. 

Pozvánka na MSZ
Primátor mesta Handlová 
Ing. Rudolf Podoba zvoláva 
Mestské zastupiteľstvo 
mesta Handlová 
na štvrtok 28. apríla 
2011 o 14.00 h do veľkej 
zasadacej miestnosti MsÚ 
Handlová.
Pozvánku s programom  
rokovaní, návrhy VZN, nájdete 
na internetovej stránke 
mesta www.handlova.sk  vo 
vývesnej tabuli pred MsÚ 
a na plagátových plochách 
mesta.
Rokovania MsZ sú verejné.

Sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov sa 
vykoná na celom území 
Slovenskej republiky k 21. 
máju 2011. 

 Primátor mesta 
Handlová Ing. Rudolf 
Podoba určil v januári 
zamestnancov MsÚ 
Handlová zodpovedných 
za    organizačno-technické 
zabezpečenie a poveril 
prednostu MsÚ Handlová 
Ing. Jozefa Tonhausera 
koordináciou sčítania. 
V zmysle harmonogramu 
sčítania obyvateľov je 
v Handlovej ustanovených 
56 sčítacích  komisárov 
z radov občanov 
a zamestnancov mesta. 
Zoznam sčítacích 
komisárov je už uzavretý 
a v apríli bude doručený 
obvodnému úradu. 
Výsledky zo sčítania 
obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2011 
sa budú zverejňovať 
priebežne, komplexné 
výsledky budú známe 
najneskôr v marci 2014. 

 Sčítací komisári budú 
navštevovať domácnosti 
od 13. mája 2011 do 6. 
júna 2011.
Každý sčítací komisár 
bude mať pri sebe osobitné 
poverenie primátora mesta 

Handlová, ktorým sa bude 
identifikovať.

 Dotazníky môžete vyplniť 
po prvýkrát v histórii 
elektronicky
Údaje v elektronickej forme 
sa budú zisťovať v termíne  
21. 5. - 29.5.2011. Ak 
sa rozhodnete dotazník 
vyplniť takto, nahláste to 
sčítaciemu komisárovi. 
V prípade, že termín 
nestihnete, navštívi vás 
sčítací komisár opätovne 
a dotazník vyplníte 
v písomnej podobe.

 Údaje zistené pri sčítaní 
sú chránené zákonom 
a slúžia pre štatistické 
potreby. 
 Všetky potrebné 
informácie nájdete na 
internetovej stránke mesta 
www.handlova.sk alebo 
na stránkach Štatistického 
úradu SR.
Ďakujeme Handlovčanom, 
že počas májového sčítania 
obyvateľov budú vychádzať 
sčítacím komisárom 
v ústrety a dotazníky 
vyplnia pravdivo.

JP

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

(pokračovanie zo str.1)

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa už tradične udeľuje aj 
Ocenenie prednostu KŠÚ v Trenčíne „Vynikajúci 

pedagóg Trenčianskeho kraja“. Toto ocenenie si 
dňa 30.3.2011 v Trenčíne prevzali Mgr. Marcela 
Jakubíková, riaditeľka MŠ Ul. SNP 27, Handlová 
a Ing. Henrieta Uličná zo SOŠ, Lipová 8, Handlová. 
Trenčiansky samosprávny kraj oceňoval 
zamestnancov škôl a školských zariadení vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti dňa 28.3.2011 v Trenčíne. 
Jednou z ocenených bola i Ing. Renáta Chylová zo 
SOŠ Handlová. Srdečne blahoželáme všetkým 
oceneným pedagógom.

JP

Pozvánka
Základná škola Ul. Školská, 
CVČ Relax Handlová, Hater 
Handlová s.r.o. a ďalší 
organizátori Vás pozývajú na 
Deň Zeme  - 29.4. 2011 
Námestie baníkov
Program nájdete na www.handlova.sk 

HANDLOVSKÝ BANÍCKY SPOLOK 

PO VÝROČNEJ SCHÔDZI 
Výročná schôdza, ktorú viedol člen Rady 
Ing. Rudolf Podoba, sa konala 3. marca 
2011 v dome kultúry. 
Na úvod sme si všetci minútou ticha uctili 
pamiatku zosnulých baníkov od poslednej 
členskej schôdze – spomenuli si na 
zosnulého člena Eduarda Jantu a baníkov 
Blažeja Gregora, Štefana Kurdyho 
a Jána Kotrasa.

Za prítomnosti takmer všetkých členov 
sme prerokovali správu o činnosti za 
minulý rok, hospodárenie a zvolili sme si  
nové vedenie.
Na dvojročné obdobie bol zvolený za 
predsedu Ing. Igor Reiff, tajomníkom 
sa stal Arpád Koszta, hospodárkou Mgr. 
Jaroslava Maslíková, za kontrolóra bol 
zvolený Ing. Milan Mátych. V Rade HBS 
budú ďalej pôsobiť Ing. Jozef Cibulka, 
Ing. Jozef Javúrek, Lukáš Kráľ, Jozef 
Lipiansky, Jozef Magula, Ing. Ján 
Mikulec a Ing. Rudolf Podoba.

Ing. Jozef Cibulka poďakoval odstupujúcim 
členom vedenia – Ing. Ondrejkovičovi, 
Vojtechovi Héglimu, Milanovi Novákovi 
za ich  činnosť a informoval o ďalších 
prácach na Banskom turistickom 
náučnom chodníku. 
Z úloh, ktoré boli postavené výročnou 
schôdzou, treba uviesť najmä snahu 
prejaviť úctu k zomrelým baníkom 
a technikom, ktorí pracovali aktívne 
v bani, pripraviť scenáre pre účasť členov 
HBS na smútočných aktoch, ak si to budú 
želať ich rodiny.

K náboru nových, mladších členov vyzýval 
Ing. Ján Mikulec. K tejto otázke sa pripojil 
aj Ing. Igor Reiff, ktorý poukázal na to, že 
viacero synov členov HBS pracuje na bani 
a mali by byť privedení do spolku, aby 
ho omladili. Podobne by bolo potrebné 
omladzovať aj spevácky súbor i banícku 
dychovku. Ing. Ján Sobota nastolil otázku 
dostavby uhoľnej expozície Slovenského 
baníckeho múzea v Handlovej. 

Ing. Igor Reiff
 

Článok bol krátený. Jeho celý obsah môžete nájsť na 
www.handlovskenoviny.webnode.cz/sk
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Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného 
zboru informuje 
a upozorňuje na povinnosti 
občanov
V našom okrese je v roku 
2010 štatisticky evidovaný 
1 lesný požiar s priamymi 
škodami 65 eur. Až 78 
požiarov bolo v okrese 
Prievidza spôsobených 
pri vypaľovaní trávnatých 
porastov s priamymi 
škodami 3 205 eur 
Najčastejšími príčinami 
lesných požiarov bola 
neopatrnosť a nedbanlivosť 
ľudí, podceňovanie 
požiarneho nebezpečenstva, 
vypaľovanie trávy a suchých  
porastov. S cieľom predísť 

vzniku požiarov v lesoch 
upozorňujeme na:

- dodržovanie zásad 
protipožiarnej bezpečnosti 
pri činnostiach so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku 
požiaru, alebo v čase 
zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru,
- zákaz fajčiť a používať 
otvorený oheň na 
miestach so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku 
požiaru,
- zákaz vypaľovať porasty 
a zakladať oheň na miestach, 
kde by sa mohol rozšíriť,
- poskytnutie osobnej 
a vecnej pomoci v prípade 
vzniku požiaru.

V  prípade   zistenia   
porušenia  zákona  „O  
ochrane  pred  požiarmi“  
upozorňujeme, že orgány 
štátneho požiarneho 
dozoru môžu udeliť fyzickej 
osobe v blokovom konaní 
pokutu do výšky 100 eur  

a v priestupkovom konaní až 
do výšky  331 eur.

Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného 
zboru v Prievidzi,
 Vápenická 4, 
971 01 Prievidza, 
046/5183314               

Narodené detičky 
február /marec 2011

Maxim  Ficel
Michal  Šebek
Tomáš  Gyarmaty
Tibor  Šušorény
Daniel  Šimora
Daniel  Dudáš
Charlotte  Matiašková
Emma  Bittalová
Laura  Oboňová
Melánia  Bieliková
Nina  Okuliarová
Rebeka  Kecerová

Zriadenie elektronickej prípojky, 
začiatok územného konania
Mesto Handlová oznamuje verejnou 
vyhláškou začatie územného konania 
k návrhu spoločnosti ORANGE  Slovensko, 
a.s. na umiestnenie stavby - zriadenie 
elektronickej prípojky v dĺžke cca 450 m, 
s napojením do bytového domu súpisné 
číslo 1732, Ul. Morovnianska cesta 29-33, 
k trase verejnej elektronickej komunikačnej 
siete na Ul. Prievidzská.  Ústne pojednávanie 
s miestnym šetrením sa bude konať 
21.4.2011 o 10,00 hod. so stretnutím na 
Mestskom úrade v Handlovej, Námestie 
baníkov č. 7, číslo dverí 10. 
Do podkladov rozhodnutia je možné 
nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade 
v Handlovej, Mgr. Mária Dányiová, 046 
5425 614. Viac na www.handlova.sk a vo 
vývesnej tabuli pred MsÚ

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 
sa k 16.3. dožili 

Emília  Hutyrová
Jozef  Krško
Anna  Navrátilová
Judita  Jacková
Katarína  Kovácsová
Mária  Slimáková
Anna  Silná
Jozef  Ondriškovič
Mária  Vasarabová
Tomáš  Juhan
Alfréd  Kardoš
Helena  Drabantová
Mária  Daubnerová
Bernardína  Glušáková
Ján  Pustaj
Erika  Pravdová
Jozef  Tomka
Štefan  Andrezál
Ján  Antal
Hildegarda  Klárová
Ernest  Smolárik
Margita  Gašpieriková
Jozef  Krajčovič
Anna  Marková
Ľudovít  Szalay
Ľudmila  Jantová
Anton  Chmel
Eleonóra  Neupauerová

 referát obradov MsÚ 

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

Nenechajte sa zaskočiť a prečítajte 
si Príručku pre obyvateľstvo (Civilná 
ochrana).
Mesto Handlová v roku 2011 
pripravuje viacero opatrení, ktorých 
cieľom je zvýšiť úroveň  vedomostí 
o Civilnej ochrane. Na stránkach 
Handlovských novín sa stretnete 
s témami, ktoré sa týkajú CO. Dnes 
na tému:

Všeobecné zásady 
pri vyžadovaní pomoci!

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo 

pri oznamovaní správy o mimo- 
riadnej udalosti uveďte:
- svoje meno a číslo telefónu, 
 z ktorého telefonujete,
- druh udalosti (požiar, dopravná  
 nehoda, povodeň, trestný čin 
 a pod.),
- rozsah udalosti (požiar domu, 
bytu, lesa, ohrozenie života 
viacerých osôb, zaplavenie cesty, 
poľa, obce, a pod.),
- miesto udalosti,
- ak je na miesto udalosti 
sťažený prístup, uveďte spôsob 
prístupu, smer, odkiaľ je možné 
miesto udalosti dosiahnuť a druh 
prístupovej cesty (súkromná cesta, 
poľná cesta a pod.).
- Po ukončení hovoru počkajte na 
spätné volanie operátora príslušnej 
záchrannej služby alebo polície.
Príručku nájdete na www.handlova.sk

Zo školského diára
Veľkonočné prázdniny sa začínajú 
21.apríla 2011 (štvrtok) a končia 26. 
apríla 2011 (utorok). Vyučovanie sa 
začína 27.apríla 2011 (streda). 
Počas prázdnin sú v prevádzke všetky 
elokované triedy materskej školy 
okrem sviatkov (Veľký piatok 22.4. 
a Veľkonočný pondelok 25.4.2011). 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2011

Priechody pre chodcov 
po novom
V jarných mesiacoch 
samosprávy obnovujú 
vodorovné dopravné 
značenia, medzi ktoré patria 
aj priechody pre chodcov. 
Takáto povinnosť im vyplýva 
zo zákona a mala by sa 
vykonávať minimálne 2x do 
roka. Trvanlivosť klasických 
farieb je však niekedy 
nižšia a priechod sa stáva 
neviditeľným.

Komplexné riešenia 
prinášajú úspory 
Nová technológia nanášania 
farieb  je riešením, ktoré sa 
mesto Handlová rozhodlo 
využiť už tento rok. Celkové 
náklady na označenie, 
ktorého trvanlivosť výrobca 
garantuje na 3 roky, je 
o 1883 eur ročne nižšia. 
Rozmenené na drobné, ak 
mesto  investovalo každý 
polrok približne 7 eur za 
m2 farby/ a teraz za taký 

istý objem investuje 19 eur 
ale trvanlivosť je tri roky (6 
náterov pri bežnej farbe),  
riešenie je ekonomické 
a navyše nedôjde k stavu, 
keď označenie priechodu 
zmizne. Výrobca využíva 
také technológie, ktoré sú 
retroflexné (spätne odrážajú 
svetlo) a adhézne, takže 
v zime a v prípade dažďa 
sa z priechodu nestane 
šmykľavka. Prvoradým 
cieľom tohto opatrenia 
je zvýšiť bezpečnosť 

všetkých účastníkov 
cestnej premávky, úspora 
finančných prostriedkov 
však za tri roky odľahčí 
rozpočet mesta o 5649 eur.

V Handlovej budeme môcť 
prechádzať po nových 
priechodoch už v priebehu 
mesiaca apríl, ak neklesne 
teplota pod 5 stupňov 
a nebude vytrvalo pršať. 
Nátery sa môžu nanášať 
len za takýchto klimatických 
podmienok.



Top pedagóg pre  
PaedDr. Alenu Mihálikovú
  

„Obyčajný učiteľ učí. Dobrý 
učiteľ vysvetľuje. Vynikajúci 
učiteľ demonštruje. Veľký 
učiteľ inšpiruje.“ Slová 
amerického spisovateľa 
Wiliama Arthura Warda 
vystihujú správne pojem 
veľký učiteľ. 
Mal by mať dobrý vzťah 
k žiakom, zaujímať sa o nich, 
povzbudzovať a motivovať. 
Mať veľké nároky na žiakov, 
ale na druhej strane však 
nerobiť zo seba neomylného. 
Je spravodlivý a čestný. 
Učiteľstvo je pre neho 
poslanie. ...a toto boli kritériá, 
ktoré nám, DaMP-ákom, 
pomohli pri výbere kandidátov 
na  ocenenie Top pedagóg. 
Detský a mládežnícky 
parlament sú vlastne bývalí, 
ale aj súčasní žiaci a študenti 
všetkých škôl v Handlovej 
a musíte uznať, že vybrať 
jedného pedagóga  z celej 
Handlovej. ku spokojnosti 
nás všetkých bolo skutočne 
náročné. Nominovanými  
boli:
ZŠ Mierové námestie 
– Mgr. Janka Polerecká
ZŠ Morovnianska cesta 

– Mgr. Zuzana Cingeľová
ZŠ Školská ulica 
– Mgr. Lucia Martincová
Gymnázium I. Bellu 
– PaedDr. Alena Miháliková
Stredná odborná škola 
– Mgr. Alena Lengyelová, 
Ing. Martina Kovalčíková, 
Ing. Darina Krónerová.

Ocenenie Top pedagóg, 
s najväčším počtom hlasov, 
získala PaedDr. Alena 
Miháliková, ktorej srdečne 
gratulujeme.
Týmto by sme vám, 
všetkým pedagógom, chceli 

poďakovať za každú iskru 
poznania, za lásku, v ktorej 
klíčia vaše slová a želáme 
vám ku Dňu učiteľov, aby 

každý žiak, každý 
študent pochopil 
hlavne to, čomu sa hovorí 
kantorovo srdce. 

DaMP

Kto obhajuje záujmy 
stredoškolákov? 
Stredoškolák.  Si to ty? 
Alebo tvoji kamaráti? Či 
dokonca sused odvedľa? 
V meste Handlová  je čoraz 
viac mladých ľudí, ktorí 
navštevujú stredné školy. 
Majú svoje povinnosti, 
zodpovednosť, bojujú s tým, 
aby čo najúspešnejšie 
skončili školu. Kto však chráni 
a obhajuje ich záujmy? 
V roku 2004 vznikla 
reprezentatívna organizácia 
študentov SŠ  na Slovensku 
pod názvom Študentská rada 
stredných škôl Slovenskej 
republiky sídliaca v Trenčíne. 
Jej úlohou je aj spolupracovať 
s Ministerstvom školstva 
SR, strednými školami, 
orgánmi štátnej a miestnej 
samosprávy, organizáciami 
a združeniami s miestnou, 
regionálnou a celoslovenskou 
pôsobnosťou. Je založená 
kolektívnymi členmi, medzi 
ktorých  patríme aj my, DaMP. 
V mesiaci február sme sa 

zúčastnili prvého valného 
zhromaždenia v tomto roku. 

A ako prebiehalo stretnutie? 
Konalo sa v kongresovej 
sále Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja.  
Nádherná miestnosť 
a elegantne oblečení 
mladí ľudia. Serióznosť 
a vážnosť  vzbudilo aj 
rozdanie hlasovacích lístkov, 
vďaka ktorým sme sa 
mohli vyjadrovať k bodom 
programu prezentovaného 
predsedom ŠRSŠ, ktorým 
je Andrej Barborka z mesta 
Partizánske. Počas 
dvojhodinového stretnutia sa 
prebrala  činnosti ŽŠR a MP, 
kreditný systém ŠRSŠ, správa 
o prijatí Design manuálu 
ŠRSŠ a správy o činnosti 
regionálnych koordinátorov. 
Hlavne oni sú tzv. pomocnou 
rukou, ktorú poskytuje ŠRSŠ 
pri riešení vašich problémov 
na školách. Takže, máte 
nejaký problém? Nejakú 
sťažnosť alebo chceli by ste 
niečo zlepšiť na školách? 
Môžete ich kontaktovať 
aj prostredníctvom nás 
– DaMP  alebo ŽŠR na 
vašej škole a spoločnými 
silami skúsime nájsť 
najlepšie riešenie. 

Dominika, DaMP
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DAMP Informuje CVČ Relax v Handlovej 
pripravilo na mesiac apríl 2011

Prilož ruku k dielu – aktivity 
v rámci projektu podporeného 
EÚ„Chceme byť niekým“
2.4. od 10,00 h.,  CVČ Relax 
.---------------------------

Šachový klub Handlová, 
Mesto Handlová, CVČ Relax 
Handlová 
pozývajú na
Jarný turnaj v rapid šachu 
pri príležitosti výročia 
oslobodenia Handlovej
9. apríl 2011, CVČ Relax 
Prezentácia od 8:15 do 8:50h
Propozície turnaja na 
www.handlova.sk. Tešíme sa 
na vašu účasť!
---------------------------

Veľkonočné tradície – tvorivé 
dielne pre deti MŠ a ZŠ v 
meste 
15.4. od 14,00 h., CVČ Relax 
---------------------------

Životné príbehy
Mestský kynologický klub 
Handlová v spolupráci 
s Centrom voľného času Relax 
a MsP Handlová pozývajú 
na seminár k projektu 
„Prevencia“.
Príďte si vypočuť, ako sa 
dajú vyhrať osobné boje 
so závislosťou, ako im 
predchádzať
v sobotu 16.4.2011, 10.00 h 
v CVČ Relax Handlová
Seminár je zameraný pre 
širokú verejnosť. Tento 
rok sme spojili prednášky 
z oblasti kynológie s témami, 
ktoré sú v dnešnej dobe čoraz 
aktuálnejšie. 
---------------------------

Dni Zeme – vedomostný 
prírodovedný kvíz určený 
žiakom ZŠ v meste
18.3. od 17.00 h., CVČ Relax 
---------------------------

Čarodejnice - súťažno 
zábavné popoludnie pre deti
29.4. od 14,00 h., CVČ Relax 
---------------------------

CVČ Relax aj v mesiaci apríli 
organizuje  ABC na PC – 
cyklické vzdelávacie podujatie 
pre deti MŠ SNP.
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Zr ekonš tr uu jeme 
ihrisko na Mostnej!
Získali sme 8 130 eur na 
rekonštrukciu športoviska, 
ktoré sa nachádza vedľa 
detského ihriska na Mostnej 
ulici. Cieľom projektu, ktorý 
finančne podporil Nadačný 
fond Západoslovenskej 
energetiky v  Nadácii 
PONTIS, je obnoviť 
funkčnosť športoviska, 
podporiť jeho celoročné 
využitie a vytvoriť z neho 
bezpečný priestor, ktorý 
využijú obyvatelia sídliska.
Sídlisko na Mostnej ulici 

bolo v lete 2010 najviac 
postihnuté povodňovou 

vlnou, ihrisko medzi 
panelákmi bolo zničené. 

V tomto roku sa 
sídlisko rozrastie 
o ďalších nájomcov 
v novovybudovaných 
bytových domoch. 
Je dôležité, aby mali 
obyvatelia aspoň jednu 
športovú plochu, 
kde sa môžu venovať 
celoročným pohybovým 
aktivitám, športu ako 
je napr. basketbal, 
volejbal, futbal, v zime 
korčuľovanie a pod. 
Mesto Handlová podporí 
projekt sumou 2 045 eur. 

Mgr. Silvia Jobová, ref. 
regionálneho rozvoja  MsÚ

Mesto Handlová , 
Všeobecná zdravotná 
poisťovňa, a.s., Sociálne 
odd. MsÚ, Jazmín, n.o
pozývajú

Mesto pre zdravie
Pozývame Handlovčanov 
pri príležitosti Dňa zdravia
vo štvrtok 7. apríla 2011
na prezentáciu sociálnych 

služieb mesta a preventívne 
zdravotné merania
Program 7.00 h – 12.00 h
-  možnosť zadarmo  
 si vyskúšať sociálny taxík  
 občanmi nad 65 rokov 
 pred Pod.inkubátorom 
10.00 h  -15.00 h
- meranie BMI, meranie TK,   
  tuku, CO v krvi a v pľúcach
- zadanie žiadostí 

o Európsky zdravotný 
preukaz a pod.
vestibul MsÚ Handlová
12.00 h -15.00 h 
Prezentácia ďalších 
sociálnych služieb mesta
pred PI

Súčasťou prezentácia sociálnych 
služieb bude predaj ručne 
vyrobených veľkonočných ozdôb 
z chránenej dielne Jazmín, n.o.
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Zber veľkoobjemného odpadu na mesiac apríl 2011

Mesto Handlová žiada 
občanov mesta, aby ku 
kontajnerom dávali len 
veľkoobjemný odpad, t.j. 
taký komunálny odpad, 
ktorého rozmery alebo 
množstvo neumožňuje  zber 
zbernými nádobami (bytové 
zariadenia a doplnky). Do 
veľkoobjemného odpadu 
nepatrí biologický odpad 
(tráva, konáre, lístie,...), 
stavebný odpad  (suť, 
okná, dvere,...), elektrické 
a elektronické zariadenia. 
Odpad je potrebné vyložiť 
večer pred dňom zberu, 
resp. ráno do 6.00. 

KBV - obytné domy, 
paneláky 
Pondelok, 4.4. 2011
IBV - rodinné domy
Utorok, 5.4.2011
Mestské časti - Horný 
koniec, Nová Lehota, 
Morovno
Streda, 6.4.2011

Zvoz separovaných 
zložiek odpadu
V mesiaci apríl 2011 sa 
budú jednotlivé zložky zvážať 
nasledovne: 
sklo 5.4. 
papier 6.4.a 20.4.
plasty 13.4. a 27.4.
Žiadame obyvateľov mesta, 
aby v prípade plastových 
odpadov PET fľaše stláčali, 
a neznižovali tak kapacitu 
kontajnerov na ich zber.

Ďakujeme!

V  roku 2011 si 
Handlová pripomína 
635. výročie prvej 
písomnej zmienky

V minulom čísle 
Handlovských novín sme 
priniesli niečo z histórie 
Handlovej. 
Okrúhle výročie si budeme 
pripomínať  na stránkach 
Handlovských novín 
priebežne počas celého 
roku. Dnes niečo z Komisie 
kultúry, cestovného ruchu a 
pamätihodností mesta.

Handlová na starých 
pohľadniciach.
Staré pohľadnice sa stávajú 
súčasťou kultúrneho 
dedičstva. Dôkazom toho 
je aj rozsiahla zbierka 
pohľadníc zachytávajúca 
Handlovú.
Historická fotografia zo- 
brazená na pohľadnici, 
realisticky zachytáva a do- 
kumentuje celkový pohľad 
a premeny Handlovej od 
obce, mestečka až po 
moderné mesto. Pohľadnica 
predstavuje veduty častí, 
snímky jednotlivých 

ulíc,obrázky stavieb a 
rozličných technických diel. 
Predmetom záujmu sa stala 

doprava, najmä železničná. 
Preferované boli aj portréty 
ľudí, dokladujúce módu, 

ľudové kroje či meštianske 
odevy. Zaujímavé boli aj 
vyobrazenia prírodniny. 
Začiatkom 20. storočia sa do 
popredia dostali aj reklamné 
pohľadnice zviditeľňujúce  
obchody, hotely, reštaurácie 
či viechy. Bola to nielen 
prezentácia obce, ale aj 
vydavateľstva a tlačiarne, 
ako aj samotného autora 
námetu na pohľadnicu. 
Viac pohľadníc si pozrite aj 
na www.handlova.sk odklik 
pamätihodnosti mesta.

Jana Oswaldová, 
členka komisie

Mestská polícia Handlová 
zaznamenala za mesiac 
február – marec 2011 (od 
19.2.2011 do 18.3.2011) 
celkom 338 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 98 
priestupkov, z ktorých 33 
priestupkov bolo oznámených 
občanmi mesta.
Za uvedené obdobie bolo 
zistených 52 dopravných 
priestupkov.
Priestupkov na úseku  chovu 
a držania psov na území 
mesta –12, porušením VZN 
č. 10/2005; o nakladaní 
s komunálnym odpadom 
porušením VZN č. 4/2005 – 2 
priestupky; 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; o podmienkach 
predaja, podávania 
a požívania alkoholických 
nápojov – 12 priestupkov, 
porušenie VZN č. 10/2010 
- v deviatich prípadoch sa 
priestupku dopustili mladistvé 
osoby. Proti majetku bolo 
zistených alebo oznámených 
7 priestupkov, z ktorých 
bola v štyroch prípadoch 
vec odovzdaná OOPZ pre 
podozrenie zo spáchania 

trestného činu, z toho 
v troch prípadoch prečinu 
pokračujúceho podvodu 
aj s informáciami o osobe 
páchateľa a v jednom prípade 
prečinu krádeže. 
Zákroky sa vykonávali aj 
na úseku občianskeho 
spolunažívania – 1 priestupok, 
na úseku verejného poriadku 
MsP riešila celkom 8 
priestupkov, z ktorých boli 4 
prípady znečistenia verejného 
priestranstva a 4 priestupky 
boli na úseku verejného 
pohoršenia. V dvoch 
prípadoch bol porušený 
zákon o ochrane nefajčiarov. 
Policajti odchytili 8 túlavých 
psov, ktorí boli umiestení 
v útulku. 
Príslušníci MsP vykonali 
za uvedené obdobie 101 
zákrokov a 15 výjazdov 
k narušeným monitorovaným 
objektom. Kamerovým 
systémom bolo zistených 
44 priestupkov a udalostí. 
Na žiadosť OOPZ Handlová 
a tiesňovej linky 112 bolo 
príslušníkmi MsP vykonaných 
10 zákrokov.

Msp Handlová 
upozorňuje
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 toho dôvodu MsP Handlová 
upozorňuje občanov, aby si 
nekvalitný tovar nekupovali 
a ihneď oznámili pohyb 
takýchto ľudí v ich blízkosti. 
V poslednom období sa na 
územie mesta opakovane 
vracajú podvodníci, ktorí 
rôznymi spôsobmi dokážu 
vylákať finančnú hotovosť 
od zamestnancov predajní  
a rôznych prevádzok. 
Upozorňujeme, aby si 
zamestnanci preverovali 
každú informáciu od cudzích 
ľudí hlavne v situáciách, 
keď sú v časovej tiesni. 
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.handlovskenoviny.webn
ode.scz/sk

Mestská polícia informuje

Vyhodnotenie vykurovacej sezóny 2010
Na rok 2010 si odberatelia objednali 33 656 738 kWh 
(121 165 GJ), spotrebovali 34 184 176 kWh (123 063 
GJ), čo predstavuje nárast o 1,54%.
Priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období 2010 
bola 3,25 °C (2009: 4,02 °C).
Skutočná cena tepla zodpovedá skutočnému množstvu 
odobratého tepla a pre domácnosti predstavuje 794,00 
SKK/GJ s DPH. V roku 2009 bola skutočná cena tepla pre 
domácnosti 818,00 SKK/GJ. 

KMET Handlová, a.s.

Celkový pohľad na Handlovú okolo roku 1915, keď sa v Handlovej hovorilo 
nemecky, hoci úradným jazykom bola maďarčina 

Keď nič nechcete, 
peniaze nepotrebujete

Sú ľudia, ktorých keď sa 
o polnoci opýtate, čo by si 
kúpili za 5500 eur ani neváhajú 
a vyrátajú vám svoje priania, 
sú ochotní vstať z postele 
a bežať v ústrety realizácii 
svojich potrieb a túžob. Vy by 
ste vedeli?  
Na začiatku bola jednoduchá 

myšlienka. Urobiť niečo pre 
Handlovčanov a v spolupráci 
s nimi. Luky Lenhart,  mladý 
kolektív z Odd. regionálneho 
rozvoja, architekt Paťo Juríček, 
mládežníci z Detského 
a mládežníckeho parlamentu 
to zobrali aj ako osobnú 
výzvu, iniciovali stretnutia, 
spracovali projekt, získali 
peniaze... Vedenie mesta bolo 
naklonené tejto myšlienke, 

podporilo projekt vo viere, že 
Handlovčania predsa vedia, čo 
chcú. Handlovčania, ktorí bývajú 
v lokalite na Morovnianskej 
ceste pri štrkovom ihrisku.  

Projekt „Oživme vzťahy 
v komunite“ bol témou, 
o ktorej sa rozprávalo 
v regionálnej televízii, dva 
mesiace bol oznam o tom, že 
môžu Handlovčania minúť 5500 

eur podľa svojich predstáv na 
vybudovanie oddychovej zóny 
hlavnou témou web stránky. Dva 
mesiace sa pozývali ľudia, boli 
oslovení obyvatelia konkrétnej 
lokality. Mnoho drobnej práce, 
mnoho úsilia a peniaze k tomu 
zostali 18. a 19. marca 2011 
bez povšimnutia. Plánovacie 
stretnutie, ktoré bolo pre 
Handlovčanov pripravené 
spolu s občerstvením, hrami 

a tombolou, (ako bonus za 
to, že povedia svoj názor) 
odignorovali. Veľká vďaka patrí 
aktívnym zamestnankyniam 
a pani zástupkyni z Materskej 
školy na Morovnianskej ceste 
za pomoc pri organizácii, 
stretnutia, propagácie projektu 
a tiež aktívnu participáciu a 
veľkú podporu projektu vyslovil 
aj dom kultúry - ďakujeme !!
(krátené)                               JP
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Súťaž študentov Programu 
sieťových akademií – Networking 
Academy Games, umožnila za 6. 
rokov svojej existencie nájsť 
mnoho vynikajúcich odborníkov 
– talentov v oblasti sieťových 
technológií, ktorí našli vynikajúce 
uplatnenie v praxi.

Študenti zo SOŠ Handlová už 
tradične ukazujú svoje kvality 
v súťažiach s veľkou konkurenciou. 
Na tohtoročnej súťaži Networking 
Academy Games študenti 
SOŠ obstáli opäť vynikajúco. 
Najúspešnejšou školou sa stala 
SOŠ v Handlovej, ktorá opäť 
potvrdila, že vo výchove sieťových 
talentov jej patrí absolútné 
prvenstvo v Slovenskej republike 
už niekoľko rokov. 
Víťazmi súťaže na národnej úrovni 
v jednotlivých kategóriách sa 
stali:
Kategória HS3 – súťažilo 19  
trojčlenných tímov – študentov 
stredných škôl

1. SOŠ  Handlová 
(Magula, Pochyba, Stejskal)
2. Spojená škola L. Hrádok 
(Baláž, Ondrička, Uhrín)
3. Spojená škola Nové Zámky 
(Gallo, Gubo, Kelečéni)

Kategória UNI – súťažilo 23  
jednotlivcov – bez obmedzenia 
(stredoškoláci aj vysokoškoláci):
1. Michal Jarkovský, 
FIIT STU Bratislava
2. Metod Rybár, SOŠ Handlová
3. Tomáš Drozda, SOŠ Handlová
Kategória PT – súťažilo 27 
jednotlivcov – bez obmedzenia 
(stredoškoláci aj vysokoškoláci): 
1. Michal Duda, SOŠ Handlová
2. Peter Halaška, SOŠ Handlová
3. Viliam Straka, Technická 
univerzita Košice
Najúspešnejší jednotlivci a tímy 
postupujú do medzinárodného kola 
súťaže, ktoré sa bude konať 10.-11. 
júna 2011 v Bukurešti. Celý článok 
a kompletnú výsledkovú listinu 
nájdete aj na www.handlova.sk  

Úspech grafikov z Handlovej
Asociácia pre mládež, vedu 
a techniku  Amavet organizovala 
tento rok 12. ročník projektu Junior 
Internet. Určený je pre žiakov 
základných a stredných škôl, 
pre mladých kreatívnych tvorcov 
webových stránok, webdizajnérov, 
internetových novinárov, 
programátorov a možno budúcich 
podnikateľov. Zapojiť sa môžu do 
štyroch kategórií - JuniorWEB, 
J u n i o r D E S I G N , J u n i o r E R B 
a JuniorTEXT. 
Zo Strednej odbornej školy 
v Handlovej sa do tejto súťaže 
zapojili dvaja študenti: Andrea 
Tutokyová z I.B triedy a Vladimír 
Šimko z III. B  triedy, obaja 
z odboru grafik digitálnych médií. 
So svojimi prácami prešli cez 
prvé neverejné kolo a boli pozvaní 
na konferenciu Junior Internet 
2011, ktorá sa konala v dňoch 11. 
a 12. 3. 2011 v Bratislave. Svoje 
práce prezentovali pred porotou, 
prezentácie mali pripravené na 
vysokej úrovni. Vladimír Šimko, 

ktorý sa na minulom ročníku 
zúčastnil ako spolutvorca 
webovej stránky Stratený svet 
v kategórii JuniorWEB, sa tento 
rok prihlásil so svojimi prácami do 
kategórie JuniorDESIGN, v ktorej 
sa umiestnil na 3. mieste a bol 
odmenený hodnotnou cenou. 
Študentom ďakujeme za úspešnú 
reprezentáciu školy a dúfame, že 
budú pozitívnou motiváciou aj pre 
ostatných študentov našej skoly. 

Iveta Čapliarová

Stredná odborná škola v Handlovej žne úspechy

OŽIVILI  VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE 
„Morena, Morena, obi si kolená.
Prichystáme ťa, odejeme ťa,
zapálime ťa, zhodíme ťa.
Vo vode ťa utopíme
takto ťa odprevadíme.
Nech rozkvitne zelený háj
a nech príde krásna jar!“

Týmito slovami  žiaci Gymnázia I. Bellu a ŠZŠ  
zapálili a zhodili  do Handlovky  Morenu.  Tento 
symbol zimy im ako každý rok pomáhala 
zhotoviť Jozefína Maslíková , dlhodobá  členka 
MO MS, ktorá sa v tomto roku dožíva krásneho 
životného jubilea – 80 rokov. Aj touto cestou 
jej želáme všetko najlepšie, ešte veľa  elánu, 
síl a optimizmu, aby mohla svoje dlhoročné 
skúsenosti ďalej podávať nám, o niečo 
mladším.
Centrum voľného času RELAX  v Handlovej sa 

16. marca stalo miestom tvorivých dielní. 
Zatiaľ, čo sa  časť detí   venovala  príprave 
Moreny za asistencie p. Maslíkovej, pani  

Grígerová  pre ostatných žiakov pripravila 
tvorivé dielne s úvodným vstupom 
– prezentáciou o jari a o jarných zvykoch 
našich predkov. Výsledkom tvorivej 
činnosti boli pekné narcisy, ktoré  žiaci 
zhotovili  a venovali svojim mamičkám.  
Zavŕšením príjemnej akcie bol pochod od 
Centra voľného času Relax  cez mestskú 
knižnicu, kde sa k sprievodu pridala aj 
jej  riaditeľka D. Mikulášová a žiaci  ŠZŠ 
spolu s pani učiteľkami . Pochod mestom 
sa skončil na Nepomuckého moste. Tam 
sa skončil aj život našej Moreny, ktorý 
trval len niekoľko hodín. Bola taká pekná, 
že deťom bolo ľúto zapáliť ju a ukončiť jej 
krátky pobyt na svete. Nedalo sa však 
inak, tradície sú na to, aby sa dodržiavali. 
Všetci sa už tešíme na prebúdzajúce sa 
slnko a jeho teplé lúče. Jar je tu! Morenu 

sa podarilo zapáliť a utopiť.
Dagmar Strmeňová

Najlepší športovci 
Handlovej
Sú to ľudia, ktorí si zaslúžia 
pozornosť verejnosti. Dostala 
sa im 9. marca 2011 v 
Športovej hale v Handlovej, 
kde sa uskutočnilo 
slávnostné vyhlasovanie 
najúspešnejších športovcov, 
trénerov, kolektívov a 
funkcionárov mesta Handlová 
za rok 2010. Z rúk primátora 
mesta Ing. Rudolfa Podobu 
si ocenení prebrali pamätné 
plakety pred vypredaným 

hľadiskom, počas prestávky 
extraligového zápasu. 

Kategória mládež 
– jednotlivci: 

Kristián Peprík  -  futbal 
- za vzornú reprezentáciu 
klubu a mesta pri výberoch 
západoslovenského 
futbalového zväzu. Svojimi 
výkonmi za ostatný rok 
si vypýtal miestenku 
v akadémii AS 
Róbert Jány– basketbal - za 
vzornú reprezentáciu klubu 
a mesta v mládežníckych 

reprezentáciach SR. 

Milan Linkeš – atletika  - na 
žiackych majstrovstvách 
SR v chôdzi na 3 km v 
Bratislave získal bronzovú 
medailu. Na majstrovstvách 
SR získal dve medaily. V hale 
striebro, vonku bronz.       

Dominika Stanislavová 
– gymnastika  - členka 
víťazného družstva na 
Majstrovstvách okresu 
v Prievidzi,  členka víťazného 
družstva na Majstrovstvách 
oblasti v Prievidzi, členka 
družstva, ktoré získalo 

strieborné medajle na 
Majstrovstvách kraja 
v Trenčíne 

Dominika Šalamonová 
-  karate  - v roku 2010 
získala na  Majstrovstvách 
sveta v Taliansku:
1. miesto - kumite point 
individual
1. miesto - kumite shobu 
sanbon team
2. miesto - kumite shobu 
sanbon individual
2. miesto - kumite point 
team

Kategória – zvláštne 
ocenenie
František Dolník– lyžovanie  
- na 1. zimných svetových 
hrách veteránov - 
striebro v slalome, bronz 
v obrovskom slalome 
a super G, majster 
Slovenska v slalome 
a obrovskom slalome 
v kategórii veteránov.
František Matula – futbal 
- dlhoročný tréner mládeže 
a oddaný nadšenec futbalu.
Kategória – zvláštne 
ocenenie: in memoriam 

 pokr. na str- 9
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Sledovali ste už hviezdy 
v priamom prenose? 
Handlovská hvezdáreň 
na budove domu kultúry 
takúto možnosť poskytuje 
s prestávkami už päťdesiaty 
rok a v súčasnej dobe má 
opäť hvezdára. Fabian 
Fantura, handlovský 
hvezdár, píše o našej 
hvezdárni.

Kult hvezdární na Slovensku
Handlová je jedno z mála 
miest v našom regióne, 
ktorému nechýba mestská 
hvezdáreň.
Krátko po vyslaní prvých 
umelých družíc okolo Zeme 
nastal zvýšený záujem 
všetkých vrstiev obyvateľstva 
o kozmonautiku a astronómiu. 
Na podnet a záujem ľudí v 
našom malom meste začína 
v roku 1960 prebiehať 
činnosť astronomického 
krúžku pod vedením pána 
Františka Zániho. Spočiatku 
bez prístrojov a pomôcok 
ale postupne, hlavne v 
spolupráci s inými krúžkami 
a ľudovými hvezdárňami sa 
podarilo obstarať vybavenie 
a prvé prenosné ďalekohľady. 
S výstavbou hvezdárne, 
respektíve kupoly ako ju 
poznáme dnes, sa začalo 
ešte v tom istom roku 
na streche vtedy dosiaľ 
neotvoreného domu kultúry. 
Výber umiestnenia nebol 

najšťastnejší vzhľadom na 
značné osvetlenie blízkeho 
námestia a okolitých ulíc, 
ktoré sťažuje pozorovanie 
nočnej oblohy. No na druhej 
strane prevážila výhoda 
ľahkého prístupu verejnosti 
do hvezdárne, ktorá má 
slúžiť hlavne propagácii 
najnovších poznatkov vedy o 
vesmíre a astronómii. 

Handlovský ďalekohľad bol 
prototyp
Kľúčovým momentom v 
histórii hvezdárne je jej 
spustenie do prevádzky a to 
prebehlo pri otvorení domu 
kultúry na deň baníkov v roku 
1961. Hlavný ďalekohľad, 
ktorý je srdcom kupole 
a nachádza sa v nej dodnes, 
bol zhotovený a vyrobený v 
dielňach UHB ako prototyp. 
Zrkadlá boli vyrobené v 
Ostrave. (Reflektor typu 
Newton, s priemerom 
hlavného zrkadla 275 mm s 
ohniskom 1630 mm). Jeho 
osadenie bolo prevedené v 
roku 1962, ale až v jarných 
mesiacoch nasledujúceho 
roka sa podarilo spustiť 
ďalekohľad do užívania 
hvezdárne po jeho konečnom 
nadstavení. Následne sa 
rozbieha spolupráca s 
hvezdárňami iných miest, 
organizujú sa prednášky 
a výstavy na rôzne témy, 
nechýbajú zájazdy a exkurzie 

po Slovensku za poznaním. 
Hlavným zámerom hvezdárne 
je pozorovanie a spoznávanie 
nočnej oblohy. Práve to 
priťahovalo stále viac ľudí 
v každom veku. Návštevy 
žiakov z rôznych škôl sa 
stávajú bežnou súčasťou 
programu hvezdárne. 
V jej 50 ročnej histórii sa 
stala vítaným zastavením 
pre všetkých, ktorí horeli za 
vedeckým poznaním. 
Bližšie ku hviezdam môžete 
byť aj vy.
V súčasnosti hvezdáreň 
pokračuje už v nie tak 
intenzívnej činnosti, ale stále 
slúži širokej verejnosti ako 
príjemné spestrenie voľných 
chvíľ. Tí, čo ju majú záujem 
navštíviť, nájdu všetky 
informácie na internetových 
stránkach Domu 
kultúry  mesta Handlová 
www.dkhandlova.sk. 
Záujem  o denné pozorovanie 
slnka, atmosférických 

úkazov, planét, hmlovín, 
galaxií, hviezdokôp, takisto 
s výkladom či prezentáciou 
s projekciou je potrebné 
nahlásiť vždy vopred 
súčasnému hvezdárovi na 
tel: 0905 726 634 alebo na 
tel. čísle DK Handlová 046 
5475 439.  
Slovo hvezdára na záver
Milí nadšenci hviezd, mojim 
osobným prianím je, aby 
naša hvezdáreň bola cestou 
k poznaniu a vzdelaniu. 
Cieľom handlovskej 
hvezdárne nie je porovnávať 
sa  s veľkými hvezdárňami. 
Cieľom je zachovať jej útulnosť 
a otvoriť vám všetkým brány 
ku hviezdam. Budem rád, ak 
sa nájdu medzi vami takí, 
ktorí podporia jej činnosť. 
Spoločne sa nám určite 
podarí objavovať tajomstvá 
oblohy  ďalšie polstoročie zo 
strechy handlovského domu 
kultúry. 

Fabian Fantura, hvezdár 

7.apríla 2011, 19.00h
DUŠA PAULA 
GIAMATTIHO
Réžia: Sophie Bartes, USA, 
Francúzsko, 2009, 101 min.
Emocionálne vyčerpaný Paul 
náhodou narazí na „Úschovňu 
duší“, súkromné laboratórium, 
ktoré ponúka ľuďom úľavu od 
bremien, ktoré ťažia ich duše. 

14.apríla 2011, 19.00h
THE DOORS – WHEN 
YOU´RE STRANGE     
Réžia: Tom DiCillo, USA, 
2010, 86 min.

Film stavia na záberoch 
nakrútených v rokoch 1966 
- 1971, teda od vzniku kapely 
až do smrti Jima Morrisona. 
Dokument zobrazuje kým 
skupina The Doors bola a čím 
sa stala. 

21.apríla 2011, 19.00h
SPRÁVNY CHLAP
Réžia: Hans Petter Moland, 
Nórsko, 2010, 107 min.          
Ulrik je sympatický chlapík, 
ktorý sa práve vrátil z basy. 
Nie je veľmi zhovorčivý ani 
nemá žiadne špeciálne túžby. 

Chcel by len viesť usporiadaný 
rodinný život, v rámci 
možností... 

28.apríla 2011, 19.00h
PREMENA
Réžia: Marina De Wan, 
Francúzsko, 2009, 111 min.
Jeanne (Sophie Marceau), 
matka dvoch detí, je 
úspešná autorka biografií, 
ktorá práve píše svoj prvý 
román. Je úplne pohltená 
písaním, postupne si však 
začína všímať, že sa okolo 
nej a najmä s ňou dejú 
zvláštne veci. 

FK REBEL – apríl 2011

Oslobodenie 
Handlovej 
si pripomíname pietnym aktom

Handlová bola oslobodená 
3. apríla 1945 jednotkami 
Miškovského pešieho 
pluku Sovietskej armády, 
ktorého veliteľom bol 
Andrej Vladimírovič 
Kozľakovskij a plukovný 
komisár Konstantín 
Ivanovič Savin. Priamy 
útok sa začal 3. apríla ráno, 
na nepriateľa zakopaného 
pod Veľkým Gričom. 
Nemci boli zatlačení na 
ústup. O 17. hodine bola 
Handlová oslobodená. 
Počas 2. svetovej vojny 
prišlo v Handlovej o život 
244 Handlovčanov, 97 ich 
zahynulo v koncentračných 
táboroch. 4. apríla si túto 
udalosť pripomenieme na 
Námestí baníkov pietnym 
aktom. 

Pozvánka
Mesto Handlová pozýva
v pondelok 4.4. 2011 o 
15.00 h. na  Námestie 

baníkov
kde sa bude konať 

pietny akt  pri príležitosti  
66. výročia oslobodenia 

Handlovej  

HANDLOVSKÁ ZUŠKA  PRIPRAVUJE  
Každý rok sa Základná 
umelecká škola v 
Handlovej snaží prísť s 
niečím novým.
V mesiaci apríl 
pripravujeme rad 
koncertov. Tešíme sa 
na stretnutie v ZUŠ 
Handlová a veríme, že 
naša ponuka osloví 
širokú verejnosť. 

1. apríl o 18.00 h  
Metalový koncert
5. apríl o 17.00 h   
Populárna hudba 
v Zuške
15. apríl o 17.00 h Klavírny koncert
16. apríl o 18. 00 h 10. výročie speváckeho zboru 
ARTANNO v DK 
29.  apríl o 17.00 h  Koncert populárnej hudby 
  v spolupráci so ZUŠ Zlín
3. máj o 17.00 h   Koncert Lazaro & Boris Čellar „  
  BOSSANOVA, ktorý ZUŠ Handlová 
organizuje  v spolupráci s Domom kultúry Handlová. 
Kolektív ZUŠ vás srdečne pozýva ….

Handlovská hvezdáreň a jej hvezdár

„Karneval“ v ZŠ Mor. cesta
V mesiaci február pripravila 
naša škola žiakom tradičný 
karneval. Deti sa na karneval 
starostlivo pripravovali. Každá 
maska bola niečím výnimočná 
a krásna, preto si každé dieťa 
zaslúžilo odmenu. Porota mala 
neľahkú úlohu. Odmenené 
boli všetky masky a nezabudli 

sme ani na najmenších 
účastníkov karnevalu, ktorí 
nás navštívili. Detské očká 
rozžiarili krásne ceny, ktoré 
nám sponzorsky venovala 
firma Alltoys, za čo im veľmi 
pekne ďakujeme. O zábavu sa 
postarali naši učitelia a starší 
žiaci. Odmenou nám všetkým 
bolo krásne prežité popoludnie 

v neobyčajných kostýmoch 
a úsmev na detských tvárach. 
Na záver zostáva poďakovať 
všetkým, ktorí sa podieľali 
pri  usporiadaní karnevalu. 
Ďakujeme všetkým maskám 
i tým, ktorí pomáhali masky 
vytvoriť. 

Mgr. Elena Šoltysová,
 riaditeľka ZŠ MC



Marec - Mesiac knihy
„Náš mesiac“ - tak 
si privlastňujú marec 
knihovníci už od roku 1955, 
keď sa po prvýkrát začal 
oslavovať ako Mesiac knihy. 
Práve v tomto mesiaci sa 
dvere knižníc otvárajú svojim 
čitateľom a návštevníkom 
tými najatraktívnejšími 
podujatiami. Ani naša 
mestská knižnica nebola 
výnimkou. Mesiac knihy 
sme otvorili slávnostným 
podujatím, kedy sme 
odprezentovali krátky film 
o knižnici v jej 88-ročnej 
histórii. Malé filmové dielko 
vyrobili Handlovčanky 
Katka a Miška Pavelkové 
a do života ho uviedol 
viceprimátor Dušan Klas. 
Marec bol bohatý na 
podujatia pre milovníkov 
krásneho slova. V spolupráci 
s Úniou žien sme 
usporiadali už 44. ročník 
okresného kola Vansovej  
Lomničky, prednes žiakov 
ZŠ Školská sme si vypočuli 
v knižnici počas školského 
kola Hviezdoslavov Kubín, 
najsmelší škôlkari mesta 
a handlovskej doliny sa 
predstavili v recitačnej 
prehliadke Zlatá brána. 

V rámci podujatia Kto 
je kto v rozprávkach P. 
Dobšinského sme s čitateľmi 

detského oddelenia, počas 
celého mesiaca, hľadali 
hrdinov z jeho rozprávok. 
Podujatím sme sa zapojili 
do celoslovenského 
projektu, súťažné hárky 
budú žrebované v knižnici 
P.O.H. v Prešove. Šiestu - 
poslednú otázočku zo súťaže 
Čítajme si s Osmijankom 
sme v knižnici vyriešili 
spolu so žiakmi ZŠ Školská 
a učiteľkami p. Havranovou 
a Kurišovou. Tentokrát to 
bola dramatizácia rozprávky 
Čin- čin, spojená s tvorivou 
dielňou.  
Pre handlovských žiakov 
sme pripravili podujatia k 
635. výročiu prvej písomnej 
zmienky o Handlovej pod 
názvom Poznaj svoje 
mesto. Súčasťou bol krátky 
film a minikvíz o meste.  
Posledný týždeň v mesiaci 
sme sa zapojili do Týždňa 
slovenských knižníc. V rámci 
neho sme uskutočnili 
množstvo literárnych 
podujatí: Andersenove 
rozprávky, Dobrodružný 
román, Dievčenský román, 
Rozprávky, Abeceda nie je 
veda...  
Do tohto týždňa zapadlo 
aj 88. výročie založenia 
knižnice. A to bol dôvod 
vyhlásiť Deň otvorených 
dverí v knižnici - nových 
čitateľov sme zaevidovali 

bezplatne, zábudlivcom 
sme odpustili pokutu za 
upomienky. V tento deň  
sme slávnostne zapísali 
viac ako šesťdesiat žiakov 
prvých ročníkov ZŠ do našej 
knižnice. 
Slávnostnejšie podujatie 
sme pripravili pre žiakov 
tretieho ročníka ZŠ MC. 
Práve túto triedu navštevuje 
naša najaktívnejšia čitateľka 
za rok 2010, Anna Mária 
Francová.  
Pobočka knižnice v ZŠ 
MC pripravovala podujatia 
pre žiakov morovnianskej 
školy, ktorí sa tu stretávajú 
na literárnych, tematických 

aj informačných hodinách 
o knižnici a  tvorivých 
dielňach. Žiaci strávili veselé 
hodiny s Grázlikom Gabom, 
prečítali a zdramatizovali si 
rozprávku O koze rohatej, 
porozprávali si o knižnici 
a mnoho ďalších podujatí.
Našich podujatí v knižnici sa 
dvakrát zúčastnila obľúbená 
regionálna spisovateľka 
Lenka Gahérová.
O knižničných podujatiach aj 
s fotogalériou, aj náš krátky 
film o knižnici si môžete 
pozrieť na web stránke 
knižnice: web.handlova.sk/
web/mk/ 
Mgr. Daniela Mikulášová

APRÍL 20119

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE Pozývame na športové  
podujatia  - apríl 2011
Zúčastnite sa!
BEH OSLOBODENIA 
HANDLOVEJ
28. ročník Behu oslobodenia 
sa koná v tomto roku 
v Základnej škole Morov- 
nianska cesta v Handlovej, 
z dôvodu rekonštrukcie 
centra mesta. Pridali sme 
však novú kategóriu nad 
60 rokov!!! Srdečne Vás 
pozývame na XXVIII. ročník 
Behu  oslobodenia, ktorý sa 
uskutoční v piatok 8. apríla 
2011 v Handlovej.
Prajeme dobrú bežeckú 
formu. Rozpis nájdete na 
www.handlova.sk a vo 
vývesnej tabuli mesta. 

OKST Meteor Handlová
pozýva

Opekačka na „Meteore„
25. apríla 2011 o 10.00 hod, 
od budovy bývalého podniku 
Mlaď 

Výstup na „ Šíp “
30. apríla 2011 o 7.00 hod, 
od domu kultúry

V prípade záujmu tel. kontakt 
– Jozef Ličko 547 78 29

 Viazaná reč je niekedy únikom zo sveta, 
v ktorom človek rieši pragmatické, racionálne 
situácie. Potrebuje chvíľu na zastavenie. 
A takou je každoročne aj festival krásneho 

slova –  Vansovej Lomnička. 
 Tá tohtoročná mala aj smutnú chvíľu. 
Minútou ticha si prítomní uctili pamiatku 
mladej recitátorky, úspešnej účastníčky dvoch 
predchádzajúcich ročníkov Diany Ďurišovej. 
Na začiatky VL zaspomínala jedna z prvých 
a jej viacnásobná víťazka celoslovenských 
kôl, Erika Čechová. Atmosféru pokojného 
piatkového popoludnia spríjemnili v prednese 
vlastnej tvorby spisovateľka Lenka Gahérová, 
Dennisa Horváthová, Danica Baranovičová 
a Alica Buzalková.
 Zo  44. ročníka regionálneho kola Vansovej 
Lomničky postúpili do krajského kola v Trenčíne 
Simona Bláhová, Denisa Horváthová a Michaela 
Kóšová.  Miška a Simonka získali na krajskom 
kole štvrté miesta. Odborná porota, aj štyridsať 
poslucháčov vyslovila spokojnosť s príjemne 
prežitým predvíkendovým popoludním 
v mestskej knižnici.                    Eva Paráková  

Vyhodnotnie športovcov
(pokračovanie)
Jozef Wolcz - zápasenie  
- za prínos pre zápasnícky 
šport, viacnásobný majster 
Československa, účastník MS, 
ME. Zaslúžilý majster športu, 
reprezentant Československa, 
ktorý nás v minulom roku náhle 
opustil. Česť jeho pamiatke!

Kategória – kolektív
MBK Handlová –  3. miesto 
v extralige basketbalu za minulý 
rok.
SOŠ Handlová – družstvo 
chlapcov Strednej odbornej školy 
skončilo na Majstrovstvách SR 
stredných škôl pre rok 2010 na 3. 
mieste v basketbale. 

Kategória – tréner 
Ľudovít Smačko – basketbal 

- dlhoročný handlovský hráč 
a úspešný tréner MBK Handlová, 
ktorý v uplynulom roku získal 
bronzovú medailu v extralige 
basketbalistov.
Kategória dospelí – jednotlivci
Ivan Bublák - športové strelectvo  
-15x 1.miesto, 3x 2.miesto, 3x 
3.miesto v extralige, národných 
súťaží, majstrovstiev kraja, 
majstrovstiev Slovenska. Majster 
Trenčianskeho kraja v disciplíne 
– ľubovolná malorážka N + 60, 
výkonom 584 bodov.
Tomáš Mrviš – basketbal  - 
reprezentant Slovenska, účastník 
ME v mládežníckych kategóriách, 
V extralige obsadil s Handlovou 3. 
miesto.
Jakub Krako, (Juraj 
Medera)  –  lyžovanie  - 
zrakovo postihnutý zjazdový 

lyžiar ŠKZP Pegas Remata so 
svojim navádzačom patrili k 
najúspešnejším účastníkom 
zimných paralympijských hier 
vo Vancouveri, kde získali tri 
zlaté medaily (superkombinácia, 
obrovský slalom, slalom) a jednu 
striebornú (super-G)
Róbert  Nuber– basketbal - 
slovenský reprezentant, ktorý sa 
vrchovatou mierou zaslúžil o zisk 
bronzových medailí
Ľubomír Oslanec– športová 
kynológia - so psom Bronca 
Charismatic – šampión Slovenska 
za rok 2010, víťazka niekoľkých 
výstav a rôzne ocenenia na 
medzinárodných výstavách 
s plemenom argentínskej dogy. 
Gratulujeme!

Ladislav Nagy, 
koordinátor športu v meste 

Banícka Rallye 2011
13. ročník „O POHÁR MESTA 
HANDLOVÁ“ – jazda zručnosti 

medzinárodná dopravno 
– výchovná súťaž „MLADÝ 
NAVIGÁTOR“

HANDLOVÁ, 24.6. – 26.6. 
2011
Propozície - www.handlova.sk
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Opustili nás  
február /marec  2011

Ján Kotras   69 rokov
Vladimír Michal  78 rokov
Jozef Kaša  83 rokov
Eduard Janto  74 rokov
Roman Kováčik  18 rokov
Zdenek Adam  53 rokov
Mikuláš Jacko  74 rokov
Anna Matiašková  84 rokov
Štefánia Hlinková  72 rokov
Anna Daubnerová  79 rokov
Anna Grenčíková 90 rokov
Alžbeta Greschnerová 91 rokov
Štefánia Šaušová  83 rokov
Jolana Pecková  71 rokov
Anna Lenhartová  84 rokov
Diana Ďurišová  17 rokov

Spomíname Handlovské futbalové 
nádeje U 11, víťazi 
kvalitne obsadeného 
turnaja v Myjave
Naši úspešní prípravkári 
U 11 si zaknihovali ďalší 
úspech, tentoraz na Myjave, 
kde zvíťazili na kvalitne 
obsadenom halovom 
turnaji. V konečnom poradí 
nechali za sebou Myjavu, 
Topoľčany, Inter Bratislava, 
Považskú Bystricu, Čadcu, 
Šamorín a Skalicu. ŠKF Baník 
Handlovú reprezentovali: 
Jakub Kourimský, Filip Féher, 
Jakub Chromík, Jakub Cibula, 
David Rosival, Erik Vrška, 
Janko Radovský, Adam 
Uhliarik, David Zedek, Dušan 
Kysela, Erik Madaj, Filip 
Škrteľ a Gabriel Drexlér

Výsledky našich futbalových 
nádejí v zimnom prípravnom 
období U 15
MFK Ružomberok 
– ŠKF Baník Handlová 4 : 4  
Prievidza 2010 
- ŠKF Baník Handlová 3 : 1
Duslo Šaľa 
- ŠKF  Baník Handlová 2 : 3
Výber oblastného futbalového 
zväzu 
– ŠKF Baník Handlová 3 : 2
MFK Nováky 
– ŠKF Baník Handlová  1 : 5
MFK Ružomberok 
– ŠKF Baník Handlová 2 : 3
Vion Zlaté Moravce 
– ŠKF Baník Handlová 7 : 4
Moravský svätý Ján -
  ŠKF Baník Handlová 6 : 5

Výsledky U 11 
Žiar nad Hronom 
- ŠKF Baník Handlová  1 : 1
MFK Lokomotíva Zvolen 
- ŠKF Baník Handlová  0 : 2
Jupie Banská Bystrica 
- ŠKF Baník Handlová  2 : 2
MFK Stará Turá 
-  ŠKF Baník Handlová  1 : 3
Nitra - 
ŠKF Baník Handlová   0 : 2
SVŠ Brezová pod Bradlom 
- ŠKF Baník Handlová  1 : 1
Nitra 
-  ŠKF Baník Handlová   0 - 7       
AFC Považan Nové Mesto n/V  
-  ŠKF Baník Handlová  0 : 2    
SFM Senec 
- ŠKF Baník Handlová   0 : 1    
 Videoton Székesvehérvár  
(Maďarsko)
-   ŠKF Baník Handlová  8 : 0  
FC ŠTK 1914 Šamorín 
-  ŠKF Baník Handlová  1 : 2

Ladislav NAGY
Viac na www.handlovskenovi
ny.webnode.sk

Dňa 12.4.2011 uplynie 
rok, čo nás opustil náš 
milovaný manžel, otec 
a starý otec 
p. Ján Strohner. 
Spomína aj sestra a bratia 
s rodinami. 
Veľmi nám chýbaš.

Dňa 2. apríla uplynie rok, 
čo nás navždy opustil 
milovaný manžel a otec 
Jozef Urban. 
Odišiel človek s veľkým, 
priateľským a úprimným 
srdcom.

S bolesťou v srdci sme 
sa v piatok 18.2.2011 
rozlúčili s drahým 
manželom, otcom 
a starým otcom 
Jánom Kotrasom, 
ktorý nás opustil vo veku 
69 rokov. 
Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým, ktorí ho 
odprevadili na jeho poslednej ceste. 

Smútiaca rodina.

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí,čo je bolesť a žiaľ!
Uplynulo 13 rokov, čo nás navždy opustil syn Miloško vo 
veku 39 rokov, 11 rokov, čo sme sa rozlúčili s našim drahým 
manželom, deduškom a pradeduškom Milanom Kontinom,
a tento rok si pripomenieme nedožitých 57 rokov ďalšieho syna 
Milanka. 
Môže byť ešte väčší žiaľ pre smútiacu matku a celú rodinu? 
S láskou a úctou si spomína celá rodina, manželky, matka, deti, 
vnúčatá a pravnúčatá. Veľmi nám chýbate.

Miloš Milan Milan

Dňa 30.apríla 2011 si 
pripomenieme 
2. výročie od úmrtia 
drahého manžela, otca, 
starého otca, prastarého 
otca 
p. Filipa Makovinského. 
Manželka, synovia 
Vladimír, Ivan 
s rodinami. Kto ste ho 
poznali, venujte mu 
tichú spomienku.



Leto sa blíži ... a s ním 
sa blíži aj jedinečný tábor 

HANDLANDIA 2011.
Letná HANDLANDIA 2011 
je tu s ponukou, ktorá vás 
určite zláka prežiť jedinečné 
chvíle na jedinečnom mieste, 
v Kremnických vrchoch, 
neďaleko starého banského 
mestečka Kremnica, na 
Krahuliach .
Tri turnusy  a každý iný. To 
sme pre vás nachystali v 
tajomnej Kremnici. Tešíme 
sa na vás, bližšie informácie 
na www.handlandia.sk alebo 
0905791371.

S pozdravom Peter Kara, manažér 
letných táborov pre rok 2011

Handlovské gymnastky opäť so super výkonom
Dňa 8. marca, práve na 
oslavy Medzinárodného dňa 
žien, sa konalo krajské kolo 
Gymnastického štvorboja 
chlapcov a dievčat v Prievidzi. 
V súťaži chlapcov naše mesto 
a školu reprezentovali žiaci 
ZŠ Morovnianska cesta a 
dievčatá zo ZŠ Mierové 
námestie.
V kategórii „A“ 1. – 3. ročník 
ZŠ dievčatá: 
1. miesto ZŠ MN v zložení 
– Strižencová, Galbavá E., 
Molotová, Blahová, Frťalová
V kategórii „B“ 4. – 6. ročník 
ZŠ chlapci:   
2. miesto ZŠ MC v zložení 

–   Gažovič, Hruška, Klučiar, 
Beránek, Ištok, 
Dievčatá: 
1. miesto ZŠ MC v zložení –  
Koštialová, Váňová, Vlčková, 
Gerátová, Ondrejovičová
V kategórii „C“ 7. – 9. ročník 
ZŠ dievčatá: 1. miesto  ZŠ 
MC v zložení – Rudzanová, 
Keratová,Struhárová, Stani- 
slavová, Mesárošová. 
Všetky víťazné družstvá 
postúpili na Školské 
Majstrovstvá Slovenskej 
republiky do Šenkvíc, ktoré 
sa budú konať v mesiaci máj 
2011.  

Mária Kotríková

Deti, Zem a hviezdy
„ Vo vesmíre je všetko. Slnko, Mesiac, hviezdy, naša Zem aj my. Prečo my? 
Lebo aj my sme na Zemi“.
Asi takto by sa dal charakterizovať obsah projektu „Deti, Zem a hviezdy“, 
v rámci ktorého deti z Materskej školy na Ul. SNP 27 v Handlovej absolvovali 
exkurziu v Planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Aby deti získali čo 
najobjektívnejšie informácie a poznatky o vesmíre, súhvezdiach , slnečnej sústave 
a planéte Zem, rozhodli sme sa im takouto formou priblížiť  tému, ktorá je súčasťou 
našich plánov výchovy a vzdelávania.
Deti tu reálne pozorovali planéty, mohli si ich bližšie obzrieť, dozvedeli sa veľa 
zaujímavého o ich pohybe, vzhľade a získali veľa nových informácií o Mesiaci 
v animovanej rozprávke „Cesta na mesiac“.
Všetko, čo sme spoločne  v tento deň videli a zažili, bolo nové a dá sa povedať, že 

pre deti výnimočné. 
Lepšie je raz vidieť, 
ako stokrát počuť, sa 
vyplnilo do bodky.
Podujatia našej 
škôlky nájdete aj na 
www.handlova.sk. 
Najnovšie tam 
nájdete článok aj 
z nášho ďalšieho 
podujatia My sa vody 
nebojíme.

Daniela Hudáková, 
učiteľka MŠ, Ul.SNP 

Umelec 
nápojov
Pred pár rokmi na 
handlovskom plese  som ho 
nepoznala,  ale nápoje spod 
jeho rúk mali charizmu, ak sa 
to o nápoji dá povedať. Aj keď 
boli bez alkoholu, boli opojné 
a dobre vyzerali. Neviem, ako 
to robí, ale nedávno sa stal 
Barmanom roka 2010 v ČR 
a zároveň reprezentantom 
na Majstrovstvách sveta vo 
Varšave 2011. Bol najlepší zo 
168 účastníkov. 
Rozprávame sa so špičkou 
someliérov a bartendrov 
Handlovčanom Michalom 
Sekerešom.

Na vašej vizitke vidím 
napísané bartender 
a somelier. Encyklopédie 
hovoria, že someliér 
(z francúzštiny)  je odborník 
na nápoje v gastronómii, s 
prioritným zameraním na víno 
a ušľachtilé liehoviny. Vraj 
v čase,  keď boli populárne 

otravy jedmi, nasadzoval pri 
degustácii vína svoj život a 
garantoval výber kvalitného 
vína. Aj vy nasadzujete svoj 
život pre kvalitu nápojov? Čo 
obnáša byť bartender?

Áno, samozrejme kvalita 

nápojov, ich chuť, vôňa 
a dekorácia je veľmi dôležitá 
pre celkový dojem zákazníka 
čiže konzumenta pred 
mojim barom. Byť bartender 
obnáša veľa trápenia sa 
s chuťovou harmóniou 
nápoja, kombináciami rôznych 

surovín a samozrejme aj 
všeobecné vedomosti 
o miešaných nápojoch 
a surovinách používaných na 
ich prípravu. Profesionálny 
bartender/barman musí mať aj 
všeobecný prehľad, jazykové 
zručnosti... Je to moja práca, 
môj osud, takže asi aj ten život 
preň nasadzujem.

Handlová je vašou srdcovkou. 
Odchádzate na svetové 
súťaže a napokon sa stále 
vraciate naspäť. Skúste ešte 
niečo zo svojich úspechov. 

V gastronómii mám dobré 
meno hlavne preto, že 
organizujem základné  
barmanské kurzy a kurzy 
molekulárnej mixológie. Na 
profesionálnych barmanských  
súťažiach v ČR a Slovensku 
ma poznajú ako Handlovčana, 
lebo pri každej súťaži mám na 
open bare vlajku Handlovej, 
ktorá mi prináša šťastie. Mojim 
naj úspechom je už spomínaný 
BARMAN ROKU 2010 v Českej 
barmanskej asociácii CBA. 
Som Vicemajster roka 2009 
v CBA, Vicemajster roka 2009 

a 2010 Slovenska barmanská 
asociácia SkBa,  získal som 
1. miesto Nicolaus CUP 
2009 a 2010 / 2.miesto 2011 
Bratislava, 2. miesto Pražská 
Vodka CUP 2010 Praha, 2. 
miesto HORECA TRUL CUP 
Praha, 2. miesto Brnenský 
sejkr 2010 Brno, 2. miesto Top 
Topic freedom and ego event 
2010 Frymburk 2. miesto 
Gastrofestival 2007 a 2010 
Ostrava, 2. miesto Štiavnický 
pohár 2010 Banská Štiavnica. 
V rokoch 2009 a 2008 bolo 
tých úspechov toľko, že 
hovoriť o nich by bolo na dlho. 
(smiech). 

Poznajú vás Handlovčania? 
Alebo platí, že za hranicami 
mesta a regiónu  vás „chcú“ 
viac.

Asi ani nie, veď som pracoval 
11 rokov mimo Handlovej,  
ale verím, že spoznajú keď 
ochutnajú moje fancy drinky.  
Zhovárala sa JP

(krátené)
Celý rozhovor s Michalom 
Sekerešom nájdete na www. 
handlovskenoviny.webnode.cz
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Podnikatelský inkubátor Handlová, Námestie Baníkov 5, 2. poschodie 314, 046/5444 013, 0907774280, www.inkubatorhandlova.sk

Srdiečka 2011
Dajte si odfotiť vaše 
detičky a zapojte sa do 
súťaže o najkrajšiu detskú 
fotografiu!

Najkrajšie fotografie budú 
mesačne uverejňované  v 
HN a v decembri 2011 z nich 
čitatelia vyberú víťazné foto, 
ktorého majiteľ získa zdarma 
foto vo formáte A1(841 x 594 cm).

Platí len pre fotografie zhotovené 
vo Fotoštúdiu Asterion.

Vyzvi srdce k pohybu
Celonárodná medzinárodne 
koordinovaná kampaň na zvýšenie 
pohybovej aktivity dospelej populácie 
od 14. marca do 22. mája 2011
Kampaň sa koná pod záštitou ÚVZ SR a 
kancelárie WHO na Slovensku.
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Veľkonočné špeciality
Quiche s údenou rybou

Dajte polohrubú múku a maslo do kuchynského ro-
bota. Mixujte, až kým zmes nevyzerá ako strúhanka. 
Pridávajte studenú vodu po lyžičkách, kým nevytvorí-
te cesto. Ak vyzerá príliš sucho, pridajte ešte trochu 
studenej vody. Prikryte cesto tenkou potravinovou fó-
liou a nechajte chladiť 30 minút. Vyvaľkajte na  pomú-
čenej doske a položte na vymastený plech tak 18 - 23 
cm do výšky. Predhrejte rúru na 180 °C. Rozpustite 
maslo na panvici a pridajte cibuľu a cesnak. Pražte, 
kým nie sú mäkké a priesvitné. Odstavte panvicu z 
plameňa a zmiešajte cibuľovú zmes s rozkúskovanou 
rybou. Potrite plnkou cesto a rozšľahajte vajíčka spo-
lu so smotanou. Vylejte vajíčkovú zmes na plnku a 
vložte do rúry na 50 minút.

Suroviny na cesto:
200 g polohrubej múky, 
100 g masla nakrájaného na kocky
2 - 3 PL lyžice studenej vody

Suroviny na plnku:
1 ČL masla, 
1 nakrájaná cibuľa
1 nakrájaný strúčik 
cesnaku

600 g údenej ryby bez 
kostí a potrhanej na 
malé kúsky 
3 vajíčka
250 ml smotany
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Už sa blíži, už sa blíži
Veľkonočný pondelok,
Už sa vajcia obliekajú
Do farebných košieľok.

Ej, krúťte sa, kolovrátky,
Ej, krúťte sa, praslice!
Už sa vajcia obliekajú,
By z nich boli kraslice.  

Pekné sviatky, dobrú zhodu, 
ženám čerstvú, sviežu vodu, 
mužom tiež nech sladko je, 
nech si prídu na svoje.

Predajná výstava fotografií Aliho Huzsára
v pasáži Podnikateľského inkubátora od 1. apríla 2011

Kino Baník apríl 2011

3. 4.  NE o 16,00 h  T
RON: DEDIČSTVO
Začalo to iba ako počítačova hra.  Ale 
v hlbinách virtuálneho kyber-sveta sa 
pravidlá zmenili…       
USA, sci-fi, 126 min., slov. tit.,  

5. 4.  UT  o 18,00 h 
POZNÁŠ MUŽA SVOJICH SNOV 
Romantická komédia o manželstve, 
nevere a rozvodoch. 
Réžia: Woody Allen , USA, Španiel-
sko, romantická komédia, 98 min., 
čes. tit., 
Herci: Anthony Hopkins, Antonio 
Banderas, Naomi Watts,…
 

10. 4.  NE  o 16,00 h  
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ 
Vynoril sa nový hrdina! 
USA, animovaný rodinný film , 88 
min., MP 12+, čes. dabing. 
12. 4.  UT o 16,00 h BASTARDI  
Film o brutálnej vražde mladej prak-
tikantky, ktorú majú na svedomí traja 
mladíci z jednej základnej školy. 
ČR, dráma, 80 min., MP. 
17.  4.  NE o 18,00 h AMERIČAN 
USA, dráma, triler, 105 min., čes. tit.,  
MP 12+ 
Hrajú: George Clooney, Irina Björk-
lung, Lars Hjelm,… 
19. 4. UT o 18,00 h VARIETÉ      
Udalosti naberú rýchly spád, keď sa 
mladé a hlasovo nadané dievča Ali 
stáva hlavnou atrakciou revue… 
USA, romantický muzikál, 119 min., 
slov. tit.,MP 12+
Hrajú: Cher, Cristina Aguilera, Eric 
Dane, Cam Gigandet, /

Kontakt: 046/ 5475 440. Program 
DK Handlová nájdete na stránke: 
www.dkhandlova.sk


