
Historicky prvý pamätný 
Deň obetí banských nešťastí  
Slovenskej republiky
Udalosti prisúdili Handlovej, aby sa 
stala nositeľom myšlienky pamät-
ného dňa, ktorý by sa mal stať 
výnimočným v kolorite spoločen-
ského života, odlišným od ostatných  
pamätných dní Slovenskej republiky 
v našom meste. 

Na stretnutí zástupcov HBP, a.s. 
a mesta Handlová k organizácii tohto 
spomienkového podujatia boli ako 
symbol tohto dňa vybrané biele ruže. 
Biela, ako farba nevinnosti, zelené 
lístky - farba nádeje, že sa takáto 
tragédia už nikdy nestane. Pamätník 
baníkom na Ul. 29. augusta v Han-
dlovej bude preto jeden deň v roku 
ovenčený bielymi ružami. 

Tento pamätný deň reaguje najmä na  
najväčšiu banskú tragédiu v dejinách 
slovenského baníctva, ktorá sa udiala 
10. augusta 2009 v Bani Handlová.  V 
tento deň vyhaslo 20 baníckych živo-
tov. Mesto a jeho obyvatelia na tento 
deň nikdy nezabudnú. Rok po tragédii 
bola osadená pri pamätníku pamätná 
tabuľa, ktorú vytvoril Handlovčan 
akademický maliar Rudolf Cigánik. 
Mesto navštívilo viacero vládnych 
delegácií, pochod mestom bol 
dôstojnou spomienkou. Handlovská 
tragédia bezpochyby ukázala, že 
celoslovenská verejnosť si váži prácu 
ľudí, ktorí sa denno-denne ponárajú   
do hlbín zeme a vynášajú na povrch 
suroviny, s ktorými sa delia v podobe energií so všetkými 
občanmi našej republiky. Spoluúčasť a solidarita s touto tra-
gédiou bola celospoločenská. A preto je na mieste, aby sa 

10. august stal pamätným dňom banských tragédií v kalen-
dári Slovenskej republiky, ako spomienka na všetkých baní-
kov, ktorí pri výkone svojho povolania prišli o svoje životy.                                      

(Pokračovanie na str.3)

DEŇ BIELYCH 
RUŽÍ
Handlová, 10. august 2011

9.30 h 
Rozozvučanie kostolných zvonov
Čas posledného spojenia s obeťami banského nešťastia 
z 10.8.2009 v Bani Handlová 

18.00 h 
Stretnutie predstaviteľov mesta  pri Pamätníku 
baníkov na Ul. 29. augusta
Príhovor primátora mesta, vzdanie úcty položením kytíc 
bielych ruží a zapálením sviec za účasti Handlovského 
baníckeho spolku  

Počas celého dňa 
Uctenie si pamiatky obetí banských nešťastí verejnosťou 
položením bielych ruží k Pamätníku baníkov na Ul. 29. augusta 

Pred 19timi rokmi naši 
predchodcovia zasadili na 
námestí malú lipku. Lipku 
zvrchovanosti, ako symbol 
zavŕšenia dlhého a ťažké-
ho emancipačného úsilia 
slovenského národa. Cesta 
k slobode bola naozaj dlhá. 
Od Žiadostí slovenského 
národa v máji 1848 po 17.júl 
1992, kedy bola Deklaráciou 
SNR vyhlásená zvrchovanosť 
Slovenskej republiky, uply-
nulo 144 rokov. 144 rokov 
naplnených túžbou Slovákov 
po slobode. Po nezávislom 
štáte, v ktorom budeme 
zachovávať a rozvíjať svoju 
identitu a kultúru. Po štáte, 
ktorý nám poskytne pocit 
bezpečia a prosperity. Žijeme 
v ňom len 19 rokov, ale je pre 
nás taký prirodzený, ako keby 
sme ho mali odjakživa...
Spolu s Lipkou zvrchova-
nosti vznikla v Handlovej aj 
tradícia Vatry zvrchovanosti.  
Zapaľujeme vatru tak, ako 
kedysi bernolákovci a štúrov-
ci. Jej plamene majú v nás 
rozhorieť plamienky hrdosti 
na krajinu, ktorá je našim 
domovom. 
    Po 19tich rokoch by som 
sa rád poďakoval tým, ktorí 
stáli pri zrode osláv zvrchova-
nosti v našom meste. Verím, 
že aj keď tu jedného dňa 
nebudeme, prídu iní, mladí 
a hrdí Slováci, ktorí uviažu 
na konár košatej lipy trikoló-
ru. Možno to budú práve tí, 
ktorí vďaka rokom prežitým 
v zahraničí pochopia odkiaľ 
vyšli, kto sú a kam patria. 
A aká nenahraditeľná hodnota 
je istota domova – nášho 
drahého Slovenska.

Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej

AUGUST 2011 Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia

www.handlovskenoviny.webnode.cz/sk

Handlovské  noviny
Handlová si pripomína najväčšiu tragédiu v jej histórii

PIATOK 2.9.2011
15.00 h Otvorenie RODB
Príhovor primátora  mesta 
Námestie baníkov Handlová 

17.00 h  Nezabudli sme 
Slávnostná svätá omša venova-
ná obetiam banských nešťastí v 
Kostole Sv. Kataríny 

19.00 h  Sv. Barbora
Divadelné predstavenie v DK MH

SOBOTA 3.9.2011
7.00-11.00 h Na baňu klopajú 
Tradičné fáranie pre verejnosť

13.00 h Kladenie vencov 
k Pamätníku obetiam banských 
nešťastí pre región hornej Nitry  
na Mestskom cintoríne 

15.00 h Udeľovanie ocenení 
za rozvoj uhoľného baníctva na 
hornej Nitre. Vyznamenávanie 
ocenených v DK MH

18.30 h Pálfyho Laura 2011
Alegorický sprievod, prezen-
tácia športových, kultúrnych, 
formálnych i neformálnych 
združení a  organizácií  z regió- 
nu horná Nitra
BANÍCKY JARMOK 
Piatok - 2.9.2011 od 10.00 
Sobota - 3.9.2011 od 8.00
 

2.- 3.september 
Hudobný program na Námestí 
baníkov 

REGIONÁLNE OSLAVY DŇA BANÍKOV 2011, 2. - 3. SEPTEMBER 2011

2. - 3. september

DEŇ BANÍKOV



Kozmetika RELAX    Omladzujúce ošetrenie tváre značkou GUINOT      

Ošetrenie tváre:
   Galvanickým prúdom  
   Ultrazvukom 
   Laserom 
   Chemický peeling 
   Kyslíkom
   Green peel
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Vatrou zvrchovanosti sme si pripomenuli deklaráciu 
15. júla 2011 už po devätnástykrát 
oslavovalo handlovské Námestie 
baníkov Deklaráciu zvrchovanosti. 
Prijatie tohto dokumentu 17. júla 
1992 bolo najdôležitejším krokom 
pre vznik samostatnej Slovenskej 
republiky. 

Organizátori pre návštevníkov aj 
tento rok prichystali nabitý program. 
Zatĺkanie klincov, súťaž v pretláčaní, 
maľovanie na tvár či opekanie sla-
ninky si našli množstvo priaznivcov. 
Pozvanie na vatru prijal aj Igor 
Štefanov, poslanec NR SR, ktorý pri 
tejto príležitosti povedal: „Najväčší 
prínos tejto deklarácie je v tom, že 
slovenský národ bol v podstate tisíc 
rokov v porobe niekoho iného, vlast-
nú štátnosť sme nemali a vyhlásenie 
zvrchovanosti bol prvý krok k tomu, 
o čom generácie našich starých 
otcov len snívali.“
Hlasovalo sa  za najkrajšiu kresbu 
na tému „Srdce na dlani“, v ktorej 
žiaci  5.-9. ročníka ZŠ na Mierovom 
námestí prenášali svoju lásku k rod-
nému mestu na papier. Na deti čaka-

lo množstvo aktivít a bohatá  tom-
bola, ktorou ich sprevádzali klauni 
z cirkusu Prndolíno a najznámejší 
slovenskí valasi Maťko a Kubko. 
Po prvý raz sa medzi najmenšími 
hľadal najkrajší plamienok. Víťazi, 
spolu s predstaviteľmi mesta, zapá-

lili Vatru zvrchovanosti. Slávnostnú 
atmosféru umocnili tóny ľudovej 
hudby. So skromným želaním „Daj 
Boh šťastia tejto zemi“ sme si teda 
opäť pripomenuli, že si vážime svoju 
vlasť a jej slobodu.
Vatru zvrchovanosti sa v roku 

2011 podarilo zorganizovať vďaka 
jej hlavným organizátorom: mestu 
Handlová, MO SNS, DK Handlová a  
MO Matice slovenskej  a spolupra-
covníkom z radov Klubu SMER - SD, 
Miestnej organizácie KSS a Miestnej 
organizácie HZDS – ĽS.           (An)

Poslanec NR SR Igor Štefanov so zástupcami mesta pred slávnostným zapálením Vatry zvrchovanosti. Foto P. Jaško
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Začínate podnikať? 
Žiadate o príspevok z ÚPSVaR?

- Poradíme vám v čom podnikať
- Vypracujeme vám podnikateľský  
  plán
Podnikateľský inkubátor - 046/544 4013

Dagmar Holúbková
ČSA 12 Handlová, 046/5477 446

Otváracie hodiny:
Nepárny týždeň: 8,00 – 14,00
Párny týždeň:   12,00 – 18,00

Fotomladenie, biotron
Fotodepilácie - odstránenie nežiaduceho ochlpenia,  
                            odstránenie rozšírených cievok



V posledný júnový 
deň zasadali 
handlovskí poslanci. 
V nakladaní s majetkom 
mesta, ktorý je tradične 
prvým pracovným bodom 
rokovania, poslanci vyhod-
notili verejnú obchodnú 
súťaž na odpredaj priesto-
rov bývalého občerstvenia 
na Ulici 29.augusta. Podľa 
osobitného zreteľa, ktorý 
si vyžaduje schválenie 
trojpätinovou väčšinou, 
neschválili predaj pozemku 
za symbolickú cenu 1 Euro 
a schválili zmluvu o prená-
jme mestského cintorína 
v prospech firmy Parte. 
V ďalšom bode schválili 
kronikársky záznam mesta 
Handlová za rok 2009. 
Rokovanie pokračovalo 
ekonomickými výsledkami 
mesta za rok 2010. Príjmy 
boli naplnené na 93,5 
percent, výdavky na 93 
percent. Mesto dosiahlo 
vo svojom záverečnom 
účte pozitívny hospodársky 
výsledok a do rezervného 
fondu presunulo 10 734,21 
Eur. Úverová zaťaženosť 
mesta je mierne pod záko-
nom stanovenou hranicou, 
čo umožňuje čerpať v prí-
pade potreby bankový úver. 

Rok 2010 bol 
pre samosprávy 
kritický. Takéto 
výsledky sa 
podarilo dosia-
hnuť len sériou 
pomerne tvrdých 
úsporných opa-
trení.

Veľmi zaujíma-
vým bol bod 
– Optimalizácia 
siete škôl a škol-
ských zariadení.  
V rámci optimalizácie sa 
k 1.9.2012 pripravuje 
presťahovanie Centra voľ-
ného času Relax do domu 
kultúry. Zmeny by mali prísť 
aj v školskom stravovaní. 
Nevyťažené školské jedálne 
základných škôl by mali od 
1.9.2012 variť aj pre škôlky. 
Tretí bod optimalizácie sa 
tiež týkal materských škôl. 
K septembru 2011 máme 
v meste 54 neuspokoje-
ných žiadostí o umiestnenie 
dieťaťa do predškolského 
zariadenia. A tak mesto 
plánuje vytvoriť približne 
44 nových miest v bývalej 
školskej bytovke v Základ-
nej škole na Školskej ulici. 
Od školského roku 2012/
2013 by tu malo byť cent-
rum pre predškolákov. 

  AUGUST 2011www.handlova.sk 3

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 

sa v mesiaci júl dožili

Júlia  Čahojová
Mária  Sombathyová
Emília  Astalošová
Oľga  Fabanová
Jaroslav  Trangoš
Rastislav Tomaník
Klotilda  Jakabová
Anna  Vajglová
Valéria  Gurinová
Emília  Dúbravková
Irena  Harasthyová
Anna  Franzová
Mikuláš  Hencz
Valent  Tonhauser
Alojz  Rosenberg
Ivan  Dobrovič
Anna  Schwartzová
Stanislav  Hrčka
Tonka  Radnaiová
Anna  Szökeová
Viera  Hrčková
Paulína  Hegedüšová
Libuše  Morvayová
Anna  Kováčová
Lorant  Paxner

Zapísala: Renata Strážovská, 
matrikárka
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Ešte pred prázdninami

Poslanci schválili aj mierne 
navýšenie poslaneckých 
odmien. V zmysle zákona 
musí mesto aj poslanci 
z týchto odmien platiť 
odvody na dôchodok. 
Suma sa zvýšila len o túto 
čiastku, takže poslanci 
dostanú v čistom presne 
to, čo predtým. Len pre 
predstavu, o aké sumy ide: 
poslanecká odmena je 76 
Eur za štvrťrok. Táto suma 
sa navyšuje o 64 Eur v prí-
pade člena mestskej rady, 
o 57 Eur ak je poslanec 
predsedom komisie a o 19 
Eur ak je členom komisie.
Poslanci poverili primátora 
rokovaním o kontokorent-
nom úvere vo výške 300 
tisíc Eur. Mesto v minulom 
roku čerpalo takýto úver 
vo výške 200 tisíc Eur. 
Banka však výrazne zme-

nila úrokové sadzby a tak 
bude primátor rokovať 
s ďalšími bankami o lepších 
podmienkach. Mesto úver 
potrebuje, aby si mohlo 
v termíne plniť svoje záväz-
ky. Podielové dane totiž 
prichádzajú až ku koncu 
mesiaca.

Byty na Mostnej ulici sú 
dokončené. Z 398 evidova-
ných žiadostí prejavilo o ne 
záujem 99 občanov mesta. 
Podmienkam vyhovelo 
50. Na 32 dvojizbových 
bytov je 36 žiadateľov, na 
12 jednoizbových prišlo 
14 žiadostí. Žiadosti ešte 
posúdi dočasná komisia 
a o výsledku rozhodne žre-
bovanie. Dobrá správa – na 
Mostnej sa bude pokračo-
vať. Postavené majú byť 
ďalšie dve bytovky.
V rôznom primátor infor-
moval poslancov o situácii 
v plánovanom rušení odde-
lení bojnickej nemocnice 
a nezazmluvnení detské-
ho oddelenia zo strany 
Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne. Informácie 
nenechali poslancov ľahos-
tajnými. Požiadali primátora 
mesta, aby vo veci konal. 
O výsledkoch rokovaní sa 
viac dozvieme určite už 
na agustovom mestskom 
zastupiteľstve. 

Rd, foto JP

Deň bielych ruží 
(pokračovanie)
V tento pamätný deň si bude Slovensko 
pripomínať viac ako 470 obetí banských 
nešťastí, ktoré sa stali v baniach v regióne 
hornej Nitry a viac ako 300 doteraz his-
toricky zmapovaných banských tragédií, 
ktoré sa udiali v baniach ťažiacich kovy na 
slovenskom území. 

Poslanci Národnej rady Slovenskej repub-
liky na svojom rokovaní dňa 26. 10.2010 
schválili návrh poslanca Vladimíra 
Jánoša, na vydanie zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa  zákon NR SR č.241/
1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch 
pracovného pokoja a pamätných dňoch 
v znení neskorších predpisov, na vyhlá-
senie pamätného dňa - 10. august Deň 
obetí banských nešťastí. Návrh podporilo 
z prítomných 136 poslancov 129, pričom 
siedmi sa zdržali a jeden poslanec nehla-
soval. Žiadny s poslancov tento pamätný 
deň nespochybnil a nezahlasoval proti. 
Zákon nadobudol účinnosť 1. apríla tohto 

roku a pamätný deň si tak pripomíname 
na Slovensku historicky po prvýkrát. 
Predkladaný návrh zákona podporili 
a iniciovali najmä Združenie baníckych 
spolkov a cechov Slovenska, ktoré zastre-
šuje 14 stavovských združení, Slovenská 
banská komora, Slovenská banská spo-
ločnosť, Odborový zväz pracovníkov baní, 
geológie a naftového priemyslu a banské 
mestá Handlová, Prievidza, Pezinok, 
Banská Štiavnica, Spišská Nová Ves, 
Rožňava, Veľký Krtíš.   

Pristavme sa v stredu 10. augusta 2011 
pri Pamätníku baníkov na Ul. 29. augus-
ta v Handlovej, ktorý si ľudia spontánne 
vybrali v roku 2009 ako miesto piety 
a spomienky. 
Položením bielej ruže vzdáme úctu 
baníkom, ktorí zahynuli pri výkone 
svojho povolania v baniach na celom 
Slovensku. 

Handlovčania nezabúdajú....
V článku sú použité výňatky z  dôvodovej 
správy návrhu zákona.       

JP

Narodené detičky 
jún/júl 2011

Branislav  Vrška
Matej  Stražovan
Sebastián Hliva
Patrik  Šuník
Martin  Botka
Radoslav  Bodnár
Viktor  Ciglan
Benjamín  Daniš
Milan  Bača
Lukáš  Majdlen
Dominik  Bédi
Nina  Mlynarčíková
Viktória  Jankeje
Dominika Staneková
Romana  Fabianová
Nela  Jakušovská
Simona  Rybárová
Nikol  Vyskočová
Elissa  Hanešová

Odpojiť? Rozhodnúť sa 
musí každý sám!
(11.7.2011; Hospodárske 
noviny; príloha ŠPECIÁL 
STAVBA, s. 27, 28; Jediný 
Ladislav)
Názor na to, kde by sa 
rozhodne nemalo realizovať 
odpojenie sa od sústavy CZT. 
Vzhľadom k tomu, že tepelnú 
sústavu tvorí dom ako sta-
vebný objekt a nie jednotlivé 
byty, nemalo by sa pripustiť 
odpojenie jednotlivých bytov 
a inštalácia kotlíkov do bytov 
(napriek argumentácii o práve 
na slobodné rozhodovanie, 
pretože pri takomto rozhodnutí 
sú porušené práva obyvateľov 
ostatných bytov). Ďalší prípad, 
kedy by sa vôbec nemalo 
uvažovať o odpojení sa od 
sústavy CZT, sú nezateplené 
a niekedy aj nevyregulované 
objekty. Minimálne z toho 
dôvodu, že po zateplení a 
vyregulovaní vnútorných roz-
vodov môže klesnúť spotreba 
tepla na vykurovanie takmer 
o 50 %. 

KMET Handlová, a.s.
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Pozvánka 
Primátor mesta Handlová 
Ing. Rudolf Podoba 
zvoláva Mestské zastupi-
teľstvo mesta Handlová 
na štvrtok 25. augusta 
2011 o 14.00 h do Veľkej 
zasadacej miestnosti 
MsÚ Handlová. Pozvánky 
s programom nájde vždy 
na www.handlova.sk, vo 
vývesnej tabuli pred MsÚ 
a na plagátových plo-
chách mesta. Rokovanie 
poslaneckého zboru je 
verejné.
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Primátor mesta 
rokoval 
Vážení Handlovčania, 
v stálej rubrike vám opäť pri-
nášame rokovania primátora 
mesta v mesiacoch jún/júl  2011. 
Témy stretnutí sú i pre vás uka-
zovateľom, v akých smeroch sa 
snaží vedenie mesta o rozvoj 
Handlovej.
Primátor mesta absolvoval:

-  Zasadnutie petičného výboru 
ZMO HN – protest proti pripravova-
nému odzmluvňovaniu lôžkových 
oddelení a znižovaniu rozsahu 
poskytovanej zdravotnej starostli-
vosti v nemocniciach s poliklinikou 
Bojnice a Handlová

-  Mimoriadne zasadnutie petič-
ného výboru ZMO HN, na ktorom 
sa predstavitelia ZMO HN dohodli 
na zorganizovaní pokojnej demon-
štrácie pred bránami Ministerstva 

vnútra SR v Bratislave, do ktorej sa 
zapojilo 48 obcí a 4 mestá hornej 
Nitry, vrátane mesta Partizánske. 
Predstavitelia samospráv obcí 
a miest hornej Nitry priniesli so 
sebou doposiaľ zozbierané petičné 
hárky od občanov svojich miest na 
podporu nesúhlasného stanoviska 
k rušeniu oddelení v nemocniciach 
Bojnice a  Handlová a tým zníženia 
dostupnosti zdravotnej starostli-
vosti

-  Hodnotiace rozhovory v rámci 
hodnotenia riaditeľov škôl a škol-
ských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Handlová 
 

-  Pracovné stretnutie s primáto-
rom mesta Dudince Ing. Štefanom 
Pokľudom 

-  Rokovanie s investormi – projekt 
Dom sociálnych služieb Handlová
  

-  Rokovanie s investormi – letné 
kúpalisko Handlová
-  Pracovné stretnutie s vedúcou 

oddelenia výstavby MsÚ Prievidza 
Ing. Máriou Flimelovou, PhD. 

-  Pracovné rokovanie s riaditeľom 
Slovenského vodohospodárskeho 
podniku, š. p., odštepný závod 
Piešťany, Správa povodia hornej 
Nitry,  Ing. Mariánom Jurkom

-  Pracovné stretnutie so zástupca-
mi Handlovského baníckeho spolku 
– Banský náučný chodník, Banské 
múzeum, Spomienka na obete ban-
ských nešťastí 10. 8. 2011

-  Pracovné rokovanie s riaditeľom 
Obvodného pozemkového úradu 
Prievidza Bc. Jozefom Maďarom

-  Pracovné stretnutia v Bratislave 
na MDVaRR SR, ŠFRB (investičné 
projekty mesta – bytovky Mostná) 
-  Pracovné stretnutie s veľvyslan-
com ČR v Rakúsku Ing. Jánom 
Koukalom

-  Pracovné stretnutie s prednos-
tom MsÚ Považská Bystrica Ing. 

Jozefom Smatanom

-  Zasadnutie Rady Handlovského 
baníckeho spolku

-  Príprava spomienkového poduja-
tia 10. 8. 2011 ,,Deň bielych ruží“  
v rámci  pamätného dňa SR Deň 
obetí banských nešťastí 

-  Počas dvoch pondelkov prijíma-
nie občanov v rámci Dňa otvore-
ných dverí primátora mesta 

-  Počas určených stránkových 
dní primátora mesta plánované 
prijímanie občanov 
     

-  Denné pracovné konzultácie 
s vedúcimi pracovníkmi MsÚ a 
mesta 

-  Účasť na Vatre zvrchovanosti 
s privítaním poslanca NR SR Ing. 
Igora Štefanova  

-  Vykonanie obradov - sobášov 
a uvítaní do života v obradnej 
miestnosti MsÚ 

Mestská polícia 
Handlová informuje

Mestská polícia zaznamenala 
za mesiac jún – júl 2011 (od 
17.6.2011 do 19.7.2011) celkom 
403 udalostí. Zaevidovaných bolo 
183 priestupkov, z ktorých bolo 
28 oznámených občanmi mesta. 
Za uvedené obdobie bolo ziste-
ných 137 dopravných priestupkov. 
Príslušníci MsP vykonali za 
uvedené obdobie 108 zákrokov 
a 27 výjazdov k narušeným moni-
torovaným objektom. Kamerovým 
systémom bolo zistených 102 
priestupkov a udalostí. Na žiadosť 
OOPZ Handlová, HaZZ a tiesňovej 
linky 112 bolo príslušníkmi MsP 
vykonaných 13 zákrokov.

Niektoré udalosti MsP
17.6.2011 o 23:35 hod. – od 
občana mesta oznámené, že na 
Dimitrovovej ulici horia nádoby na 
separovaný odpad. Na mieste ziste-

né, že jedna nádoba na separovaný 
odpad je už zhorená, od ktorej sa 
chytila aj vedľajšia nádoba. Hliadka 
MsP nádobu odtiahla na bezpečné 
miesto a uhasila ju hasiacim 
prístrojom zo služobného vozidla, 
čím sa zabránilo väčším škodám. 
Na miesto boli privolaní hasiči, 
ktorí následne požiar uhasili. Vec je 
v riešení OOPZ Handlová. 
20.6.2011 o 10:00 hod. – tel. 
oznámila staršia pani, že sa necha-
la podviesť neznámym mužom 
o 1300 eur. Neznámy muž jej do 
telefónu tvrdil, že je jej vnuk a po-
trebuje hotovosť na nové auto. Pre 
peniaze následne poslal kamaráta, 
nakoľko sa nemôže dostaviť do 
Handlovej. Poškodená mu peniaze 
odovzdala. Vec je v riešení OOPZ.  
Mestská polícia v tejto súvislosti 
zistila, že v Handlovej bolo tým 
istým podozrivým uskutočnených 
ešte niekoľko pokusov o podobný 
podvod a v jednom prípade sa 
obohatil o 700 eur.
21.6.2011 o 12:25 hod. – občan 

mesta oznámil, že nejaká osoba 
sa pokúsila odcudziť uzamknutý 
horský bicykel pri plavárni na Ul. 
1. mája. Podľa popisu bol zistený 
mladistvý páchateľ, ktorý sa už 
v minulosti dopustil krádeže, preto 
bola táto osoba odovzdaná hliadke 
OOPZ, ktorá vo veci ďalej koná. 
Bicykel bol vrátený majiteľovi. 
11.7.2011 O 22:55 HOD.: - tel. 
oznam z NsP, že pred nemocnicou 
leží zrejme osoba pod vplyvom 
alkoholu. Hliadka na mieste zistila, 
že osoba je zranená na hlave a bola 
jej poskytnutá ihneď prvá pomoc. 
Z dôvodu bezvedomia ju policajti 
dali do stabilizovanej polohy a na 
miesto bola privolaná RZP, ktorá 
muža previezla do NsP Bojnice. 
Následne  bolo zistené, že muž 
má v hlave strelnú ranu. Vecou sa 
zaoberá OR PZ Prievidza. 
15.7.2011 o 10:30 hod. - tel. 
oznámil občan mesta, že ho v jeho 
záhrade obral pod hrozbou fyzické-
ho napadnutia neznámy muž o 30 
eur. Najprv mu odcudzil kľúče od 

chatky a bytu, za ktoré si neskôr 
vypýtal najprv 5 eur a následne 30 
eur. Udalosť rieši  OOPZ Handlová. 
MsP Handlová ešte v ten deň zistila 
totožnosť osoby, ktorá sa takýmto 
spôsobom obohatila  o vyššie 
uvedenú sumu. Informácie boli 
poskytnuté OO PZ Handlová.
V tejto súvislosti MsP Handlová 
zistila, že v záhradkárskych 
osadách dochádza ku krádežiam 
úrody, rôzneho kovového materiálu 
a iných vecí. Poškodení, žiaľ,  tieto 
krádeže neoznamujú na políciu, čím 
sa sťažuje ich objasnenie a zistenie 
páchateľov udalostí.
MsP Handlová – volajte 24 hodín 
denne 046/168 00 alebo 0905 
499 384,a nezabudnite, ak ste 
svedkom protiprávnej činnosti, 
nahláste ju ihneď.
Celkové štatistiky MsP nájdete na 
www.handlova.sk 
v odkliku Mestská polícia infor-
muje. Pozrite sa aj na odklik 
Mestský útulok a staňte sa 
majiteľom psíka.

Sčítanie obyvateľov domov 
a bytov 2011 v meste Handlová 
Sčítanie obyvateľov domov a bytov 
bolo v meste ukončené 15.6 2011 
odovzdaním všetkých sčítacích hár-
kov revízorom Štatistického úradu. 
Zo strany obyvateľov sa  nevyskytli 
žiadne sťažnosti ani pripomienky na 
prácu sčítacích komisárov. Aj napriek búrlivým diskusiám 
o spôsobe zberu informácií, v Handlovej boli Handlovčania 
ku komisárom vo väčšine prípadov ústretoví. 
Za mesto Handlová bolo vyplnených: 
-  Sčítacích formulárov A. Údaje o obyvateľovi 17 086 v 
papierovej forme, elektronicky 776 

-  Sčítacích formulárov B. 
   Údaje o byte 6492, elektronicky 223, 
-  Sčítacích formulárov C. 
   Údaje o dome 2004,elektronicky 61. 
Počet obyvateľov Handlovej v rámci sčítania:
-  počet obyvateľov trvale bývajúcich 17 809, 
-  počet obyvateľov trvale bývajúcich neprítomných 502, 
-  počet obyvateľov prítomných 17 727. 
Spracovanie a vyhodnotenie všetkých údajov Štatistický 
úrad uskutoční do konca roku 2011. Údaje získané sčíta-
ním sú dôležitým východiskovým bodom pre samosprávu 
mesta v oblasti jej financovania. V rámci celej EÚ bude 
sčítanie ukončené najneskôr v marci 2014.

JP

Novootvorené 
prevádzkarne - jún 2011
- Poskytovanie finančných 
a poisťovacích služieb, 
Podnikateľský inkubátor
- Kvetinárstvo, SNP, súp. 
č. 1954
- Manikúra, nechtový 
dizajn, SNP 16
Zrušené 
prevádzkarne  - jún 2011
- Stávková kancelária NIKÉ, 
Námestie baníkov 16
Večierka, Mierové námestie 
250
Presťahovaná 
prevádzkareň v júni 2011
Vzorková predajňa pre 
výrobu nábytku z Ná-
mestia baníkov 18 na Ul.  
Prievidzská 75
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Zelený projekt, vďaka 
ktorému sa zníži praš-
nosť na komunikáciách.
Projekt, ktorý má za cieľ 
znížiť prašnosť ovzdušia 
v meste Handlová obsta-
raním čistiacich vozov 
pozemných komunikácií, sa 
volá príznačne: „Technika 
na čistene ciest pre mesto 
Handlová“. Projekt je finan-
covaný prostredníctvom EÚ 
fondov, štátneho rozpočtu 
SR a vlastných zdrojov 
mesta Handlová. Zastrešuje 
ho Ministerstvo životného 
prostredia SR a realizuje 
Referát regionálneho 
rozvoja a strategického 
plánovania, v spolupráci 
s ekonomickým oddelením 
MsÚ. 
Schválená výška nenávrat-
ného finančného príspevku 
je 772 508,65 eur, spo-
lufinacovanie mesta: 40 
658,35 eur,  celkové nákla-
dy: 813 167,00 eur. 

Úspešnou realizáciou sme 
získali tri špeciálne auto-
mobily: kompaktný zametací 
stroj CITY CAT s prídavnými 
zariadeniami; malý podvozok 
UNIMOG U 400 s cisternou 
MK – 4   (nadstavba: viacú-
čelové zariadenie na čistenie 
vysokotlakovou vodou) a 
veľký zametač VIAJET 6RH 
na podvozku Mercedes 
ATEGO 1524 LKO (pracovná 
nadstavba  - samozberný 
zametač na nosič 4x2). Táto 
špeciálna technika bude 
prevádzkovaná na našich 
cestách a chodníkoch spo-
ločnosťou HATER Handlová, 
spol. s r.o. 
Environmentálne projekty 

by mali mať v našom meste 
zelenú o to viac, že región 
hornej Nitry patrí medzi 
osem oblastí, ktoré MŽP SR 
spolu s Úradom verejného 
zdravotníctva evidujú ako 
zvlášť ohrozené. Dôvodom 
je práve koncentrácia prie- 
myslu, ktorý produkuje 
toxické exhaláty, najmä oxid 
dusíka, tuhé častice, ako aj 
chemické látky. Obyvatelia 
okresu Prievidza, v porov-
naní s obyvateľmi iných 
regiónov, výrazne častejšie 
trpia na chronickú bronchi-
tídu pľúc a iné respiračné 
ochorenia.  Práve špeciálna 
technika má prispieť k zni-
žovaniu prašnosti a vypú-
šťaných škodlivých látok, 
tuhých častíc aj polietavého 
prachu, ktoré spôsobujú 
nadmernú prašnosť ovzdu-
šia. Tú tiež spôsobuje aj 
zimný posyp pozemných 
komunikácií, ktorého vplyv 
na kvalitu ovzdušia je v zim 
nom období významný. 
Tuhé častice a polietavý 
prach pôsobia negatívne 
aj na zdravie obyvateľov 
mesta, spôsobujú lokálne 
dráždenie očí a dýchacích 
ciest. Pravidelným čistením 
a kropením ciest a chod-
níkov môžeme pomôcť 
znížiť prašnosť ovzdušia 
v našom mesta tak, aby sa 
zlepšila jeho kvalita, znížil 
sa negatívny vplyv prachu 
na obyvateľov a my sme to 
pocítili aj na vlastnej koži. 
Nové zakúpené vozidlá sú 
svojimi technickými para-
metrami menej škodlivé pre 
životné prostredie. Čistiaca 
technika bude využívaná len 
pre účely mesta. Dĺžka čis-
tených komunikácií vcelku je 

pribl. 73 km.
Viac info o projekte, špe-
cifikácii vozidiel a fotodo-
kumentáciu nájdete na: 
http://www.handlova.sk/
? i d _ m e n u = 5 7 7 3 1 & l i -
m i t e d _ l e v e l = 1 & s t o p _
menu=47040
Referát regionálneho rozvoja 
a strategického plánovania MsÚ

Koniec „prašných“ 
ciest a chodníkov 
Poznáme to, všetci  
Handlovčania, veľmi dobre 
na vlastnej koži. Je leto, 
teplomer sa šplhá k tridsiat-
ke a v poobedňajších hodi-
nách aj vyššie. V meste 
je dusno, horúco, starším 
a chorým občanom sa iba 
ťažko  prechádza od lekára 
alebo do lekárne,  prejsť  na 
zastávku autobusu je veľmi 
namáhavé. Alebo po zimnej 
údržbe - spratanie posypo-
vého materiálu klasickou 
cestou trvá nekonečne 
dlho, všetko dookola je 
zaprášené a pracovné pod-

mienky patria do minulého 
storočia. Niekedy dávno, 
a pamätníci si na to ešte 
spomenú, v takýchto prí-
padoch  bolo mesto ráno 
čo ráno polievané a zame-
tané a všetko bolo hneď iné, 
farebnejšie a krajšie. Roky 
už takúto techniku v meste 
nevidíme pracovať. Zostarla  
a stala sa nefunkčnou.  
Našťastie, mesto Handlová 
má zriadené oddelenie, kde  
pracujú  aktívni mladí ľudia  
a zaoberajú sa riešením 
aj takýchto problémov. Je 
to oddelenie regionálneho 
rozvoja a stratégie. Tomuto  
mladému, neveľkému 
kolektívu ľudí  sa podarilo 
úspešne doviesť do konca 
ďalší projekt pod názvom: 
Technika na čistenie ciest 
pre mesto Handlová.  
V rámci uvedeného projek-
tu mesto Handlová získalo 
nenávratný finančný príspe-
vok na zakúpenie špičkovej 
zametacej techniky, ktorá 
je určená na kropenie do 

mestskej premávky, za-
metanie chodníkov a ciest 
s minimálnou prašnosťou 
do okolia. Odovzdanie 
posledných dvoch kusov 
tejto dlho očakávanej a pre 
mesto potrebnej techniky 
sa uskutočnilo v piatok 8. 
júla 2011 v priestoroch 
spoločnosti Hater Handlová 
spol. s r.o. (budúci prevád-
zkovateľ techniky). 

Preberanie prebehlo za  
účasti zástupcu primátora 
mesta Dušana Klasa, pra-
covníkov Oddelenia regio-
nálneho rozvoja a dodáva-
teľov jednotlivých strojov. 
Technika je kompletná,  na 
špičkovej úrovni a je pri-
pravená k činnosti. Ďalej  
už  záleží len na kompe-
tentných a tých, ktorí  sa 
budú o ňu  starať, ako 
dlho a dobre bude slúžiť 
ku prospechu a spokojnosti 
občanov mesta a jeho mes-
tských častí.

Ing. Blažej Litva
(Na fotke je nový CITY CAT)

Pokračuje sa s výstavbou 
na Mostnej

V júnovom čísle Handlovských novín 
sme informovali o dostavbe dvoch 
bytových domov na Ul. Mostná. Noví 
nájomníci, ktorí splnili požiadavky, si 
vyžrebovali konkrétne byty a tak ako 
bolo naplánované, do konca júla sa 
aj sťahovali. Výbornou správou je, že 
vďaka rokovaniam primátora mesta 
Handlová, boli mestu zaslané opráv-
nené prostriedky na realizáciu stavby, 
t.j. nenávratné finančné prostriedky vo 
výške 460 900 eur z Ministerstva dopra-
vy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

a mestu bol poskytnutý úver zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania (ŠFRB) vo výške 
1 843 916,80 eur. Mesto získalo už 
postavené byty do svojho vlastníctva 
od investora.
Ešte začiatkom roku nebolo jasné, či sa 
bude na Mostnej pokračovať aj v dostav-
be plánovaných ďalších dvoch bytoviek. 
Obyvatelia sídliska Mostná však už opäť 
zaregistrovali stavebný ruch. Základy na 
ďalšie dva bytové domy so 44 bytovými 
jednotkami sa už stavajú.
Dostavba týchto bytových domov je 
naplánovaná do konca roku 2011, noví 
nájomníci by sa mali sťahovať v priebehu 
roka 2012.

V prípade, že máte 
záujem o nové 
bývanie, je potrebné 
zaniesť svoju žiadosť 
správcovi bytového 
fondu mesta Handlová  
- MSBP Handlová 
s.r.o.
Podmienky pre pride-
lenie bytov sú v tejto 
chvíli nezmenené. 
Uchádzači musia 
splniť podmienky 
ŠFRB, t.j. 
• žiadateľ nie je vlastníkom (spoluvlast-
níkom) bytu, rodinného domu  

• príjem žiadateľa a osôb s ním bývajú-
cich nie je vyšší, ako 3 násobok životné-
ho minima

JP

Dva pohľady na novú čistiacu techniku pre mesto Handlová...
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...alebo, ako sme si 
vyhrnuli  rukávy a zreali-
zovali svoje predstavy 
V piatok 15. júla sme sa zišli 
na našom dvore a začali sme 
dávať do pohybu naše pekné 
plány. Ja a moje susedky sme 
si vyhrnuli „rukávy na tričkách“ 
a šmirgľom, či drôtenou kefou 
sme naháňali hrdzavé časti na 
všetkom kovovom, čo sme na 
našom ihrisku našli. Na plote 
pri záhradke, na prašiaku, 
hojdačke, preliezke i stĺpoch 
budúceho oplotenia. Len sa 
tak za nami prášilo. Hrdzu 
sme mali všade, na rukách, na 

tričku, vo vlasoch, 
... ale na trubkách 
už nie. 
Kým sme my utužovali vzťahy 
v komunite prácou, silnejšie 
osobnosti našej bytovky si 
posadali a zhodnocovali plán. 
Po chvíli sa uzhodli, že tie 
krompáče či čakany otestujú. 
Obkopali staré nefunkčné 
železné pozostatky z hojdačiek, 
no i keď si predstavovali, že sú 
zlatokopovia, na dno sa nedo-
stali. Slovo musia dostať ťažké 
mechanizmy.

Slniečko pálilo aj celú sobotu 
a tak sme sa natreli opaľova-

cím krémom a potom 
sme natierali penetračným 
náterom všetky hrdzavé 
miesta. Vyskúšali sme si, ako 
dlho vydržíme bez farebných 
nánosov na tele, ako sa umýva 
ľudská pokožka riedidlom, ale 
našu radosť to nepokazilo. Bol 
za nami kus žlto-bielo-zelenej 
práce.  
   

No ani deti sa nedali zahanbiť. 
Lopatky a hrabličky mali tiež 
„plné ruky“ práce. Samozrejme, 
silní ockovia deťom značne 
pomohli s tou kopou hliny na 

starom pieskovisku. Hurá, deti 
budú mať opäť pieskovisko bez 
tráv, burín a papierikov. Len 
ho ešte doviesť... a môžeme 
sa hrať.

Na záver sme ešte, my ženy, 
vymysleli pre mužov jednu deli-
katesu. Náš chodníček - inva-
lid, krivý, rozbitý a ošarpaný 
potreboval akútnu prvú pomoc. 
A veru, chlapom dal riadne 
zabrať. Starý gaštan, už roky 
odpílený, mal pod betónovými 
platňami korene silné ako ruka 
vzpierača v ťažkej váhe a bol 

taký živý, akoby strom nebol 
nikdy odrezaný. Čakan i seke-
ra mali čo robiť, aby sa pod 
silnými údermi chlapskej sily 
nezlomili. No nakoniec zvíťazila 
trpezlivá a poctivá robota člo-
veka a náš chodníček je opäť 
bezpečnou cestou na ihrisko 
i k posedeniu.

Ako ťažko sme sa tento víkend 
narobili, tak radi sme si večer 
pri ohni, špekáčikoch a dobrej 
muzike oddýchli. Nuž, i takto 
sa utužujú susedské vzťahy... 

Veru, už sa teším na ďalšiu 
brigádu. Prídete aj vy? 

Soňa Kohútová, 
obyvateľka Ul. 29. augusta

WWW.HANDLOVSKENOVINY.WEBNODE.CZ/SK

Oživili sme vzťahy v komunite 
alebo .... 

Ihriskovanie
Vždy, keď sa trochu oteplí, mamičky 
so svojimi deťmi hľadajú vo svojom 
okolí detské ihriská, kde by si mohli 
vychutnať pohodu a ich deti sa zabaviť. 
Mládež hľadá miesto, kde by si mohla 
zašportovať a mesto má cieľ podporo-
vať športové aktivity. Spoločné ciele, 
rozdielne cesty. Cieľom tejto témy nie 
je pranierovanie, ani určovanie vinníkov. 
Cieľom je nájsť riešenie, pozrieť sa 
objektívne na zopár faktov.

Retro brigády
Každoročne sa zamestnanci mes-
ta  stretávajú s otázkami, ako to je 
vlastne s detskými ihriskami na území 
mesta, kto je povinný ich udržovať. Ak 
si zoberieme základné delenie, môžeme 
hovoriť o ihriskách detských, ihriskách 
multifunkčných a športoviskách. 
Kompletná pasportizácia všetkých ihrísk 
na území mesta bola zrealizovaná v roku 
2008. Na území mesta máme, ak zrá-
tame všetky ihriská a športoviská, viac 
ako 89 lokalít, kde je postavený či už 
základný mobiliár, alebo sa postupne 
ihrisko rozširovalo a stalo sa multi-
funkčným. Sídliskové ihriská sa stavali 
v minulom storočí v rámci  budovania 
obytných blokov zväčša s obmedzeným 
typizovaným mobiliárom a bez povolení. 
Zloženie ihrísk bol „vzorový“ projekt, 
ktorý sa používal na celom území 
SR. Najstaršie ihrisko v Handlovej má 
približne 60 rokov. V tom období sa 
o postavené ihriská starali obyvatelia 
priľahlých obytných domov, častokrát na 
dnes už „retro“ sobotných brigádach. 

Ihriská v číslach
V roku 2008 Komisia športu pri MsZ 
Handlová, vytipovala športoviská, na 
ktoré by mesto malo upriamiť pozornosť. 
Je ich spolu 15, sú multifunkčné, či už 
s trávnatým, asfaltovým alebo betó-

novým povrchom, s odporučením na 
všetkých vykonať celkovú rekonštruk-
ciu. Oddelenie výstavby MsÚ celkovou 
pasportizáciou detských ihrísk zaevido-
valo ďalších 74. Na všetkých týchto sú 
umiestnené konštrukčné prvky v podobe 
hojdačiek a preliezačiek, na 47 z nich je 
umiestnené väčšie, či menšie pieskovis-
ko (ich objem tvorí 248 m3 piesku) a na 
41 z nich je ihriskový mobiliár poškode-
ný.  Celková plocha detských ihrísk tvorí 
10 547 m2.
Pozrime sa na ihriská cez náklady na 
ich ročnú údržbu (hrubý, orientačný 
odhad).
Detské ihriská  - obnovovacie nátery 
a malé opravy: 74 x 35 eur = 2590 eur
Pieskoviská - dodávka piesku (2 krát 
ročne): 2x 248 m3 x 45 eur= 22 320 
eur
Pieskoviská  - odstránenie piesku, čiste-
nie, odburinenie (2 krát ročne): 
2x 47x35 eur= 3290 eur
Celkové odhadované náklady spolu: 
28 200 eur.

Nové pravidlá hry na 89 ihriskách
Nové pravidlá hry, v podobe prísnejšej 
legislatívy, nielen Handlovú ale viaceré 

mestá prinútili, aby sa počtom ihrísk 
začali zaoberať. Ihriská musia spĺňať 
hygienické a technické normy, či už 
slovenské alebo európske.  Tak sa aj 
stalo. Vytipovali sa ihriská, ktoré sa 
v rámci finančných možností pravidelne 
udržujú, ako napríklad detské ihriská 
v lokalitách  s väčším počtom detí na 
Mierovom námestí, Ul. Mostnej, Ul. MC 
a Ul. Partizánskej. (Boli zhotovené v roku 
2006 za viac ako 600 tis. vtedajších Sk. 
V handlovskom Hanparku  za nemocni-
cou dokonca pribudla aj preliezačka, na 
ktorú získala prostriedky aktívna mamič-
ka. Ihriská sú tam dodnes, avšak vyze-
rajú inak ako v čase ich zriadenia. Nie je 
to spôsobené ich 5 – ročným opotrebo-
vaním...). Nanovo sa vybudovalo detské 
ihrisko na Ul. Prievidzská  a  viacúčelové 
ihrisko na Morovnianskej ceste. Na Ul. 
Partizánska sa čiastočne zrekonštruoval 
povrch a oplotenie, na Ul. 29. augusta 
sa rekonštruovalo oplotenie a takisto aj 
na Ul. Okružná. V minulých rokoch sa 
podarilo vybudovať multifunkčné ihriská 
v areáloch základných škôl na Mierovom 
námestí a Ul. Školskej. Vlani sa doplnil 
nový mobiliár pre malé deti na Námestí 
baníkov.

Riešenia 
Ihriská, ktoré sú postavené na území  
mesta, by mali logicky spadať pod jeho 
správu.
Mesto sa tejto povinnosti nezbavuje. 
Hľadá efektívne a ekonomické riešenie. 
Už dnes je však isté, že všetky ihriská 
nie je schopné udržiavať v štandardnej 
prevádzke a preto dôjde k redukcii ich 
počtu. Oddelenie výstavby, na základe 
pasportizácie, vytipuje ihriská, ktoré 
nie sú využívané,  sú značne poškode-
né, resp. po životnosti a prevádzkovo 
nevyhovujúce. Tie sa budú postupne 
od budúceho roku rušiť, nakoľko aj na 
likvidáciu ihrísk sú potrebné finančné 
prostriedky, ktoré v posledných dvoch 
rokoch chýbajú nielen v pokladni mesta.
Ďalšou  možnosťou je, že obyvatelia  
a užívatelia predmetných sídliskových 
ihrísk prejavia záujem o údržbu svojho 
širšieho okolia. Potom by mohlo byť 
riešením uzatvorenie nájomného vzťahu  
- zmluvy s vlastníkmi  (nájomcami) 
obytných domov, resp. lokalít, ktorí by 
za údržbu ihrísk zodpovedali na základe 
vopred určených podmienok, ktoré by 
vyplynuli zo vzájomnej dohody. Týmto 
riešením sa dosiahne tzv. patronát, 
bližší, osobnejší vzťah k hodnotám 
zariadenia ihriska a priama kontrola nad 
technickým stavom zariadení, vrátane 
bežnej údržby. 

Sú nás všetkých  
Cieľom je nájsť riešenie, s ktorým sa 
budeme vedieť stotožniť všetci, pri 
dodržaní záväzných predpisov. Už dnes 
sú v Handlovej lokality, v ktorých si rodi-
čia vzali za svoje malé detské ihriská. 
Všetkým patrí poďakovanie. Ďakujeme 
aj všetkým mládežníkom, že nevyužívajú 
mobiliár detských ihrísk, nepohadzujú 
na ihriskách odpadky, nelámu lavičky 
a oplotenia....
Ponechávajú tak priestor deťom, aby sa 
mohli pohojdať a zabaviť na preliezač-
kách. Tak ako oni, keď boli malí.

JP, foto archív  MsÚ
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Karpatskonemecký spevácky 
súbor Grünwald vo štvrtok 
4. augusta 2011 o 17.00 
h vystúpi v Bratislave na 
Hviezdoslavovom námestí,  na  
piatom ročníku festivalu národ-
nostných menšín - Menšinové 
kultúrne leto. 
Festival realizuje občianske 
združenie In Minorita v spolu-
práci s BKIS s finančnou pod-
porou Úradu vlády Slovenskej 
republiky – Program kultúra 
národnostných menšín 2011 
v termíne od 3 do 7.  augusta 
2011.

Počas celého týždňa sa tak 
návštevníci a okoloidúci môžu 
zoznámiť s kultúrou národ-
nostných menšín na celom 
Slovensku. Okrem nášho 
Grünwaldu, ako zástupcu 
karpatonemeckej menšiny si 
okoloidúci môžu vypočuť aj 
pesničky z tradičnej chorvát-
skej, rómskej, maďarskej a ru-
sínskej kultúry. Grünwald má 
vo svojom repertoári naozaj 
veľa pesničiek a veríme, že ich 
hodinové vystúpenie  zaujme. 

JP
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INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
V dňoch 15.-17. júna 2011 sa uskutočnil 
v Banskej Bystrici 5. celoslovenský snem 
Kráľov čitateľov. Našu knižnicu reprezen-
tovala Janka Kružlicová, sprevádzala ju 
knihovníčka Alena Ondrejková. O sneme 
napísali:
Keď sme nasadli do autobusu, netušili sme, 
aké úžasné tri dni, plné dobrodružstiev nás 
čakajú. S malou dušičkou sme vystúpili v 
Banskej Bystrici a vybrali sa hľadať zastáv-
ku MHD, aby sme sa dopravili na otvorenie 
snemu. Nebolo to nič ťažké, pretože na tej 
správnej už čakalo niekoľko desiatok kráľov 
a kráľovien z celého Slovenska. Na otvorení 
nás privítali banskobystrické knihovníčky, 
dostali sme menovky, aby sme sa navzájom 
poznali. V napätí sme očakávali, čo sa bude 
diať... Do knižnice prišiel starobylý vláčik 
„Pretórium“, ktorým sme až do večera 
putovali po Banskej Bystrici. Navštívili sme 
Thurzov dom, Radnicu, Dom kráľa Mateja 
a jednotlivé pobočky Verejnej knižnice 
Mikuláša Kováča. Na každej pobočke nás 
čakalo nejaké prekvapenie, napr. sokoliari 
s vycvičeným sokolom, krkavcom a sovou. 
Najviac sme sa tešili na stretnutie so spi-
sovateľmi Gabrielou Futovou a Romanom 
Bratom. Zaujímavým rozprávaním o svojej 
tvorbe nám spestrili celý večer. Noc sme 
strávili s ostatnými kráľmi a kráľovnami v 
knižnici. Na druhý deň ráno sme sa všetci 
stretli v sále Pamätníka SNP, kde sa for-
mou krátkych prezentácií predstavili králi 
a kráľovné z celého Slovenska. Naša Janka 
si svoju prezentáciu pripravila celkom 
sama. Prezentovala Handlovú, mestskú 
knižnicu, školu, ale aj seba a svoje záľuby. 

Po obede v starobylej reštaurácii Bašta 
sme sa odviezli na Donovaly. Privítal nás 
kráľ Habakuk. V jeho Dobšinského roz-
právkovom svete Habakuky sme strávili 
popoludnie a až do neskorého večera nás 
čakal bohatý program: zdramatizované 
rozprávky, súťaže, tvorivé dielne, kráľovský 
tanec a aj kráľovské hodovanie. Druhú noc 
sme strávili na Donovaloch, v telocvični 
hotela Šafrán, kde králi a kráľovné spali 
v „kráľovských“ stanoch. Posledný deň 
snemu sme navštívili Bábkarský salón, 
králi a kráľovné si v ňom spoločne zahrali 
bábkové divadlo o Snehulienke a siedmych 
trpaslíkoch. Na záver snemu, počas prijatia 
kráľov u vicežupana Banskobystrického 
samosprávneho kraja  bolo slávnostne 
prečítané Posolstvo snemu kráľov detských 
knižníc 2011. Je určené rodičom, starým 
rodičom, učiteľom, knihovníkom. Hovorí o 
tom, aby nielen knižnica, škola ale aj rodičia 
pomohli nájsť deťom cestu ku knihe, aby im 
čítali pred spaním, aby sa s nimi rozprávali 
o prečítanom, aby ich vzali do knižnice a 
kníhkupectva. Aby v knižniciach boli regále 
vždy plné nových knižiek, ktoré sa čítať 
oplatí a ktoré deti čítať chcú. 

Alena Ondrejková, MsK
Letný výpožičný čas v knižnici 
Upozorňujeme čitateľov a návštevníkov 
knižnice, že počas prázdninového mesiaca 
august budú otváracie hodiny v knižnici 
upravené:
Knižnica na Námestí baníkov   pondelok 
- piatok    8.00 – 17.00
Knižnica na sídlisku v ZŠ MC  pondelok 
– piatok  10.30 – 17.00 

Na festivale národnostných menšín 
sa zúčastnia aj Handlovčania

Zber veľkoobjemného 
odpadu na mesiac 
august 2011

M e s t o 
Handlová 
ž i a d a 
o b č a n o v 
mesta, aby 

ku kontajnerom dávali len 
veľkoobjemný odpad, t.j. 
taký komunálny odpad, 
ktorého rozmery alebo 
množstvo neumožňuje  
zber zbernými nádobami 
(bytové zariadenia a dopln-
ky). Do veľkoobjemného 
odpadu nepatrí biologický 
odpad (tráva, konáre, 
lístie,...), stavebný odpad  
(suť, okná, dvere,...), elek-
trické a elektronické zaria-
denia. Odpad je potrebné 
vyložiť večer pred dňom 
zberu resp. do 6.00 h

KBV - obytné domy, 
paneláky  
- Pondelok - 1.8.2011

IBV - rodinné domy 
- Utorok - 2.8.2011

Mestské časti - Horný 
koniec, Nová Lehota, 
Morovno 
- Streda - 3.8.2011

Zvoz separovaných 
zložiek odpadu
V mesiaci august 2011 
sa budú jednotlivé zložky 
zvážať nasledovne: 
plasty 3., 17. a 31.8.2011 
papier 10. a 24.8.2011
Žiadame obyvateľov mesta, 
aby v prípade plastových 
odpadov( PET fľaše) 
a objemnejšieho papiero-
vého odpadu tento stláčali 
a neznižovali tak kapacitu 
kontajnerov na ich zber. 

Ďakujeme! 

Kino Baník Handlová 
pozýva v auguste  
Utorok 16. augusta o 18,00 h
 V PERINE
ČR, 2011, muzikál, 103 min , 
česká verzia, MP: od 12, 
Réžia: F.A. Brabec (Muzikál 
F.A. Brabca je prvým českým 
hraným filmom)
Magický svet dobrých aj zlých 
snov, ktorý sa ukrýva v našich 
perinách, ožije v muzikálovej 
rozprávke vo formáte 3D.
Hrajú: Lucie Bílá, Karel Roden, 
Jiří Mádl... 

Utorok 23. augusta o 18,00 h
VO ŠTVORICI PO OPICI 2
USA, 2011, komédia, sloven-
ské titulky, MP 15
"Vo štvorici po opici 2" je 

pokračovaním hitu režiséra 
Todda Phillipsa z roku 2009 "Vo 
štvorici po opici," ktorý sa stal 
jednou z najlepšie zarábajúcich 
komédií  všetkých čias a získal 
Zlatý Glóbus v kategórii Najlepší 
film – Komédia/Muzikál. 
Hrajú: Bradley Cooper, Ed 
Helms, Zach Galifianakis, 
Jeffrey Tambor 

So – Ne  27.- 28. augusta 
o 16,00 h  
MACKO PÚ
Animovaná rodinná komédia 
vhodná pre všetky vekové 
skupiny maloletých,  64 min., 
slovenský dabing
Macko Pú po prvýkrát v kinách 
na Slovensku! Celkom nový 
príbeh, ktorý ožíva na veľkom 
plátne... 

Pokladňa otvorená 1 hod. 
pred predstavením. Kontakt: 
lubica.marunakova@mail.t-
-com.sk, 0465475439 

Filmový klub REBEL
V mesiacoch august a septem-
ber 2011 nepremieta. 
Tešíme sa na stretnutie na 
niektorom zaujímavom filme 
v októbri!

Pripomíname si
67. výročie SNP
Výročie si pripomenieme polo-
žením vencov k pamätníku na 
Námestí baníkov
v piatok, 26. augusta 2011

Program
14.30  Koncert DH
15.00 h  Pietny akt Handlová je v transparentnosti medzi prvými

Handlová sa oproti prieskumu  Transparency interna-
tional  z januára 2011 (86 bodov) zlepšila o 3 body 
a je tak na špičke zverejňovania zmlúv, objednávok 
a faktúr zo 100  sledovaných samospráv.  S 89 bodmi 
sa umiestnila na 4. -6. mieste.  Výsledky nájdete na 
www.handlova.sk, alebo www.transparency.sk.

Predám 
stavebné pozemky,
časť Nová Lehota. 
t.č. 0908 780 771

Fotky a fotoplagáty do rozmeru A0! 
Od 1. septembra v PI.
046/5444 013, 0907 774 280



  AUGUST 2011 www.handlova.sk8 WWW.HANDLOVSKENOVINY.WEBNODE.CZ/SK

Ako sa v Handlovej 
postavila prvá cesta
V dnešnom letnom vydaní 
Handlovských novín opäť prináša-
me niečo z histórie nášho mesta 
pri príležitosti 635. výročia prvej 
písomnej zmienky, ktoré si pripo-
míname v tomto roku.

Jediné cestné spojenie hornou Nitrou 
smerom na Pohronie viedlo štátnou 
hradskou cestou, ktorá prechádzala 
celou 7 km dlhou obcou Handlová. 
Až do konca 20-tych  rokov minulého 
storočia bola kamenno-prašná cesta 
vo veľmi zlom technickom stave 
a prejsť po nej s naloženým vozom 
bolo „vraj utrpením“. Táto, nazývaná 
tiež „župná“ cesta, viedla Handlovou 
od domu číslo 261 na dolnom konci. 
Viedla pred domom Pavla Laslopa, 
obchodníka s miešaným tovarom, 
ktorý tu prevádzkoval svoj obchod. 
Župná cesta prechádzala celou obcou 
popri toku riečky Handlovky a sme-

rovala na horný koniec. Schodná 
bola ťažko pešo, nieto povozmi. 
Už pri malom množstve nákladu 
museli najprv záprahy spojiť jeden 
do druhého a po ceste vyťahovať 
z jám na príkrejších a vodou často 
vymytých miestach. 
V roku 1923, rozhodnutím vted-
ajšieho krajinského úradu, bolo 
vydané nariadenie, že nie oprava, 
ale výstavba novej hlavnej cesty 
prechádzajúcej Handlovou bude 
jediným riešením. Obecná správa 
v Handlovej obdržala finančný 
príspevok vtedajších 60 000 korún 
na výstavbu novej komunikácie. 
Začalo sa s výstavbou novej štát-
nej hradskej cesty, začínajúcej pri 
dome číslo 262 kováča Zániho na dol-
nom konci. Prechádzala celou obcou až 
k najhornejšej škole, v celkovej dĺžke 4 
km. Ďalej smerovala na horný koniec, 
do Novej Lehoty a Žiaru nad Hronom. 
Po jej dokončení v roku 1930 dostali 
nielen obyvatelia Handlovej, ale aj ces-
tujúci prechádzajúci obcou možnosť, 
pohodlne prejsť 7 km dlhou obcou 
pešo, povozom  či automobilom.  

Pohodlnejšie a lepšie cestné spoje-
nie s Pohroním prinieslo do okolia 
Handlovej  nielen dopravné spojenie, 
ale vo väčšom počte sa na cestách 
začali objavovať aj automobily. 
Prvým osobným autom do Handlovej 
prišiel v roku 1927 obchodník, hos-
tinský a mäsiar Karol Kupček, ktorý 
v tých rokoch prevádzkoval Národný 
dom, dom s popisným číslom 766. 
V roku 1932 jazdilo po handlovských 

uliciach 17 osobných automobi-
lov,  12 nákladných áut, 5 trojkoliek 
a 9 motocyklov.  Pri svojej práci na 
hospodárstvach a  na prevoz po obci 
sa používali drevené vozy, ktorých bolo 
takmer 300. 
(vybrané z Kroniky obce Handlová od 
Gejzu Kubiniho, handlovského notára) 

Jana Oswaldová, 
členka Komisie kultúry a pamätihodností mesta 

Dobová pohľadnica - archív MsÚ

Sociálna sieť 
nebude deravá
Novelou zákona o sociálnych 
službách vypadli zo systé-
mu financovania neziskové 
organizácie zriadené obcami, 
zamerané na služby.  Aj my 
v Jazmíne sme stáli pred 
otázkou, čo bude ďalej. V 
humanitnom centre máme 
priemerne 30 klientov, v 
zariadení núdzového býva-
nia (tzv. Dorke) máme tiež 
naplnenú kapacitu. Okrem 

toho v chránenej dielni pra-
cuje 10  zdravotne postih-
nutých ľudí z Handlovej. 
Mesto poskytlo priestory, 

zariadenie, poskytuje časť 
príspevku na prevádzku,  no 
nemá dostatok financií na 
pokrytie plnej výšky nákla-
dov neziskovej organizácie.
Po mnohých intervenciách 
- osobných i písomných 
nám bolo oznámené, že 
neziskové organizácie budú 
dofinancované nesystémo-

vým riešením - jednorázovou 
dotáciou.  Materiál o dofi-
nancovaní sociálnych služieb 
predložil 11. mája 2011 
minister práce, sociálnych 
vecí a rodiny  na rokovanie 
vlády.  Avšak vo vláde bolo 
rokovanie prerušené, vraj len 
pre malé technické nedostat-
ky”.  Dva dni predtým došlo 
na koaličnej rade k dohode, 
že aj v tomto roku je nana-
jvýš potrebné zvýšiť jedno-
rázovou dotáciou zdroje pre 
financovanie sociálnych 
zariadení zriadených obcami 

a neziskovými organizácia-
mi. A tak sme znovu písali, 
telefonovali, navštevovali 
a prosili o príspevok na 
prevádzku. Za ľudí v núdzi 
zabojoval aj primátor mesta 
a 1.7.2011 sa riaditeľka 
Jazmín n.o., spolu s členmi 
výboru sociofóra, stretla s 
premiérkou. Hlavným bodom 
rokovania bolo dofinancova-
nie prevádzky neziskových 
organizácií. Pani premiérka 
nám oznámila, že už 6.7 na 
rokovaní vlády bude prero-
kovaný aj návrh dofinanco-

vania zariadení sociálnych 
služieb a tento bol následne 
aj schválený. 15.7. bolo 
mestu Handlová doručené 
oznámenie z Ministerstva 
financií SR. Jazmín dostane 
jednorázovú dotáciu na pre-
vádzku všetkých zariadení 
v plnej kapacite t.j. na 27 
klientov Humanitného centra 
a 18 klientov Dorky vo výške 
68 686 EUR. Sociálna sieť, 
ktorú sme v meste Handlová 
budovali niekoľko rokov, tak 
našťastie nebude deravá.

Jazmín, n.o.

„Dobrá správa pre Jazmín“

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 pripra-
vuje 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:
ČINNOSŤ V OBLASTI 
OHROZENIA POVODŇAMI A 
ZÁPLAVAMI
O povodniach a záplavách hovoríme 

vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných 
tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a 
zaplaví priľahlé územie.

ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRED 
OHROZENÍM POVODŇAMI 
A ZÁPLAVAMI
-  vytipujte si bezpečné miesto, ktoré 
nebude zaplavené vodou,
-  hodnotné veci zo suterénov, prízem-
ných priestorov a garáží umiestnite do 
vyššieho poschodia,
-  pripravte si vrecia s pieskom na 
utesnenie nízko položených dverí a 
okien,
-  pripravte si trvanlivé potraviny a 
pitnú vodu na 2 -3 dni,
-  ak ste vlastníkom osobného auto-

mobilu, pripravte ho na použitie,
-  pripravte sa na evakuáciu osôb, 
zvierat,
-  upevnite veci, ktoré by mohla odniesť 
voda,
-  pripravte si evakuačnú batožinu.

ZÁSADY SPRÁVANIA SA V 
OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV
-  opustite ohrozený priestor,
-  netelefonujte, len v prípade tiesňové-
ho volania,
-  v prípade vyhlásenia evakuácie, 
dodržujte zásady pre opustenie ohro-
zeného priestoru, rešpektujte pokyny 
členov evakuačnej komisie,
-  v prípade časovej tiesne sa okamžite 
presuňte na vytipované miesto, ktoré 

nebude zaplavené vodou,
-  nešírte paniku a nerozširujte neove-
rené správy.

ZÁSADY SPRÁVANIA SA PO 
POVODNIACH A ZÁPLAVÁCH
-  nechajte si skontrolovať stav obydlia 
(statická narušenosť, obývateľnosť), 
rozvody energií (plyn, elektrická ener-
gia), stav kanalizácie a rozvod vody,
-  zabezpečte likvidáciu uhynutých 
zvierat, poškodených potravín, poľno-
hospodárskych plodín zasiahnutých 
vodou - riaďte sa pokynmi hygienika,
-  informujte sa o miestach humanitár-
nej pomoci,
-  kontaktujte príslušné poisťovne ohľa-
dom náhrady škôd. 

Pravidelné preskúšanie funkčnosti siré-
ny v meste Handlová bude realizované  
12. augusta 2011. Príručku nájdete na 
www.handlova.sk 



10. augusta 2011 uplynú dva roky od 
tragického úmrtia nášho 
Roberta Ondrušku. 
„Život a smrť. V nich nikdy nie si sám. 
Tvoj odchod žije s nami. Aj trýzeň 
smútku do nádejí prekvitá. Ty žiješ 
v nás- my  v tebe, nie sme sami.

Spomína manželka, synovia 
a ostatná rodina
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Dňa 8. augusta 2011 sme 
sa rozlúčili s našim milo-
vaným manželom, otcom, 
dedom 
Vladimírom Zimanom. 

Ďakujeme všetkým za účasť 
a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina.

Dňa 7. augusta 2011 
uplynie 16 rokov od 
smrti nášho milovaného 
Karola Mikuša.
... rana stále bolí. 

Manželka, deti 
a vnúčence.

Dňa 27. júla sme si pripome-
nuli výročie nedožitých 70 
rokov nášho drahého manžela, 
otca a starého otca 

Alexandra Házera. 

S láskou spomínajú manželka 
s deťmi a ostatnou rodinou.

Dňa 8. augusta. 2011 
uplynie 20 rokov od smrti 
Jozefa Alberta.
Spomínajú synovia  Milan, 
Jozef, vnučky Katarína 
a Lucia. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Pomáhame 
dosahovať vaše ciele
Help, n.o. plánuje otvoriť 
nasledovné vzdelávacie 
kurzy:
•    15.8.2011 
KURZ PODVOJNÉHO 
A MZDOVÉHO 
ÚČTOVNÍCTVA - 128 h. 
•    22.8.2011
KURZ OPATROVANIA 
S NEMECKÝM JAZYKOM 
PRE OPATROVATEĽOV
280 h.
•    12.9.2011
KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA 
PRE MIERNE POKROČILÝCH 
50 h.
•    13.9.2011 
KURZ NEMECKÉHO JAZYKA 
PRE ZAČIATOČNÍKOV
50 h.
•    19.9.2011 
KURZ ODBORNEJ 
SPÔSOBILOSTI 
PRACOVNÍKA SBS - 70 h 

Ďalej plánujeme otvoriť 
pre mladých ľudí (15 – 24 
rokov) dva bezplatné kurzy, 
ktoré podporil Nadačný fond 
Dell v Nadácii Pontis: 
•    20.9.2011
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
 30 hodín 
Ak máte záujem o iné kurzy 
ako sú uvedené v ponuke  
– kontaktujte nás – nájdeme 
riešenie!

Bližšie informácie a prihláse-
nie sa do kurzu:
Help, n.o.
Mgr. Dana Kmeťová
kancelária Help, n.o. na 
Námestí baníkov 8 
(II. poschodie nad MsP)
Tel.: 0905 884 813
e-mail:
kmetova@handlova.sk
www.helpha.szm.sk 

Opustili nás
 jún/júl  2011

Jozef  Hetzman   74 r.
Viliam  Kežmárky   75 r.
Pavol  Ďurovský  70 r.
Jozef  Lauko  78 r.
Ignác Greguš  81 r.
Jozef  Bombic  64 r.
Peter  Chrenovský  73 r.
Emil  Svočák  83 r.
Vladimír  Ziman  67 r.
Magdaléna Astalošová  59 r.
Mária  Lezová  80 r.
Božena  Krčmáriková 79 r.

PRIESTORY NA KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM OD 

5 EUR/HOD. 5444013 - PI

Plaváreň mesta Handlová 
v auguste 2011 uzavretá!
Z dôvodu pravidelnej dezinfekcie a údržby bude 
prevádzka plavárne mesta Handlová uzavretá 
počas celého mesiaca august 2011. 
Tešíme sa na stretnutie v septembri.
O presnom termíne otvorenia budeme včas 
informovať!

Dňa 28. augusta 2011 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mama, stará mama a prastará mama
Hermína Geschwandnterová. 
S láskou spomínajú synovia a dcéra s rodinami.
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Kráľovná športov - ľahká 
atletika mala aj v tomto 
roku na domácich majs-
trovstvách Slovenska 
zástupcov aj z nášho 
mesta. Na dorasteneckých 
majstrovstvách v Nitre 
sa predstavil ani nie 16 
ročný dorastenec Milan 
Linkeš. V chôdzi na 55 km 
vybojoval pekné 5. miesto 
v osobnom rekorde 26:
38 min. Jeho otec Milan 
Linkeš st. odštartoval na 
medzinárodných majs-
trovstvách Slovenska v at-
letike veteránov v Nových 
Zámkoch. Bývalý basket-
balista potvrdil vysokú 
výkonnosť aj medzi atlétmi. 

V behu na 5 km mu patrila  
v celkovom poradí  výbor-
ná  štvrtá priečka. Pre 
chodca Eduarda Straku to 
už bol 42. štart na domá-
cich šampionátoch počas 
jeho 51. ročnej aktívnej  
športovej činnosti. Ziskom 
striebra na päť kilometrovej 
chodeckej trati „oslávil“ 
životné jubileum a rozšíril 
svoju doterajšiu medailovú 
zbierku z majstrovstiev 
Slovenska. Edko Straka 
neustále trénuje a jeho 
zbierka obsahuje 24 krát 
zlato, 5 krát striebro a 3 
krát bronz. Úspešným 
atlétom držíme palce do 
ďalších pretekov. JP

Atletické majstrovstvá Slovenska

Mladí lezci z Handlovej 
sa 25.júna zúčastnili na 
lezeckých pretekoch v Ži-
ari nad Hronom. A veľmi 
úspešne...

V kategórii A mini sa 
umiestnili dievčatá 
nasledovne: 
1. miesto 
Lýdia Baranovičová

2.miesto
Laura Šebestová

V kategórii A chlapci  
2. miesto Martin Minárik

V kategórii B dievčatá
1. miesto Irena Balátová 
3. miesto
Romana Trepáčová

Trubačov Memoriál 

Bulldog show
Mestský kynologický klub 
Handlová, Bulldog show 
– Liptovský Hrádok – 25.6.2011
Členovia nášho klubu Janette 
Novodomská, Adrian Mikulec 
a Michal Kmeť sa zúčastnili novej 
súťaže pre psov pod názvom 
Bulldog show. Táto súťaž vznikla 
pre rasy psov ako sú pitbull, sta-
ford a molosoidné psy, aby mohli 
ukázať svoje danosti a schopnosti. 
Aj keď na Slovensku sa s touto 
súťažou len začína, na západe už 
má svoju tradíciu. Naši členovia 
sa takejto súťaže zúčastnili po 
prvýkrát. A v čom sa súťažilo?
-  High jump – skok vysoký, pes 
musí vyskočiť a udržať sa na peš-

kovi 5 sekúnd, pričom sa výška 
pešku od zeme s každým platným 
pokusom zvyšuje 
-  Weight pull sprint – ťahanie 
závažia – šprint, pes ťahal železné 
sánky, ktoré boli zaťažené váhou 
samotného psa, pričom sa meral 
čas, za ktorý pes prebehol vzdia-
lenosť 30 metrov
-  Wall climbing – šplhanie po kol-
mej stene, pes musí vybehnúť po 
kolmej stene a dotknúť sa peška, 
pričom sa výška pešku od zeme 
s každým platným pokusom zvy-
šuje
-  Weihgt pulling – ťahanie závažia, 
ťahanie vozíka po koľajniciach, pes 
musí potiahnuť čo najväčšiu záťaž 
po dráhe dlhej 5 metrov

Konkurencia  bola vysoká. 
Súťaže sa zúčastnilo 27 psov 
zo Slovenska, Českej republiky 
a Poľska. Mnohé z nich trénujú na 
takúto súťaž aj celý rok. 
Naši členovia reprezentovali 
výborne. Náš klub už robí prípravy, 

aby tiež mohol v blízkej budúcnos-
ti zorganizovať takúto súťaž a tým 
otvoriť dvere širokej psíčkarskej 
verejnosti, ktorá vlastní takéto 
rasy psov. Tak sa uvidíme...

Ing. Rastislav Dobiš, 
predseda MsKK Handlová

Medailová  žatva 
handlovských   gymnastiek
Preteky  „Žubrienky a žabky“ vo Vrútkach 
už tradične dávajú bodku za gymnastic-

kým školským rokom. Aj keď tento rok bol 
výnimkou a „bodkou“ sa stali až preteky 
v Zákamennom, dievčatá z gymnastické-
ho oddielu TJ Sokol Handlová si preteky, 

ktoré sa konali 11. 6. 2011 vo Vrútkach 
„vychutnali a užili.“ Domov sa vrátili s ko-
pou pohárov a medailí.  
V piatich kategóriách súťažilo spolu 130 

dievčat z celého 
Slovenska.   Nás 
teší, že v súťaži 
družstiev  diev-
čatá z TJ Sokol 
Handlová obsadili 
prvé miesta vo 
všetkých  štyroch 
kategóriách, v kto-
rých  mali zastúpe-
nie. Rovnako aj  
v súťaži jednotliv-
cov  priniesli gym-
nastky domov 4 
zlaté, 2 strieborné, 
1 bronzovú medailu 
a niekoľko ďalších 

pekných umiestnení. Výsledky  súťaží 
nájdete na novej internetovej stránke gym-
nastiky Handlová www.gymhan.szm.com. 
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Športový areál Hurira Relax Club 9.júla 2011 odštartoval 
novú tradíciu v amatérskem tenisove v našom meste. 
HUTIRA CUP HANDLOVÁ 2011 – I. ročník O putovný 
pohár, ktorého sa zúčastnilo 10 párov. Hralo sa v dvoch 
skupinách, systémom každý s každým na jeden set. Prvé 
dve dvojice z každej skupiny postúpili do bojov o celkového 
víťaza, zvyšné dvojice bojovali o cenu útechy.
Výsledky I. ročníka turnaja:
1.Eva Minárová (Prievidza), Božena Skalíková (Trenčín)
2.Daniela Kršková (Hradec), Andrea Klimantová 
(Pravenec)
3.Doris Jančíková (Handlová), Jana Gogová (Prievidza)
Cenu útechy vyhrali:
Beáta Fleischerová (Ráztočno), Iveta Krnčoková 
(Handlová)
Turnaj zorganizovali tenisoví nadšenci, za podpory Hutira 
Relax Clubu, mesta Handlová a priateľov tohto krásneho 
športu. Osobitné poďakovanie však patrí dvojici víťaziek 
minulého ročníka HATL (Hornonitrianska amatérska tenisová liga)
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Tenisová štvorhra ožila v Handlovej

Skončila sa sezóna 
v Brannom viacboji 
kynológov 2011

Dňa 26.6.2011 sa traja pre-
tekáry z Kynologického klubu 
Handlová Strelnica zúčastnili 
preteku Branný viacboj kyno-
lógov /BVK/ v Malom Lapaši 
pri Nitre, kde pretekali: Pavol 
Kuric z fenkou Ajdou v kategórii 
Dospelí Muži, Peter Kravarik 
so psom Agbarom v kategórii 
Dospelí Muži a David Pavlák 
/12r/ s fenkou Lady v kategórii 
Deti chlapci. Na našich prete-
károv čakala náročná trať, deti 
bežali 1 km a dospelí 2 km, na 
trati plnili disciplíny psovodi aj 
psy. Aj keď bol pretek naozaj 
náročný, pretože sa bežalo 
na rovnej ploche, podarilo sa 
Davidovi Pavlákovi v kategórii 
Deti chlapci vyhrať túto kate-
góriu a obsadiť tak 1.miesto 
na stupni víťazov, naši muži sa 

umiestnili v poli pretekárov, ale 
vydali na trati zo seba všetko.
Tento rok bol pre pretekárov 
v BVK z Kynologického klubu 
Handlová Strelnica úspešný: 

Miroslav Masarik vyhral 
kategóriu Mužov na BVK v 
Handlovej,
Pavol Kuric bol tretí v kategórií 
Mužov na BVK na Duchonke,

Peter Kravarik bol druhý v ka-
tegórii Mužov na BVK v Han-
dlovej, David Pavlák bol tretí 
v kategórii Deti chlapci na BVK 
na Duchonke, prvý v kategórii 
Deti chlapci na BVK  v Malom 
Lapaši pri Nitre.
Do ďalšej sezóny im prajeme 
aby bola aspoň taká úspešná, 
ako tá v roku 2011.

KK Handlová
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PC Kurzy 1+1 (1 lektor, 1 žiak)
Kurzy pre začiatočníkov aj pokročilých.

Asterion, n.o. - Podnikateľský inkubátor.  
046/ 5444 013. www.inkubatorhandlova.sk

Janke Lukášikovej a Olinke Fleischerovej, ktoré dokázali svoju myšlienku úspešne 
pretaviť do zdarnej akcie. Všetci, ktorí sme sa turnaja zúčastnili, či ako hráči, orga-
nizátori, sponzori alebo fanúšikovia, pevne veríme, že sa nás na budúci rok zíde viac 
a putovný pohár si nájde cestu k ďalším tenistkám.(vlk)

Foto zľava: Andrea Klimantová, Daniela Kršková, Božena Skalíková, Eva Minárová, 
Jana Gogová, Doris Jančíková
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Deti z trampského tábora v Rakši pozdravujú čitateľov 
Handlovských novín
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- Je to oranžové a škodí to 
zubom, čo to je?
- ….Tehla.

Otázka na rádio Jerevan: 
- Počuli sme, že v Moskve majú 
mäso. Bude aj v Petrohrade? 
- Áno, výstava je putovná.

Ako vybuchne teplý granát?
- Bum, bác, tresk, ty jeden zlý, 
zlý nepriateľ!

Keď Boh stvoril dokonalého 
muža, ktorý bol ohľaduplný, 
milujúci, láskavý a pozorný, 
sľúbil žene, že ho nájde na 
každom rohu. Potom spravil 
Zem guľatú.
Slon a slonica sa prechád-

zajú. Majú zamilovane 
stočené choboty. Odrazu 
slonica zastane a povie: 
- Počuj, dúfam, že ma nevodíš 
za nos!

Pýta sa ježko zajaca: 
- Prečo máš také krátke uši? 
- Lebo som romantic-
ký, - odpovedá zajac. 
- A to s tým ako súvisí? 
- Ale vieš, tak som sa 
započúval do spevu slávika, 
že som nepočul kosačku.

Sliepka hovorí sliepke: 
- Včera som mala také 
horúčky, že som zniesla vajce 
na tvrdo.

Potrebujete 
hypotéku

a nemáte čas chodiť po 
bankách a vybrať si tú 

najvýhodnejšiu? 

Urobím to 
za Vás a zadarmo. 
Kontakt 0902 162 444

Citát: „Veľa núl si myslí, že sú...
1.   Teoretický fyzik židovského pôvodu ktorý sformuloval teóriu relativity

2.   Člen the Beatles

3.   Španielsky popový spevák

4.   Najznámejší ruský krasokorčuliar

5.   Americká spisovateľka zameraná na romantickú literatúru pre ženy

6.   Dánsky rozprávkar 

7.   Bývalý prezident Juhoafrickej republiky

8.   Austrálska speváčka a herečka (film Johnny English)

9.   Český herec (Musíme si pomáhat, Dědictví, Pelíšky)

10. Vrah J. F. Kennedyho

11. Poľský astronóm ktorý sformoval heliocentrickú teeóriu

12. Legenda českej country hudby

13. Súčasný americký prezident

14. Nemecký fyzik, objaviteľ „X“ lúčov

15. „Priezvisko“ najľudnatejšieho mesta USA

16. Venezuelský prezident

17. Nemecký fyzik po ktorom je pomenovaná jednotka elektrického odporu 

18. Nevidomý taliansky tenorista

19. Najpopulárnejší slovenský meteorológ

20. Americký prezident v rokoch 1953 – 1961, predchodca J.F. Kennedyho

21. Americký spisovateľ, člen „stratenej generácie“ (Traja kamaráti)

22. Najznámejší palesnínsky politik a vodca (Jásir)

23. Druhý československý komunistický prezident po Gottwaldovi (Antonín)

24. Nemecký filozof a ekonóm, spoluzakladateľ marxizmu

25. Rakúsky klavírny virtuóz – predstaviteľ klasicizmu

Mestský kynologický klub Handlová srdečne pozýva na 
XIII. ročník Špeciálneho kynologického preteku 
Handlovskej doliny 6. – 7.8.2011
6. 8. (sobota). -  svah Poma pri chate Mladosť - Remata
začiatok pretekov: od 10-tej hodiny
7. 8. (nedeľa) -  Okrasné rybníky Remata 
začiatok pretekov: od 10.00 hodiny
Info na: www.mskkhandlova.estranky.sk

Novootvorená PEDIKÚRA
ČSA 12, (internát priemyslovky) 

medicinálna aj klasická
Anna Kúdelová,  tel.: 0905 302 605


