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Úvodník  
 Realita nového roka 2011 
priniesla pre samosprávy 
a občanov mesta mnohé 
prekvapenia. Zdražovanie 
základných potravín, návrhy 
na zrušenie tratí osobnej 
železničnej prepravy, zdražova-  
nie energií a ďalšie.
 Vážení Handlovčania, 
tieto kroky vstupujúce do 
vášho každodenného života  
pozorne sledujem a využívam 
každú príležitosť na to, aby 
som ja a moji spolupracovníci 
dali jasne na vedomie 
zodpovedným, že tadiaľto 
cesta nevedie.
 Vláda SR si musí uvedomiť, 
že je chybou trestať svojich 
občanov takouto formou. 
Legitimita ich vládnutia 
predsa spočíva v tom, že je ich 
povinnosťou hľadať riešenia 
v prospech nás všetkých. Je 
veľmi jednoduché prenášať 
zodpovednosť na obyčajných 
ľudí bez uvedomenia si, že ich 
cieľovou skupinou sú práve 
oni. Konať v prospech vás je 
ich základnou úlohou.
 Vstupujeme do mesiaca 
február. Aj keď sviatok 
Valentína nie je tradíciou zo 
Slovenska, našiel si svoje 
miesto i u nás. Ako som 
spomenul v úvode, je mnoho 
vecí, s ktorými sa musíme 
popasovať. Verím však, že 
láska a prejavy náklonnosti 
nevymiznú z našich sŕdc.
 Preto želám všetkým 
zaľúbeným bez rozdielu veku, 
aby našli svoju lásku a tí 
ktorí ju majú, s ňou prežili 
krásneho Valentína.
 S úctou 

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta 

HANDLOVÁ – PRIEVIDZA 
(19:14, 35:26, 57:46)

MBK BANÍK: Delič 24, 
Barišič 19, Gavlák 14, 
Nuber 13, Gamma 11 
(Madaj 2, Biňovský 0, 
Golian 0, Štefánik 0, 
Haviar 0, Prokein 0, 
Majerčák 0). 
Tréner: Ľ. Smačko.
BC: Szalay 30, Hallett 16, 
Pipíška 7, Uhlíř 6, Fears 
2 (Pavlenda 4, Štorcel 1, 
Blaho 0, Boor 0). 
Tréner: A. Da Cruz. 

Derby zápasy 
s Prievidzou patria 
v každej sezóne 
k najväčším zá 
žitkom basketbalového 
fanúšika.  Do jubilejného, 
90. hornonitrianskeho 
derby nastupovali mužstvá 
z rozdielnych pozícií. 
Handlová sa po víťazstve 
v Komárne usadila na 
štvrtom mieste v tabuľke, 
zatiaľ čo naši hostia k nám 
prišli z posledného miesta. 
Priebeh zápasu však 
potvrdil, že zápasy Handlová 
– Prievidza  nezodpovedajú 
papierovým predpokladom. 

Pred peknou diváckou 
návštevou, ku ktorej prispeli 
značnou mierou aj naši 
susedia, hráči od začiatku 
rozohrali vyrovnanú partiu, 
v ktorej, hlavne zásluhou 
dobrej obrany, udržiavali 
nepatrný odstup domáci 
hráči. V prievidzských 
dresoch po tom, čo sa 
nám podarilo ustrážiť 
prievidzského tvorcu 
hry Fearsa, dominoval 
reprezentant Szalay. 
V prvých dvoch štvrtinách 

si  hráči MBK 
v y p r a c o v a l i 
9 bodový 
náskok, ktorý 

zvýšili na rozdiel 17 bodov 
až v závere zápasu. 
O pekný pocit z víťazstva nad 
našim tradičným rivalom 
sa  postaralo deväť hráčov, 
ktorých tréner Smačko 
striedal počas celého 
zápasu. Bolo by krásne, 
ak by nám tento pocit 
ostal, aj keď sa budeme 
v stredu, 2. februára, vracať 
z prievidzskej športovej haly. 
Držíme vám palce.

(Aťo Horváth)

PORAZILI SME 
PRIEVIDZU
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C h i r u r g i c k á  a m b u l a n c i a  v  H a n d l o v e j  o p ä ť  o r d i n u j e
Vedenie 2. súkromnej nemocnice s.r.o. oznamuje širokej verejnosti, 
že od 28.1.2011 je chirurgická ambulancia v NsP Handlová opäť k 
dispozícii pacientom. Rozsah ordinačných hodín bude upresnený 
vedením nemocnice.

Foto: V. Horváth

K u r z y  P C  p r e  z a č i a t o č n í k o v  v  P I
-  o d  s p u s t e n i a  P C  a ž  p o  p r á c u  n a  i n t e r n e t e
-  i n d i v i d u á l n y  p r í s t u p  
-  k a ž d ý  d e ň  o d  8 . 0 0  d o  1 6 . 0 0  h o d  

-  o d  s p u s t e n i a  P C  a ž  p o  p r á c u  n a  i n t e r n e t e
10hod/20€
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V tomto roku Handlovský 
banícky spolok vstúpil do 

piateho roku svojej činnosti 
štvrtým šachtágom. Táto milá 
a veselá oslava baníckeho 
stavu sa konala 21. januára 
2011. Bola to príležitosť znova 
sa stretnúť s našimi čestnými 
členmi, ktorých sme do nášho 
spolku prijali pri konaní 
predchádzajúcich troch 
šachtágov. 
 Stalo sa už pravidlom, že na 
našich šachtágoch sa tešíme 
aj účasti našich kamarátov 
z iných baníckych spolkov. 
K doterajším pravidelným 
účastníkom – Banskoštiavnicko-
hodrušskému baníckemu spolku, 
Malokarpatskému baníckemu 
spolku, Bratislavskému baníc- 
kemu cechu a Spolku priateľov 
Bane Nováky, pribudol aj 
nedávno vytvorený Kremnický 
banícky spolok. Družná zábava 
pri speve baníckych piesní, 
popíjaní vyhnianského Štajgra 
a vystúpení štiavnického Nácka, 
navodila správnu atmosféru 
k veselému, ale dôstojnému aktu 
– preskoku cez kožu, ktorým 
sa do nášho spolku prijímajú 
noví čestní členovia. Na našom 
IV. šachtágu proces prijímania 

podstúpili dvaja kamaráti z 
našich družobných spolkov. 
Prvým bol   Ing. Stanislav Gurský, 
podpredseda predstavenstva HBP, 
a.s  a predseda Spolku priateľov 
Bane Nováky, ktorý vlani obdržal 
Cenu primátora mesta Handlová 
za pomoc pri povodniach 
v Handlovej. Jeho zásluhy na 
príprave rozšírenia ťažobných 
kapacít Bane Nováky, ktoré dávajú 
možnosť práce pre baníkov na 
hornej Nitre na dlhé roky, nás 
viedli k tomu, aby aj Handlovský 
banícky spolok bol medzi tými, 
ktorí si obetavú prácu pre rozvoj 
baníctva vedia ctiť a oceniť.
 Druhým čestným členom 
nášho spolku sa stal Jozef Osvald, 
člen Banskoštiavnicko-hodruš
ského baníckeho spolku, autor 
a spoluautor mnohých publikácií 
o štiavnickom Náckovi a od 
roku 1957 aj jeho predstaviteľ 
s plnohodnotným hereckým 
výkonom.
 Prijatie čestného členstva 
v našom spolku takýmito 
osobnosťami baníckej pospolitosti, 
nás oprávňuje považovať za ich 
ocenenie práce veľkého počtu 
nadšencov z nášho spolku pri 
plnení predsavzatí z roku 2006, 
kedy náš spolok vznikol.

Poradíme bezplatne 
s vyplnením daňového priznania

Združenie obcí handlovskej 
doliny oznamuje občanom, 

že od 24.1.2011 do 25.3.2011 
bude  v TIK-u ( Podn. inkubátor ), 

Námestie baníkov 5, Handlová
spracovávať pre dôchodcov 
bezplatne daňové priznanie 
za rok 2010. 
K daňovému priznaniu je potrebné 
priniesť: 
- občiansky preukaz, všetky 
potvrdenia o príjme za rok 2010 
(deputát, úroky  a pod. ). 
Do daňového priznania sa uvádza 
za rok 2010 výška dôchodku, ktorú 
však netreba dokladovať výpisom 
z pošty, iba poznať jeho výšku. 
Daňovník podáva  len jedno daňové 
priznanie. Tlačivo poskytujeme 
bezplatne. Daňové priznania 
spracovávame v pracovných dňoch 
od 9,00 do 15,30 hod.
Kontakt:  046/ 5186 102 alebo 
   0905 977 951

 Vysoko si vážime počin našich 
kamarátov z Pezinka, členov 
Malokarpatského baníckeho 
spolku, ktorí po príchode do 
nášho mesta si uctili pamiatku 
našich kamarátov položením 
kytice kvetov k Pamätníku na Ulici 
29. augusta. Kamaráti z Pezinka 
- ďakujeme.
 Na záver chcem poďakovať 
všetkým účastníkom šachtágu za 

vytvorenie príjemnej atmosféry, 
v akej sa šachtág konal a že svojou 
opätovnou účasťou poctili náš 
šachtág. 
 Tým, ktorí boli na našom 
šachtágu prvýkrát, želám, aby sa 
im podarilo po celý rok uchovať si 
spomienku na veselú spoločnosť 
a že na V. šachtág v roku 2012 
znova prijmú naše pozvanie.

Vojto Hégli

B a n í c k a  t r a d í c i a  p o k r a č o v a l a  a j  t e n t o  r o k

Ing. Stanislav Gurský preskakuje cez kožu 

Predsedníčka Vlády SR Iveta 
Radičová vo štvrtok 25.1.2011 

v priestoroch Úradu vlády SR prijala 
zástupcov Združenia baníckych 
spolkov a cechov Slovenska, 
konkrétne Nováckeho baníckeho 
spolku, Malokarpatského 
baníckeho spolku, Spolku Permon 
Marianka, Gemerského baníckeho 
spolku Bratstvo, Banskoštiavnicko
-hodrušského baníckeho spolku a 
Handlovského baníckeho spolku a 
predstaviteľov baníckych miest. 
 „Porozumieť dôležitosti vašej 
profesie sa dá najlepšie vtedy, 
keď sa pohybujeme v prostredí, 
ktoré vám je, či bolo každodennou 
nie starosťou, ale dúfam, že aj 
radosťou a hrdosťou“ povedala 

predsedníčka vlády. Zároveň 
vyjadrila záujem ísť sa opäť pozrieť 
priamo na prácu baníkov, pretože 
„každý dotyk s vašim svetom je 
obohatením nielen premiérky 
SR, ale každého občana SR“ 
skonštatovala. 
 V mene mesta Handlová a 
Handlovského baníckeho spolku 
jej primátor mesta Handlová 
odovzdal drevorezbu Jána Procnera 
„Matka zem“. Premiérka venovala 
svoj čas i rozhovoru s primátorom 
mesta, kde primátor opäť apeloval 
na potreby mesta. Okrem iného, 
bola témou i momentálna 
situácia v oblasti rušenia osobnej 
železničnej prepravy.

Zdroj: www.vlada.gov.sk (krátené)

Zástupcovia Združenia baníckych spolkov a cechov 
Slovenska u premiérky SR

Nové vzdelávacie kurzy 
organizované Help, n.o. Handlová
Nahláste sa už dnes!
Help, n.o. v spolupráci s 
Akadémiou vzdelávania  a mestom 

Handlová  plánujú v mesiaci 
február otvoriť

KURZ OPATROVANIA
akreditovaný MPSVaR SR

od 1. februára 2011

a PC KURZ pre začiatočníkov 
od 7. februára 2011.
Kurzy sú spoplatňované

Info: Mgr. Dana Kmeťová, MsÚ 
Handlová, č.dverí 28,
046/519 25 50, 0905 884 813, 
e-mail: kmetova@handlova.sk, 
www.helpha.szm.sk

Foto: A. Koszta

Foto: V. Horváth

Gymnázium Ivana Bellu
Ul. Novomeského 15, 972 51  Handlová

!!! pre všetkých piatakov !!!

Deň otvorených dverí
2. februára 2011 (streda) o 16,00 hod.

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU PRE 
ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
Osemročný študijný odbor    
79025 gymnázium 
• Plánovaný počet žiakov pre školský 
rok 2011/2012 je 20 žiakov/1 trieda 
(prima)
• Prípravné kurzy (bezplatné) 
z matematiky sa začínajú dňa 
9. februára 2011  o 14,30 hod. 
v budove gymnázia.
• Prihlášku na štúdium odovzdá 
rodič riaditeľovi základnej školy, ktorú 
žiak navštevuje, najneskôr do 10. 
apríla (tlačivá prihlášok sú k dispozícii 
na každej základnej škole a tiež na 
sekretariáte gymnázia).

Štvorročný študijný odbor     
79025 gymnázium
• Plánovaný počet žiakov pre školský 
rok 2011/2012, ktorých príjmeme 
bez prijímacích skúšok, je 28 žiakov/1 
trieda.
Info: www.gibha.edupage.org  a vo 
výveske v priestoroch vstupnej haly 
gymnázia.
Kontakty: 046/5475 336 
fax:    046/5475 843
mobil:  0905 727 565 
 gymhandl@gymnovha.edu.sk 

RNDr. Marián Šorl, riaditeľ školy
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Na druhom zasadnutí 
v novom volebnom období 

sa handlovskí poslanci stretli 
27.januára.

 V úvode  rokovali o troch bodoch 
týkajúcich sa správy majetku  
mesta. Jeden z nich neschválili 
a dvom žiadostiam vyhoveli.  
V ďalšom predložila Jaroslava 
Maslíková zo školského úradu 
Návrh akčných plánov na plnenie 
opatrení v rámci koncepcie práce 
s deťmi a mládežou. Akčný plán 
má 5 oblastí a 49 úloh. Dočasná 
komisia, ktorá ho vypracovala, sa 
snažila veľmi nezaťažiť mestský 
rozpočet a čerpať financie 
na projekty z fondov EÚ. So 
spolufinancovaním mesta sa však 
počíta. 

 Informatívnu správu 
o prideľovaní bytov a nebytových 
priestorov za štvrtý štvrťrok 2010 
predložil konateľ mestského 
bytového podniku. Aj ďalšia správa 
bola informatívna a predložila ju 
hlavná kontrolórka mesta Dana 
Bedušová.  V správe o kontrolnej 
činnosti za rok 2010 nájdete 
údaje o 16tich kontrolách 
vykonaných v uplynulom 
roku. Ďalšiu informatívnu 
správu predložila Silvia Jobová 
z oddelenia regionálneho rozvoja. 
Týkala sa projektov, ktoré mesto 

podalo v uplynulom období. 
Finančné štatistiky hovoria o tom, 
že od roku 2007 sa podarilo 
zazmluvniť  6 miliónov 800 tisíc 
Eur na rozvoj  mesta Handlová. 
Rudolf  Podoba v tejto súvislosti 
pripomenul, že Handlovú čaká 
náročné obdobie. Výzvy na 
projekty z EÚ sa budú podávať 
len do roku 2013 a schválené sa 
musia zrealizovať do roku 2015.  
Keďže mesto trpí nedostatkom 
financií, bude sa snažiť využiť 
nórsky a švajčiarsky finančný 
mechanizmus, pretože tam nie 

je nutné spolufinancovanie. 
V nasledujúcom období sú 
prioritné 4 zásadné projekty 
- rekonštrukcia ZŠ Školská, 
rekonštrukcie materských škôl, 
domu kultúry a úprava Námestia 
baníkov. 

 V rôznom sa primátor mesta 
vrátil k nedávnej hrozbe  rušenia 
tratí, ktorú prerokoval s ministrom 
dopravy. Prerokovávali aj cestu 
medzi Handlovou a Žiarom nad 
Hronom. Obaja sa priklonili 
k tzv. červenému variantu, ktorý 

počíta s opravou jestvujúcej 
štátnej cesty I/50 až po Ul. 29. 
augusta.  2. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva prinieslo aj jednu 
novinku. Zavedenie funkcie 
spravodajcu mestskej rady. 
Spravodajcovia sa môžu meniť, 
pred každým rokovaním sa určí 
jeden z členov mestskej rady. 
Najbližšie si túto novú funkciu 
môže niektorý z členov mestskej 
rady vyskúšať na ďalšom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva, ktoré 
bude 24. februára. 

ič

Primátor mesta 
rokoval 

 Vážení Handlovčania, v 
tejto informačnej rubrike 
vám prinesie primátor mesta 
stručné informácie o svojich 
stretnutiach s uvedením cieľa 
stretnutia.

V januári 2011 boli z iniciatívy 
primátora mesta prerokované 
nasledovné témy:
• Stretnutie rady Združenia 
miest a obcí hornej Nitry, 
Handlová.
Témy: 
Osobná železničná preprava a jej 
návrh na zrušenie niektorých 
tratí
Výhrada k spôsobu rušenia 
Obvodných úradov v regióne
Výzva na zachovanie Oddelenia 
Cudzineckej polície v Prievidzi 
(viac v samostatných článkoch 
na www.handlova.sk)
• Stretnutie s ministrom 

dopravy, pôšt a telekomu- 
nikácii SR Jánom Figeľom, 
Bratislava.  
Témy: 
Osobná železničná preprava,  
možnosti vybudovania novej žel. 
zastávky, investičná akcia stavby 
hlavnej cesty I/50 – Lovčica 
–Trubín – Handlová.
• Stretnutie s predsedom 
TSK Pavlom Sedláčkom, 
Trenčín.
Téma: 
Zotrvanie osobnej železničnej 
prepravy so zameraním sa na 
spoje Prievidza – Horná Štubňa
• Stretnutie s ministrom 
životného prostredia SR 
Zsoltom Simonom, Bratislava
Témy: 
Delimitačné protokoly –  získanie 
Hydrogeologického vrtu RH-1 
v Handlovej na Ul. Poštovej do 
majetku mesta, vízie jeho využitia 
pre mesto, dostavba Banského 
múzea, revitalizácia územia 
po banskej činnosti, využitie 
stabilizačného násypu a prevod 
do majetku mesta.

Správy s MsÚ
Úprava povodí miestnych tokov 
nemá byť riešená v ťažkých 
krízových situáciách

V dôsledku prudkých dažďov sa 
v auguste 2010 zvýšili hladiny 
rieky Handlovky, Račieho 
potoka, Pstruhárskeho potoka, 
potoka Čižmár a Mlynského 
potoka, následkom čoho boli 
spôsobené škody na majetku 
občanov. Boli zaplavené pivnice 
domov, komunikácie, vzniklo 
nebezpečenstvo ohrozenia života 
a zdravia občanov. Povodne v meste 
priniesli jednu obeť. Spolu bolo 
v rôznom rozsahu zasiahnutých 
viac ako 200 rodinných domov, 
desiatky obytných domov, viac ako 
30 km miestnych komunikácií 
zo spravovaných 44 km, majetok 
mesta (škôlky, školy a pod.)..

Obhliadka vodných tokov 
v Handlovej začiatkom januára 
t.r. za účasti SVSP, š.p. SPHN 
Topoľčany, OÚ ŽP Prievidza 

konštatovala, že korytá miestnych 
potokov po povodniach sú 
v súčasnosti vo vyhovujúcom stave 
a schopné odvádzať povrchové 
vody. Všetky práce však nie sú 
dokončené a pre samosprávu 
mesta  je dôležitá otázka správy 
tokov do budúcnosti.
 Vo štvrtok 20. januára 2011 
sa primátor mesta Ing. Rudolf 
Podoba stretol s Ing. Danielom 
Kvocerom, generálnym riaditeľom 
Slovenského vodohospodárskeho 
podniku, š.p.(SVP) a Ing. Petrom 
Rolkom, riaditeľom OZ Piešťany, 
Správa povodia stredného Váhu.
Hovorilo sa o konkrétnych 
lokalitách a konkrétnych 
krokoch, ako udržať starostlivosť 
o vodné hospodárstvo tak, aby 
nedochádzalo k úprave povodí len 
v ťažkých krízových režimoch.
Samospráva mesta je 
presvedčená, 
že správa vodných tokov tak, 
ako doposiaľ, nepatrí do jej 
kompetencie a z úrovne štátu 
je potrebné alokovať zdroje pre 
poverené organizácie na vykonanie 

správy, údržby a preventívnych 
opatrení kontinuálne, so stano
venými kritériami v oblastiach  
personálnej, materiálno 
technologickej i finančnej. 
 Samospráva je takisto presved- 
čená, že prostriedky investované do 
starostlivosti o vodné toky v rámci 
prevencie sú mnohonásobne 
menšie, ako odstraňovanie 
následkov katastrofických záplav, 
kde bohužiaľ dochádza nielen 
k stratám na majetku obyvateľov 
a mesta, ale i ľudských životov.

JP

Pozvánka
Primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba zvoláva 
Mestské zastupiteľstvo mesta 
Handlová 
na štvrtok 24. februára 2010 
o 14.00 h do veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ Handlová.
Pozvánku s programom  rokovaní 
nájdete na internetovej stránke 
mesta  www.handlova.sk
vo vývesnej tabuli pred MsÚ a na 
plagátových plochách mesta.
Rokovania MsZ sú verejné.

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov sa 

v mesiaci január dožili

Mária  Sláviková
Júlia  Púpalová
Božena  Kráľová
Júlia  Madajová
Oľga  Ulbriková
Anna  Fabinyiová
Rozália  Veithová
Mária  Široká
Judita  Jančíková
Emília  Hakelová
Júlia  Paduchová
Pavel  Minich
Štefan  Vaško
Agneša  Delintschová
Zoltán  Diera
Margita  Henkrichová
Ján  Radovský
Milan  Kružliak
Ján  Kuzma
Eliška  Hricová
Mária  Svitková
Júlia  Papová
Štefan  Ivan
Jolana  Galabová
Anton  Švec
Viliam  Vaňo
Eva  Kováčiková
Hildegarda  Beleczová
Anastázia  Gálová
Jozef  Kovács
Mária  Kuzmová
Zoltán  Illéš
Štefan  Šišmič

Referát obradov MsÚ

 Mestská rada bude mať spravodajcu
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Takmer každý Handlovčan 
už počul správy o návrhu 

zrušiť osobnú prepravu na trase 
Prievidza – Horná Štubňa. Bez 
predchádzajúcich konzultácií 
so samosprávou. Téma rušenia 
osobnej prepravy Železničnou 
spoločnosťou Slovensko, a.s. 
sa stala na návrh primátora 
mesta Handlová programom 
rokovania rady Združenia 
miest a obcí hornej Nitry, 
ktorá sa konala v Handlovej 
17.1.2011. 
 Primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba predložil uvedené 
informácie o rušení tratí na 
Slovensku, prioritne sa zaoberal 
územím Handlová, Remata, Sklené 
a ďalšie. Výsledkom stretnutia 
je verejná výzva Rady Združenia 
miest a obcí na hornej Nitre, ktorá 
bude adresovaná predstavenstvu 
Železničnej spoločnosti Slovensko, 
a. s., VÚC ako i Vláde SR. 

Výzva predstaviteľov 
Združenia miest 
a obcí hornej Nitry 
(v liste sú použité výňatky o 
otvoreného listu Mgr. Františka 
Petrociho, predsedu OZŽ)

Združenie miest a obcí hornej Nitry 
so znepokojením zaregistrovalo 
aktivity Železničnej spoločnosti 
Slovensko, a. s. na rušenie tratí 
a obmedzenie železničnej dopravy 
na území Slovenska.  Z návrhu 
vyplýva, že na území hornej Nitry 
by malo dôjsť k zrušeniu tratí č. 
143, č. 144, č. 145 a k obmedzeniu 
dopravy na trati č. 140. Takéto 
úvahy považujeme za absolútne 
neprijateľné a nekorektné voči 
obyvateľom hornej Nitry. Týmto 
návrhom sa spoločnosť zbavuje 
zodpovednosti, ktorú má voči štátu 
a jeho obyvateľom za dopravnú 
obslužnosť územia. V čase, keď sa 
v Európskej únii uprednostňuje 
železničná doprava, predstavitelia  
Železničnej spoločnosti Slovensko, 
a. s navrhujú presný opak a tým 
je útlm! V poslednom období 
sa v rámci projektov Európskej 
únie začala obnova vozňov 
a rušňov Železničnej spoločnosti 
a spoločnosť akoby nehľadela 
na tieto skutočnosti, ale snaží 
sa nezmyselne obmedzovať 
prevádzku. 
Upozorňujeme, že predmetný 
návrh je v úplnom rozpore 
s programovým vyhlásením Vlády 
Slovenskej republiky na obdobie 
rokov 2010 – 2014.  V časti 

2.3 Doprava, regionálny rozvoj 
a cestovný ruch sa, okrem iného, 
uvádza: 
,,V oblasti  železničnej 
infraštruktúry s cieľom 
zachovať podiel železničnej 
dopravy na prepravnom trhu 
Vláda SR do r. 2014 odovzdá 
do užívania ďalšie úseky 
interoperabilných železničných 
tratí modernizovaných na 
rýchlosť 160 km/h.“
,,Vláda SR podporí verejnú 
osobnú dopravu a vytvorí 
podmienky na rozširovanie 
integrovaných dopravných 
systémov v najväčších mestách 
Slovenskej republiky. Vláda 
SR presunie kompetencie v 
regionálnej osobnej železničnej 
doprave na samosprávne kraje 
ako prenesený výkon štátnej 
správy podľa už schváleného 
zákona c. 514/2009 Z. z. 
Zapojením samosprávnych 
krajov do riešenia dopravnej 
obslužnosti regiónov Vláda SR 
podporí harmonizáciu verejnej 
osobnej dopravy pri zachovaní 
princípu uhrádzania straty 
z prevádzkovania verejnej 
dopravy iba pre jeden druh 
dopravy.“ 
Pripravované návrhy spôsobia 

po realizácií veľký zásah do 
dopravy v regióne hornej Nitry, 
ktorý sám o sebe má obrovský 
problém v cestnej infraštruktúre. 
Upozorňujeme, že navrhované 
opatrenie prehĺbi problém občanov 
pri ceste za prácou alebo do školy, 
obmedzí im dostupnosť ostatných 
regiónov Slovenska a mnohým 
spoluobčanom zlikviduje jediné 
možnosti zamestnania sa 
v regióne. 
 Ďalej upozorňujeme aj na 
dlhoročné snaženie samosprávy 
rozhýbať cestovný ruch v našich 
regiónoch a železničná doprava 
je jeho neoddeliteľnou súčasťou. 
Na trati Prievidza – Horná 
Štubňa je niekoľko stavebných, 
dopravných skvostov, ktoré sú 
súčasťou železnice, a taktiež 
rekreačné stredisko Remata, 
ktoré sa takýmto opatrením stáva 
v podstate nedostupným. 
 
 Preto vyzývame Vládu 
Slovenskej republiky, Vyššie 
územné celky, vedenie 
spoločnosti, aby prestali 
s nezmyselnými obmedzeniami 
v železničnej doprave, aby 
prestali s nezmyselným 
trestaním obyvateľov Slovenska.  
Vyzývame k dialógu so všetkými 

kompetentnými subjektmi 
k dosiahnutiu cieľa a to, aby 
si za financie štátu prestala 
konkurovať cestná a železničná 
doprava a začalo sa so vzájomnou 
spoluprácou na dopravnej 
obslužnosti územia Slovenska. 
 Vyzývame Vládu Slovenskej 
republiky, aby zabránila 
Železničnej spoločnosti Slovensko, 
a. s. zbavovania sa zodpovednosti, 
ktorú má voči štátu a jeho 
občanom za dopravnú obslužnosť 
územia a neskrývala sa za ozdravné 
kroky, ktoré by mali zabezpečiť 
ekonomiku spoločnosti. 
 Podpísaní predstavitelia Rady 
Združenia miest a obcí hornej 
Nitry. 
 Ešte v januári premiérka 
SR Iveta Radičová vyhlásila, že 
osobná preprava sa rušiť nebude.
V súčasnej dobe podľa našich 
informácii prebiehajú petície 
na jednotlivých staniciach na 
trase Prievidza-Horná Štubňa.
Mesto Handlová registruje vznik 
nového OZ O doprave, kde 
mesto zrejme vstúpi do podpory 
pripravovanej petície v prípade, 
že výsledkom rokovania Vlády 
SR nebude pozastavenie rušenia 
osobnej železničnej prepravy. 

JP

Druhé najväčšie mesto na hornej Nitre má ostať bez osobnej železničnej prepravy

Rušenie obvodných 
úradov je pre 
samosprávy hornej Nitry 
krokom späť

Predmetom stretnutia 
Rady Združenia miest 

a obcí hornej Nitry (ZMO HN) 
v Handlovej bolo o.i. i rušenie 
obvodných úradov v mestách 
a rušenie Oddelenia cudzineckej 
polície PZ v Prievidzi. Svoje 
stanoviská zaslala rada 
ZMO HN príslušnému 
ministerstvu, predsedníčke 
Vlády SR, predsedovi VÚC 
TSK a ZMOSu.  K zrušeniu 
obvodného úradu došlo napr. 
koncom roka v Handlovej a v 
Novákoch. Mestu Handlová bolo 
doručené oznámenie súčasnej 
prednostky Obvodného úradu 
v Prievidzi, kde informovala, že 
Obvodný úrad Prievidza vydal 
rozhodnutie, ktorým zrušuje 
dňom 31. decembra 2010 
pracovisko Obvodného úradu 
Prievidza v meste Handlová, so 

sídlom Poštová 58, Handlová.
Cieľom uznesenia ZMO HN 
je vyvolať korektný dialóg 
a nepovažovať samosprávy 
miest a obcí za štatistov. 
Všetci starostovia i primátori 
si uvedomujú ekonomické 
ukazovatele, každý z nich bol 
ako štatutár obce či mesta počas 
uplynulého obdobia vystavený 
tlaku zo strany obyvateľov, 
keď bolo potrebné z dôvodu 
finančnej krízy robiť úsporné 
opatrenia.

Cudzinecká polícia by mala 
byť najbližšie až v Trenčíne, 
primátori a starostovia 
hornej Nitry nesúhlasia 

Členovia Združenia miest 
a obcí hornej Nitry (ZMO 

HN) so znepokojením prijali 
informácie o plánovanom 
rušení Oddelenia cudzineckej 
polície PZ v Prievidzi. Preto sa 
obrátili na ministra vnútra SR 
so žiadosťou o zotrvanie tohto 
oddelenia v Prievidzi. Pre celý 

región hornej Nitry je jeho 
zachovanie životne dôležité 
pre rozvoj cestovného ruchu 
a rozvoj podnikateľskej činnosti 
v celom regióne. Cudzinecká 
polícia má kompetencie 
a právomoci byť predstaviteľom 
miest a obcí a občanom v  
regióne nápomocná. Vždy, 
keď je potrebné, vie aj rázne 
a zodpovedne postupovať, aby 
boli dodržiavané zákony platné 
na území Slovenskej republiky.  
Viac na www.handlova.sk 

JP

Sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a 
bytov sa vykoná na celom 

území Slovenskej republiky 
k 21. máju 2011.  V meste 
Handlová je už v týchto dňoch 
stanovený organizačný štáb 
a s informáciami sa stretnete aj 
na stránkach novín.  Sčítanie 
sa bude robiť prostredníctvom 
sčítacích komisárov poverených 
mestom. Sčítanie obyvateľov, 

domov a bytov v roku 2011 
bude výnimočné, nakoľko sa 
uskutoční po prvý raz v histórii 
vo všetkých členských štátoch 
Európskej únie naraz, pri 
využití rovnakých, respektíve 
podobných definícií zisťovaných 
údajov. Pri sčítaní obyvateľov, 
domov a bytov v roku 2011 si 
obyvatelia Slovenskej republiky 
budú môcť po prvý raz v 
histórii vybrať, či vyplnia sčítacie 
formuláre v listinnej podobe 
alebo v elektronickej forme 
prostredníctvom pripravovanej 
internetovej stránky.
 Údaje zistené pri sčítaní 
sú chránené zákonom a 
slúžia pre štatistické potreby. 
Sú jedinečné a v Slovenskej 
republike sa nedajú získať inak 
len spoluprácou s obyvateľmi. 
Výsledky zo sčítania obyvateľov, 
domov a bytov v roku 2011 sa 
budú zverejňovať priebežne, 
komplexné výsledky budú 
známe najneskôr v marci 2014. 

Prevzaté: ZMOS, krátené

Narodené detičky 
december  2010/ január 2011
Samuel  Zderka 
Oliver  Honek
Florián  Bubniak
Kristína  Pulenová
Nella  Gavalcová
Miriam  Bartošová
Emília  Kothajová
Viktória  Klempová
Sofia  Smačková

Novootvorené prevádzkarne 
v decembri 2010 
- Kaviareň „FRESH CAFFE“,  
 Pstruhárska 5
 - Ručná autoumyváreň,  
 Pstruhárska 5

Zrušené prevádzkarne 
v decembri 2010 
-  Pánske kaderníctvo, 
 Mierové nám. 250
-  CHANGE COMPUTER, 
 Nám. baníkov 4
-  Second hand, Nám. baníkov 19
-  Bufet, v objekte Nemocnice 
-  Predajňa športových potrieb,  
 Nám. baníkov 5 
 (Podnikateľský inkubátor)     



Bratislavská Incheba tra- 
dične víta návštevníkov 

medzinárodnej výstavy ces- 
tovného ruchu ITF Slovakiatour 
2011 začiatkom roka. 

 Združenie miest a obcí hornej 
Nitry i tento rok organizovalo 
autobusovú prepravu pre 
mestá a obce hornej Nitry, 
do ktorého nastúpil okrem 
starostov, primátorov, odborných 
zamestnancov i spevácky súbor 
Hájiček, ktorý bol súčasťou 
otváracieho ceremoniálu stánku 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (TSK).
 Pod stánkom TSK sa propagovali 
všetky okresné mestá, zaujala aj 
novinka VIP karta hornej Nitry, 
o ktorej sa už v krátkej budúcnosti 

dozviete viac. Handlová ponúkla 
svoju brožúru z roku 2009 
Handlovská dolina a propagačný 
leták Turisticko náučný banský 
chodník.
 I na tejto prestížnej výstave 
bol v iditeľný nedostatok financií. 
Cieľom oddelenia regionálneho 
rozvoja, poslankyne MsZ 
a hovorcu bolo zistiť nové trendy 
v kúpeľníctve, niečo z tradícií 
baníckych miest, ktoré sa 
prezentovali aj na minulom 
ročníku. Tie sa však prezentovali 
na výstave len minimálne. Zaujala 
Ostrava, ktorá v predchádzajúcich 
rokoch urobila zmenu svojej 
vizuálnej prezentácie. Nebála sa 
ísť do čierno modrej kombinácie 
loga, prezentovala svoje cyklotrasy 
a múzeá, ktoré sú vytvorené 

z bývalých závodov.
Slovensko tento rok vsadilo 
na hokej. Slovenský stánok 
prezentoval blížiace sa Majstrovstvá 
sveta v hokeji, ktoré sa budú hrať 
v Bratislave a Košiciach. 
 Na workshope organizovanom 
TSK boli prezentované niektoré 
nosné témy s dôrazom na 
potreby strategického rozvoja 
v oblasti cestovného ruchu. 
Poslaním mesta je v tomto prípade 
naznačovať smer a spájať ľudí. 
Ako bolo povedané, bez toho, 
aby sa spojil verejný sektor so 
súkromným to nepôjde. Veríme, 
že handlovská verejnosť bude 
nápomocná. Handlová má určite  
svoje miesto na mape cestovného 
ruchu Slovenska.    

 JP
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Výstava cestovného ruchu v Bratislave bola chudobnejšia Zo školského 
diára
Jarné prázdniny 
(Trenčiansky kraj)
Začínajú sa 14.februára 2011 
(pondelok) a končia 18. februára 
2011 (piatok). Vyučovanie 
po prázdninách sa začína 
21.februára 2011 (pondelok).

Počas jarných prázdnin budú 
v prevádzke triedy Materskej 
školy na Ulici SNP č. 27. 
Ostatné elokované triedy na 
Cintorínskej, Dimitrovovej ulici 
a Morovnianskej ceste budú 
mimo prevádzky.  

Celoslovenské certifikačné 
testovanie žiakov 9. ročníka 
„Testovanie 9-2011“ sa uskutoční 
9.marca 2011 (streda) vo všetkých 
základných školách. Testovať 
sa budú predmety matematika 
a slovenský jazyk a literatúra. 
Testuje sa učivo, ktoré sa preberá 
na II. stupni ZŠ  –  od 5. ročníka 

do polovice 9. ročníka ZŠ.  

Hlavným cieľom testovania je:
• získať obraz o výkonoch žiakov 
pri výstupe z druhého stupňa 
ZŠ a ich pripravenosti na ďalšie 
štúdium na strednej škole,

• porovnať výkony jednotlivých 
žiakov a škôl 
• poskytnúť školám, riadiacim 
orgánom a širokej odbornej 
verejnosti spätnú väzbu o úrovni 
vedomostí a zručností žiakov 
v testovaných predmetoch 
Úlohy v teste sú zaradené 
do troch úrovní: 
1. úroveň – zapamätanie, 
porozumenie 
2. úroveň – riešenie typicky 
školských úloh 
3. úroveň – použitie poznatkov v 
problémových situáciách

Očakávaná priemerná úspešnosť 
žiakov je 50-60 %.
Náhradné testovanie pre žiakov, 
ktorí sa z objektívnych dôvodov 
nemohli zúčastniť testovania 
v riadnom termíne, bude 29. 
marca 2011 (utorok). Náhradné 
testovanie sa bude konať 
v Trenčíne.
Všetkým našim deviatakom 
držíme palce!

Upozornenie rodičom
Upozorňujeme rodičov, ktorí pri 
zápise do školy požiadali o odklad 
školskej dochádzky dieťaťa, aby 
o tejto skutočnosti informovali 
materskú školu z dôvodu 
zabezpečenia dostatočného počtu 
miest v MŠ pre deti s odloženou 
školskou dochádzkou. 

Združenie obcí Handlovskej 
doliny bude v tomto roku po 

prvýkrát udeľovať pri príležitosti 
Dňa učiteľov ocenenie ,,Vynikajúci 
pedagóg “.  Ocenenie nadväzuje 
na oceňovanie pedagógov 
pri príležitosti Dňa učiteľov 
v minulých rokoch a bude  
súčasťou slávnostného programu 

mikroregionálnych osláv Dňa 
učiteľov.
 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. 

Kandidátov na ocenenie môžu 
navrhovať školy, školské zariadenia, 
zriaďovatelia škôl a verejnosť.  
  Všetky dôležité informácie 
o spôsobe navrhovania kandidátov 
a výbere ocenených sú uvedené 
v štatúte, ktorý zverejnený na 
webovej doméne www.handlova.sk

JP

Návrh na ocenenie ,, Vynikajúci pedagóg“  môže zasielať aj verejnosť

Vyhorená rodina 
Dňa 19.1.2011 vyhorela v Han- 

dlovej prístavba  rodinného 
domu, v ktorom bývala päťčlenná 
rodina s maloletým dieťaťom. Prišli 
o strechu nad hlavou, zariadenie 
domu, o všetky doklady, peniaze, 
oblečenie, školské pomôcky.
Sociálne oddelenie MsÚ ihneď 
pristúpilo k riešeniu situácie. 
Rodine sa ponúklo dočasné 
ubytovanie v zariadení sociálnych 
služieb Jazmín n.o. a to na 

preklenutie obdobia, kým si 
nevyriešia bytovú situáciu. Rodina 
takúto formu pomoci odmietla. 
 Operatívne bolo zabezpečené 
oblečenie pre všetkých členov 
rodiny i najnutnejšie vybavenie 
domácnosti prostredníctvom 
odevnej banky a poradenské 
služby. Rodine mesto Handlová 
neposkytlo finančné prostriedky 
ako formu pomoci, nakoľko 
šetrením bolo zistené, že rodina 
si dlhodobo neplní záväzky voči 

mestu na všetkých typoch daní.
V súčasnosti sociálne oddelenie 
MsÚ koordinuje pomoc pre 
rodinu, ktorú ponúkajú občianske 
združenia  a iní občania, ktorí 
majú záujem rodine pomôcť. 
Poradenstvo  a pomoc pri 
stabilizácii situácie v rodine bude 
sociálne oddelenie poskytovať 
i naďalej podľa potrieb rodiny.

Sociálne odd. MsÚ Handlová, 
Kontakt : 046 5475 351

..Projekt terénnej sociálnej práce v Handlovej prináša svoje prvé úspechy ...
Bezdomovci
Od septembra 2010 mesto 
Handlová realizuje projekt so 
zameraním na terénnu sociálnu 
prácu s komunitami občanov, 
ktoré sú ohrozené sociálnym 
vylúčením.
V zimnom období sa stáva 
prioritou problematika  riešenia 
otázky bezdomovcov. Ľudia 
bez prístrešia v tomto období 
si viac uvedomujú nepriaznivý 
vplyv počasia a zdržiavania sa 
vonku na ich zdravotný stav. 
Prichádzajú na MsÚ-  sociálne 
oddelenie vo vyššom počte ako 
počas iných mesiacov v roku 

a hľadajú pomoc. Ich návštevy 
na oddelení považujeme za veľký 
úspech, pretože je to výsledok 
dlhodobej pravidelnej sociálnej 
práce s jednotlivými klientmi. 
Tých, ktorí neprídu sami, riešime 
vyhľadávacou činnosťou. 

Mesto, ako osobitý príjemca
Otázku bývania takýchto 
obyvateľov riešime v spolupráci 
s Jazmín n.o., kde môžu ľudia 
bez prístrešia v Humanitnom 
centre – útulku pre bezdomovcov 
prežiť zimu a v prípade záujmu 
i dlhšie obdobie v príjemnom, 
bezpečnom  a takmer rodinnom  

prostredí. Majú vytvorené 
podmienky pre  základné životné 
potreby- hygiena, jedno teplé 
jedlo denne, nocľah. Takmer vo 
všetkých prípadoch je jediným 
zdrojom príjmu ľudí bez prístrešia 
dávka v hmotnej núdzi.
Aby nedochádzalo k zneužívaniu 
dávky v hmotnej núdzi, môže 
úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny určiť ako osobitného 
príjemcu všetkých peňazí mesto, 
kde má klient trvalý pobyt. Mesto 
Handlová tento inštitút využíva 
pravidelne niekoľko rokov.  Tohto 
času máme 23 klientov, ktorým 
bol určený osobitný príjemca, 

vrátane spoločne posudzovaných 
osôb. Sociálni pracovníci mesta 
zabezpečujú, aby dávka bola 
využitá na účely, na ktoré bola 
určená. Po dohode s klientom 
zabezpečíme uhradenie nákladov 
na bývanie, nákup stravy, 
hygienických potrieb, liekov 
a odevov. 
Toto riešenie považujeme 
za jeden z veľmi efektívnych  
spôsobov práce s klientom, 
umožňuje nám denný kontakt 

a možnosť predchádzať viacerým 
problémom, ktoré vznikali v čase, 
keď klient sám hospodáril so 
svojou dávkou.
Ešte väčším úspechom je 
pre nás deň, keď môžeme 
požiadať  o uvoľnenie mesta 
z inštitútu osobitného príjemcu 
a klient je pripravený a schopný 
sám hospodáriť so svojimi 
prostriedkami.  
Sociálne odd. MsÚ Handlová, 

Kontakt: 046 5475 351 
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Zber veľkoobjemného odpadu na mesiac február 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, 7.2.2011
IBV - rodinné domy   
- Utorok, 8.2.2011
Mestské časti - Horný koniec, 
Nová Lehota, Morovno Streda 
9.2.2011

Zvoz separovaných zložiek 
odpadu
V mesiaci február 2011 sa 
budú jednotlivé zložky zvážať 
nasledovne: 
plasty 2.2.2011 a  16.2.2011 
papier 9.2.2011a 23.2.2011 

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

MESTO HANDLOVÁ ponúka do prenájmu 
na podnikateľské účely nehnuteľnosť

Termín predkladania 
návrhov: 
1.2.2011 - 18.2.2011 do 
12.00 hod.
Predmet súťaže:
- tri vyhradené parkovacie 
miesta o výmere 20 m2 na 
priľahlom parkovisku  Mestského 
trhoviska na Švermovej ulici
- tri vyhradené parkovacie 
miesta o výmere 20 m 2 na 

parkovisku  pred OD Jednota
Minimálna východisková cena: 
160,- eur/kalendárny rok.

Špecifikáciu predmetu výbero- 
vého konania, podmienky 
a časový priebeh súťaže, nájdete 
na www.handlova.sk vo vývesnej 
tabuli pred MsÚ. 
Bližšie informácie na tel. čísle: 
046 519 25 13, 046 519 25 17.

Mesto Handlová vyhlasuje v súlade s VZN mesta Handlová č. 
9/2010 o parkovaní v meste Handlová

výberové konanie na vyhradenie parkovacieho miesta

Sneh na chodníkoch

Ako sme už informovali 
v minulom čísle novín, 

odpratávanie snehovej pokrývky 
počas zimnej údržby nie je len 
záležitosťou mesta. Opätovne 
preto dávame do pozornosti 
povinnosť pre vlastníkov, správcov 
alebo užívateľov nehnuteľností 
bez prieťahov odstraňovať 
závady v schodnosti chodníkov 
priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá 

sa nachádza v zastavanom území 
obce a hraničí s cestou alebo 
miestnou komunikáciou, pokiaľ 
tieto závady vznikli znečistením, 
poľadovicou alebo snehom.  Ak 
tak neučinia, zodpovedajú za 
škody, ktorých príčinou boli 
závady v schodnosti na priľahlých 
chodníkoch z vyššie uvedených 
dôvodov.
Mesto sa nezbavuje svojej 
povinnosti vykonávať zimnú 
údržbu (Plán zimnej údržby 

na obdobie 210/2011 nájdete 
na internetovej stránke mesta 
www.handlova.sk
 Na základe predchádzajúcich 
skúseností však budú 
príslušníci MsP vykonávať vo 
februári častejšie obhliadky a v 
blokovom konaní môžu udeliť za 
nedodržanie povinnosti pokutu vo 
výške 33 Eur, v prípade porušenia 
právnickou osobou mesto môže 
udeliť pokutu do výšky 6 638 Eur.

JP
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Mestská polícia zaznamenala 
za mesiac december 2010 

- január 2011(od 20.12.2010 do 
18.1.2011) celkom 341 udalostí. 
 Zaevidovaných bolo 101 
priestupkov, z ktorých 36 
priestupkov bolo oznámených 
občanmi mesta. Dopravných  
priestupkov bolo zistených – 47, 
proti alkoholizmu – 2 priestupky, na 
úseku ochrany životného prostredia 
– 1 priestupok, 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 
– 3 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  
– 3 priestupky. Porušenia VZN č. 
10/2010 o podmienkach predaja 
podávania a požívania alkoholických 
nápojov sa dopustilo 12 osôb. Proti 
majetku bolo zistených alebo 
oznámených 8 priestupkov. 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 88 zákrokov a 40 výjazdov 
k narušeným monitorovaným 
objektom. Zákroky sa vykonávali 
aj na úseku občianskeho 
spolunažívania – 1 priestupok, 
na úseku verejného poriadku 
MsP riešila celkom 8 priestupkov, 
z ktorých sa v 5. prípadoch jednalo 
o rušenie nočného kľudu  a 3 
priestupky boli na úseku verejného 
pohoršenia. V jednom prípade 
bol porušený zákon o ochrane 
nefajčiarov. Policajti odchytili 8  
túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku. V dvoch prípadoch 
bola vec odovzdaná OO PZ pre 
podozrenie zo spáchania trestného 
činu. Kamerovým systémom bolo 
zistených 46 priestupkov a udalostí. 
Mestská polícia bola nútená v dvoch 
prípadoch použiť donucovacie 
prostriedky.
Niektoré udalosti:
21.12.2010 – hliadkou MsP zistení 
dvaja mladiství, ktorí boli pod 
vplyvom alkoholu 

(0,53 mg/L a 0,44 mg/L). Po 
vykonaní potrebných úkonov boli 
mladíci odovzdaní rodičom, vec je 
ďalej v riešení MsP.
23.1.2010 – MKS zistené 3 osoby, 
ktoré konzumovali alkoholické 
nápoje pred Billou. Všetci traja 
sú riešení v zmysle zákona 
o priestupkoch.
24.12.2010 – Hliadka MsP dostala 
tel. oznam, že neznámy muž chce 
skočiť zo železničného mosta na 
Prievidzskej ulici. Hliadka na mieste 
zistila, že muž je pod vplyvom 
alkoholu a chce skutočne z mosta 
skočiť.  Bolo mu v tom zabránené 
a po zákroku bol prevezený RZP na 
ošetrenie do Bojníc.
25.12.2010 – spoločný zákrok 
hliadok MsP a OOPZ pri bitke 
pred pohostinstvom Mexiko. 
Situácia bola na mieste ukľudnená, 
vykonaná asistencia pri predvádzaní 
výtržníkov na OOPZ.
29.12.2010 – Tel. oznámená 
nezvestnosť osoby na Mostnej 
ulici. Šetrením sa podarilo 
zistiť, že nezvestný bol odvezený 
a hospitalizovaný v nemocnici 
v Bojniciach po páde a následnom 
zranení hlavy. Vyrozumená 
príbuzná.
30.12.2010 – Tel. oznámené, že 
v jednom z bytov na MC niekto volá 
o pomoc. Na mieste bolo zistené, 
že majiteľka bytu sa pošmykla 
a pri páde si zlomila nohu už deň 
predtým.  Jej syn nebol schopný 
privolať pomoc. Hliadka privolala 
RZP a zranená pani bola prevezená 
na ošetrenie.
1.1.2011 – MKS zistený konflikt 
väčšej skupiny ľudí pri tržnici. 
Hliadky MsP v spolupráci s hliadkou 
OOPZ Handlová situáciu ukľudnila.
3.1.2011 – Preverenie oznáme- 
nia, že na Ligetskej ulici došlo 
k vlámaniu sa do garáže a následnej 
krádeže elektrického a ručného 
náradia. Vec odovzdaná OOPZ pre 
podozrenie z prečinu krádeže. 
9.1.2011 – MKS zistené venčenie 
dvoch psov bez vôdzky mimo miest 
na to určených. Vyriešené priamo na 
mieste hliadkou MsP.

13.1.2011 – Tel. oznámené, že 
neznámy páchateľ vybúral dieru do 
zadnej časti na dvoch garážach v BK, 
z ktorých boli odcudzené rôzne 
veci. Následne dňa 15.1.2011 bolo 
oznámené, že neznámy páchateľ 
vybúral na ďalších piatich garážach 
okná a steny a boli odcudzené rôzne 
veci. Pre podozrenie z prečinu 
krádeže vo veci koná OOPZ 
Handlová. Následne boli zistení 
páchatelia krádeží.
14.1.2011 – Osobne bolo oznámené 
na stálu službu, že neznámy 
páchateľ odcudzil z predajne 
textilnej galantérie na Nám. 
baníkov finančnú hotovosť 180,-eur. 
Podozrivý ušiel smerom na tržnicu 
a potom medzi budovu polície 
a Billu. Vec v riešení. Prípadní 
svedkovia udalosti sa môžu obrátiť 
na MsP Handlová alebo OO PZ 
Handlová.
16.1.2011 – Hliadka MsP zistila 
podomový predaj na Ulici 
Cintorínska, ktorého sa dopustili 
dvaja podozriví na motorom vozidle 
Škoda Octavia z okresu Levice. 
Ponúkali motorové píly. Vec bola na 
mieste vybavená v blokovom konaní. 
MKS bolo vozidlo odsledované 
až za hranice mesta smerom na 
Prievidzu.
 Mestská polícia zaznamenala 
zvýšenú aktivitu podomových 
predajcov rôzneho pochybného 
tovaru, 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. 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.

Náčelník MsP

Mestská polícia informuje.....

Nebytové priestory sa 
nachádzajú na Ul. Mostná, 

zapísané v Katastrálnom úrade 
v Trenčíne, Správa katastra 
Prievidza na LV č. 1 vo vlastníctve 
mesta Handlová ako stavba 
súpisné číslo 1947. 
Predmet nájmu: 
- Nebytový priestor (bývalé 
kancelárske priestory 
spoločnosti EURODIS 

ELECTRINICS SLOVAKIA, s.r.o.)
- Celková výmera 65,7 m2 .
Špecifikáciu predmetu nájmu 
môžu záujemci podávať písomne 
na Mestský úrad Handlová, 
oddelenia správy daní, majetku 
mesta a podnikateľskej činnosti, 
č.d. 13 spolu s fotokópiou ŽL. 
Podrobnejšie info na tel.č. 
046 519 25 21, prípadne 
osobne. 
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Návštevníci plavárne 
mesta počas značného 

ochladenia v mesiaci 
december 2010 zaznamenali 
v priestoroch plavárne tepelnú 
nepohodu. Vedenie plavárne 
sa  návštevníkom  týmto 
ospravedlňuje. Situácia vznikla 
z dôvodu nastavenia optimálneho 
systému vykurovania objektu 
krytej plavárne. Keďže ide 
o prvé vykurovacie obdobie 
po rekonštrukcii, žiadame o 
pochopenie, nakoľko správne 
a optimálne teplo na plavárni 
dosiahneme až vyskúšaním 

rôznych kombinácií úrovne 
kúrenia vo všetkých jej častiach 
(bazén, sprchy, šatne, atď. ) 
tak, aby všetky tieto priestory 
boli dostatočne vykúrené a 
zároveň náklady na energie 
čo najnižšie. Vzhľadom na 
rýchlo sa meniace klimatické 
podmienky je nastavenie kriviek 
komplikovanejšie.
V mesiaci január i napriek tomu 
narástla návštevnosť mestskej 
plavárne a veríme, že nám svoju 
priazeň zachováte i napriek 
týmto technickým problémom.
Mgr. Vladislav Šúr, riaditeľ

Z plavárne mesta 

Mesto Handlová ďakuje za 
finančnú zbierku Združenia 
jednoty dôchodcov a Klubu 
dôchodcov z Liptovského 
Mikuláša, ktorý vykonali 
verejnú zbierku na pomoc 
mestu Handlová po záplavách 
z augusta 2010.
 Primátor mesta Ing. Rudolf 
Podoba prijal 20. januára 2011 
sumu vo výške  1800 eur od 
p. Michala Kotiana, predsedu 
krajskej organizácie KSS.
 Výťažok zo zbierky bude 
použitý na opravu infraštruktúry 
v meste a jej iniciátorom 

bola miestna organizácia KSS 
v Handlovej, ktorej predsedom 
je Milan Debnár. MO má 
dlhodobú družbu s miestnou 
organizáciou KSS v Turzovke, 
ktorí  ju realizovali v spolupráci 
s dôchodcami z Liptovského 
Mikuláša. 
 Stretnutia sa zúčastnili 
i členovia Denného centra 
Handlová (bývalý Klub 
dôchodcov) z Handlovej. Týmto 
mesto Handlová ďakuje, nielen 
organizácii ale i jednotlivcom, 
ktorí prispeli.

JP

Poďakovanie mesta Handlová

Projekt „Rekonštrukcia 
rozvodov tepla Plavárne 

Mesta Handlová s cieľom úspory 
energie“ pokračuje v súlade 
s časovým harmonogramom 
projektu a bude ukončený 
v marci tohto roku už aj po 
stránke administratívnej.
 Myšlienka projektu vznikla už 
v r.2007, kedy sa riešil prakticky 
havarijný stav vykurovania, 
rozvodov tepla a vody. Mesto 
Handlová podalo v júli 2008 žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok 
v rámci Finančného mechanizmu 
EHP a Nórskeho finančného 
mechanizmu. Dňa 19. marca 
2009 do Handlovej zavítali externí 
hodnotitelia projektov pán Johan 
Knudsen, vyslaný Ministerstvom 
zahraničných vecí Nórskeho 
kráľovstva a Doc. Ing. Igor Bodík, 
PhD., vyslaný Úradom vlády SR, 
aby zhodnotili opodstatnenosť 
projektu. V máji 2009 bol projekt 
rekonštrukcie plavárne schválený a 
nasledovali právne úkony a verejné 
obstarávania. Z dôvodu stavebných 
prác na rekonštrukcii rozvodov 
tepla bola plaváreň uzatvorená 
od mája 2010 do 20. septembra 
2010, kedy sa za účasti primátora 
mesta Handlová Ing. Rudolfa 
Podobu, ďalších predstaviteľov mesta 
a  handlovskými plavcami otvorila už 
zrekonštruovaná.
 Rekonštrukcia bola zameraná 

na obnovu tepelného hospodár- 
stva, pričom najnáročnejšiu 
časť predstavovala výmena celej 
vykurovacej sústavy vrátane všetkých 
rozvodov teplej a studenej vody. Na 
streche budovy sa vymenili svetlíky, 
nainštalované bolo podlahové 
vykurovanie v rozlohe 900 m2, 
nové parné generátory pre parné 
sauny a zariadenia v osušovniach, 
v okolí bazénov zas nové dlažby, 
obklady a lavičky. Nakoľko projekt 
neriešil rekonštrukciu komplexne, 
mesto z rozpočtu vyčlenilo finančné 
prostriedky na ostatné práce 
a zariadenia potrebné na ďalšiu 
prevádzku vo výške 20 000 EUR, 
z čoho najväčšou položkou bolo 
zrekonštruovanie fínskych sáun.
 Všetkými týmito krokmi 
a aktivitami mesto prejavuje 
eminentný záujem o ďalšie 
prevádzkovanie plavárne, pretože 
predstavuje jedno z mála zariadení, 
ktoré poskytuje služby pre 
obyvateľov a návštevníkov mesta 
Handlová v rámci športového 
vyžitia, regenerácie, aktívneho relaxu 
a športovej činnosti mládeže.
 Predmetom rekonštrukcie 
bolo sfunkčnenie vykurovania 
s úsporou energie. Zariadenie je 

stále v skúšobnej 
prevádzke, pričom 
v y h o d n o t e n i e 
bude nasledovať 
až po vykurovacej 
sezóne. Ďalším 
cieľom je 
spokojnosť návštevníkov a väčšia 
návštevnosť, ktorá stúpla o 30% 
v porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím. Jedným z indikátorov 
zvýšenej návštevnosti je aj zaplnené 
parkovisko pred plavárňou. 
 Pri prevádzkovaní novej 
technológie a nastavení vykuro- 
vania vznikali aj nepredvídateľné 
situácie, za ktoré sa zároveň 
ospravedlňujeme. Nedostatky 
budú odstránené k spokojnosti 
návštevníkov v čo najskoršom 
termíne.
 Dúfame, že budeme aj naďalej 
úspešný v projektoch, alebo 
iných aktivitách smerujúcich ku 
skvalitňovaniu našich ponúkaných 
služieb. V súčasnosti ponúkame 
plavecký a detský bazén; fínsku, 
parnú a infrasaunu; rôzne druhy 
masáži; solárium; stolný tenis a 
aquaaerobik.

Tešíme sa na Vašu návštevu!         
Mrviš Norbert, Ing. Peter Cagáň

Rekonštrukcia plavárne úspešne ukončená

Pekné počasie prilákalo na 
36. ročník Pochodu vďaky 

z Handlovej 272 účastníkov, 
ktorí sa vydali na trasu z Cigľa 
do Handlovej. Mimoriadne 
nás teší, že o toto podujatie 
prejavujú záujem aj deti a 
mladí ľudia. 
 Pochodu sa zúčastnili žiaci 
Základnej školy Morovnianska 
cesta v Handlovej i  žiaci Základnej 
školy Ráztočno v sprievode svojich 
učiteľov, žiaci Gymnázia I.Bellu 
z Handlovej tiež v sprievode 
svojich pedagógov.  Okrem 
spomínaných  kolektívov prišlo 
aj veľa mladých ľudí, ktorí 
v minulosti chodili so svojimi 
učiteľmi a podujatie im prirástlo 
k srdcu. I tento rok sa našli takí 
účastníci, ktorí sa prezentovali 
v obci Cigeľ, ale vydali sa na trasu 
do Handlovej, pretože je pre 
nich zaujímavejšia. V Handlovej  
v cieli na Morovnianskej škole 
boli  ocenení upomienkovými 

predmetmi,  najstarší  účastník 
–  Júlia Mikušová  (1933 ), 
najmladší účastníci  – Šimonko 
Helbich  (2005) a Pavlínka 
Vicianová (2005) .  
 Všetci účastníci v cieli vyjadrili 
svoju spokojnosť s krásnou 
prechádzkou v prírode, pochválili 
guláš  a slová poďakovania zazneli 
aj na adresu organizátorov za 
dobré zabezpečenie celého 
priebehu podujatia. Všetci sa 

lúčili so slovami, že o rok prídu 
opäť. Vďaka peknému počasiu, 
starostlivej príprave organizátorov, 
záujmu elektronických i tlačových 
médií, pomoci sponzorov 
navštívilo Pochod takmer 1500 
priaznivcov. 
 Radi vás privítame o rok 
- v sobotu 21. januára 2012. 
Fotogalériu nájdete na stránke 
www.pochodvdaky.sk.

Jana Polakovičová

Konal sa 36. ročník Pochodu vďaky SNP

DOM KULTÚRY POZÝVA
18.2. 2011 o 18.00 h. piatok 
Korene handlovskej doliny  - koncert 
speváckych skupín handlovskej doliny. 
Vstupné: 0,50 eur

25.2. 2011 o 16.00 h. piatok 

DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES
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ReLaX     Centrum  voľného  času
F. Nádaždyho 2,    972 51  Handlová    
tel. 046/5475377    
email: relaxhandlova@gmail.com   
www.cvcha.edu.sk

V mesiaci február 2011 
pripravujeme:
• 3.2.11 od 10,00 hod.: ABC na 
PC – pre deti MŠ SNP – ET MC 
- v CVČ Relax
• 6.2.11 od 15,00 hod.: Karneval 
- pre deti MŠ a ZŠ – v CVČ Relax
• 8.2.11 od 10,00 hod.: ABC 
na PC – pre deti MŠ SNP - v CVČ 
Relax
• 10.2.11 od 10,00 hod.: ABC na 
PC – pre deti MŠ SNP – ET MC 
- v CVČ Relax
• 11.2.11 od 18,00 hod.: 
Venček – záverečný ples určený 
absolventom kurzu spol. tanca 

a spol. výchovy a ich rodičom – v 
CVČ Relax
• 14. – 17.2.11 denne od 9,00 
hod. do 15,00 hod.: Prázdniny 
v Relaxe – voľnočasové aktivity 
podľa programu ( v stredu 16.2. 
– celodenný výlet do prírody)
• 16.2.11 od 9,00 hod.: 
stretnutie DaMP so Študentským 
parlamentom mesta Partizánske 
v ICM Partizánske, prijatie 
u primátora mesta Partizánske
• 18.2.11 od 17,00 hod.: 
ochranársky večer – pre verejnosť 
- v CVČ Relax
• 22.2.11 od 10,00 hod.: ABC 
na PC – pre deti MŠ SNP - v CVČ 
Relax
• 24.2.11 od 10,00 hod.: ABC na 
PC – pre deti MŠ SNP – ET MC 
- v CVČ Relax

ReLaX Centrum  voľného  času Filmový klub REBEL 
pozýva 
3.februára 2011, 19.00h
HLBOKÝ SPÁNOK
Réžia: Howard Hawks, USA, 1946, 
114min.
Súkromný detektív Phil Marlowe 
prichádza do sídla vydieraného 
generála Sternwooda a postupne 
odhalí, že do zdanlivo banálneho 
prípadu sú namočené dve generálove 
dcéry.

10.februára 2011, 19.00h
SINGLE MAN
Réžia: Tom Ford, USA, 2009, 101 
min.
Príbeh sa odohráva v roku 1962. 
Päťdesiatdvaročný vysokoškolský 
profesor George Falconer sa usiluje 
nájsť zmysel života po smrti svojho 
dlhoročného priateľa Jima. 
Utešuje ho blízka priateľka Charley, 
ktorá tiež zápasí s vlastnými 
problémami. Na scéne sa objaví 
mladý študent Kenny, v ktorom 
profesor nachádza spriaznenú dušu.

17.februára 2011, 19.00h
HADEWIJCH  MEDZI KRISTOM A 
ALAHOM   
Réžia: Bruno Dumont, Francúzsko, 
2009, 105 min.
Matka predstavená je šokovaná 
slepou a fanatickou vierou mladej 
Hadewijch a posiela ju preč z 
kláštora, aby skúsila objaviť samú 
seba. Hadewijch sa znovu stáva 
Céline, dcérou ministra francúzskej 
vlády. Jej vášnivá láska k Bohu, hnev 
a stretnutie s moslimami ju však 
zvedú na nebezpečnú cestu.  

24.februára 2011, 19.00h
MUŽ Z LONDÝNA 
Réžia: Béla Tarr, Maďarsko, 
Francúzsko, 2007, 140 min.
Výhybkár Maloin sa stane náhodným 
svedkom vraždy. Z miesta činu 
odnesie kufor plný britských 
bankoviek, ktoré by mu azda 
pomohli vymaniť sa z podmienok, 
v ktorých s rodinou žije. Medzitým 
do mesta príde policajný inšpektor 
pátrať po stopách zločinu...

1. 2.  UT o 18,00 h / FRA / mysteriozny 

triler /111 min./ tit. 

PREMENA
Naozaj viete, kto ste? 
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.                  
Réžia: Marina de Van, Hrajú: 
Sophie Marceau, Monica Bellucci.

6. 2.  NE  o 18,00h / USA /komédia, 

dráma/ 115 min. / slov. tit. / MP 12+/ 
ŽIVOT JE TAKÝ 
V tejto romantickej komédii 
„Život je taký“ je Holly 
Berensonová (Katherine Heigl) 
úspešná majiteľka reštaurácie 
a Eric Messer (Josh Duhamel) 
pracuje pre športový televízny 
kanál.

Réžia: Greg Berlanti,  Herci: 
Katherine Heigl, Josh Duhamel, 
Josh Lucas, Hayes MacArthur.

8. 2.  UT  o 18,00h / FRA/ akčný, triler / 

118 min. / MP 15+ / 

22 VÝSTRELOV 
Charizmatický Jean Reno 
stvárňuje Charlyho Matteïa 
bývalého mafiána, ktorý posledné 
tri roky vedie kľudný a pokojný 
život v ústraní a v kruhu svojej 
rodiny. Jedného rána ho na 
parkovisku prepadnú maskovaní 
muži a zasiahnu 22 guľkami. On 
však streľbu prežije a jeho krutá 
pomsta na seba nenechá dlho 
čakať. 
Réžia: Richard Berry,  
Herci: Jean Reno, Kad Merad.

13. 2.  NE o 16,00 h / USA / dobr., rod., 

fantasy / 114 min. / slov. dabing / MP/ 

NARNIA: DOBRODRUŽSTVÁ 

LODE RANNÝ PÚTNIK     
Film Narnia: Dobrodružstvá 
lode Ranný pútnik je filmovou 
adaptáciou tretieho dielu slávnej 
knižnej série spisovateľa C.S. 
Lewisa.
Réžia: Michael Apted,  Hrajú:  
Ben Barnes, Skandar Keynes.

15.  2.  UT o 18,00 h / USA  / akčný triler 

/ 97 min. / slov. tit.  / MP 12+/ 

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 
Štvrté pokračovanie veľmi 
úspešnej série, opäť založené na 
obľúbených videohrách.
Réžia: Paul W.S.Anderson, Hrajú: 
Paul W.S.Anderson, Don Carmody, 
Bernd Eichinger,… / 
                     

20. 2.  NE o 18,00 h / USA / anim. 

komédia / 96 min. / MP/

MEGAMOZOG                  
Nestáva sa často, aby sa hlavným 
hrdinom rodinného filmu stal 
zloduch. 
Réžia: Tom McGrath, Hrajú: Ján 

Koleník, Martin Kaprálik, Slávka 
Halčáková, Tibor Frlajs. 

24. 4.  UT o 18,00 h / FRA, USA / rom., 
akč. komédia / 104 min. / slov. tit. / 

MP 15 + / 
TURISTA                               
 Johnny Depp sa vo filme The 
Tourist predstaví ako americký 
turista Frank, ktorého flirtovanie 
s cudzinkou vedie k celej rade 
intríg, romantických hier, ale aj k 
nebezpečenstvu. 
Réžia:  Florian Henckel von 
Donnersmarck
Hrajú: Angelina Jolie, Johnny 
Depp, Paul Bettany, Timothy 
Dalton, Steven Berkoff.

Pokladňa otvorená PO – PIA 8.00 
h – 18,00 h , SO – NE  1  h pred 
predstavením   
Zmena programu vyhradená.  
Kontakt: 046/ 5475 440. Program 
DK Handlová nájdete na stránke: 
www.dkhandlova.sk

Kino Baník pozýva vo februári

Napísali za nás. ZŠ Školská.
 Deň 19.1. 2011 patril v Mestskej 
knižnici Handlová opäť Základnej 
škole na Školskej ulici. Tentokrát 
žiaci 2. ročníka so svojimi 
učiteľkami Havranovou a Kurišovou, 
v spolupráci s  riaditeľkou MsK 
Mikulášovou a  knihovníčkou 
Ondrejkovou, vypracovávali ďalšiu 
úlohu zaujímavého celoslovenského 
projektu Čítame s Osmijankom.
Deti sa, pod vedením pani 
knihovníčky, najskôr započúvali 
do veselých príbehov z kníh Jozefa 

Cígera Hronského 
Smelý Zajko 
v Afrike, Dubkáčik 

a Budkáčik či O troch múdrych 
kozliatkach. Príbehy sa deťom 
veľmi páčili, reagovali úsmevom a s 
veľkým záujmom. Po oboznámení 
sa s textom nasledovali zvedavé 
otázky, ktoré overili pozornosť detí. 
V kreatívnej atmosfére si potom 
deti vytvorili masky zvieratiek 
z rozprávky. Veľmi ich zaujala 
i nápaditá dramatizácia rozprávky, 
v ktorej si zahrali vo vlastnoručne 
zhotovených maskách. Pri tvorivej 
činnosti ubieha čas veľmi rýchlo. 
Keď prišiel čas na odchod, ani sa 

im nechcelo vstávať. Poďakovali 
sa milým pracovníčkam knižnice 
za pekné chvíle.  Boli plní dojmov 
a zasa o čosi múdrejší. A tešili sa 
najmä preto, že splnili ďalšiu úlohu  
obľúbeného projektu.
Mgr. Havranová 

Pripravujte sa na Vansovej 
Lomničku
 Vyzývame dievčatá od 16 
rokov a ženy, ktoré majú vzťah k 
umeleckému slovu, aby sa zapojili 
do už 44. ročníka okresnej súťaže 
v umeleckom prednese poézie a 
prózy žien – neprofesionálnych 
recitátoriek, ktorá sa uskutoční v 

marci. Bližšie informácie v knižnici.

Pripravujeme vo februári:
Výročia osobností: 
J.C. Hronský (115. výr. nar.), 
Gabriela Futová (40.výr. nar.)
Podujatia: 
Rozprávkové vretienko. Recitačná 
súťaž. ZŠ Školská
Abeceda nie je veda. Zábavné 
spoznávanie abecedy. Pre 1. st. ZŠ
Čítajme si s Osmijankom. 
Celoslovenská lit. súťaž. ZŠ 
Školská
Fašiangy- tvorivá dielňa. Tradície.
Knižnica pre všetkých. 
Prezentácia DVD filmu o MsK .

NFORMÁCIE Z KNIŽNICE



Oslavy 50. výročia Základnej 
školy, Školská ul. v Handlovej  
vrcholia  4. februára 2011.  
Organizačný štáb osláv zložený 
z vedenia školy, pracovníkov 
školy, predsedov rady školy, rady 
rodičov, žiackej rady školy pracuje 
od augusta 2010 v zmysle svojho 
Scenára osláv 50. výročia. 
V znamení výročia sa uskutočňujú 
najväčšie celoškolské podujatia 
žiakov školy, ktoré sa na 
nich pripomína symbolicky 
– krátkym vstupom a príležitostnou 
dekoráciou. Škola vydáva 

príležitostný bulletin pod názvom 
Keď jubiluje škola.
Prvý februárový piatok sa v Dome 
kultúry mesta Handlová pod 
spoločným názvom Keď jubiluje 
škola a za účastí hostí, terajších 
a bývalých pracovníkov školy a ich 
rodinných príslušníkov, členov rady 
školy, rodičov a bývalých žiakov, 
priateľov školy uskutočnia rôzne 
podujatia.
Pozvánka pre handlovskú verejnosť
Výstava výtvarných prác, projektov 
a prezentácií  z predmetov, fotografií 
z aktivít školy v čitárni domu 
kultúry, bude od 7. do 11.2. 2011 
sprístupnená i verejnosti.
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Bojnice kúpele – Opatovce nad 
Nitrou. 

 Už 9. ročník hľadania pokladov 
sa uskutočnil na tradičnom mieste 
Bojnice kúpele – Opatovce nad 
Nitrou. Za účasti zlatokopov z 
rôznych krajov našej republiky 
vypukla zlatá horúčka na Teplom 
potoku. Veľkí, ale aj malí zlatokopi a 
zlatokopčatá sa zabávali pri rôznych 
súťažiach, ktoré im pripravili 
členovia Občianskeho združenia 
Hornonitrianski Zlatokopovia. 
Zlatokopi sa tu zišli rôznych 
vekových kategórií od najmenších až 
po najstarších. 
Ako nám povedal predseda 
Občianskeho združenia Dušan 
Bulák „Zima je dlhá. Bolo 
potrebné niečo vymyslieť, aby sme 
sa medzi zlatokopmi a kamarátmi 
stretávali nie len na súťažiach cez 
zlatokopeckú sezónu, ktorá trvá 

od mája do septembra. Preto nás 
napadla myšlienka, robiť Trojkráľové 
hľadanie pokladov. Snažíme sa vždy 
termín dodržať, aby bol na Troch 
kráľov a ak nevyjdú Traja králi 
presne na sobotu alebo piatok, tak 
ako tento rok, keď vyšli na štvrtok, 
robiť stretnutie v najbližšiu sobotu. 
Už na prvom ročníku sme sa stretli s 
dobrým ohlasom a to nás prinútilo, 
aby sme začali robiť akcie aj v zime. 
Sme radi, keď sa ľudia zabávajú, 
prestanú myslieť na každodenné 
starosti a samozrejme si pri tom 
trochu ponaťahujú aj kosti. Hlavne 
deti sa aspoň trochu vyšantia a 
majú ďalší zážitok v talóne. Súťaže 
ktoré robíme každý rok trochu 
obmieňame snažíme sa, aby ľudia 
mali vždy niečo nové. Tento rok 
sme k tradičným súťažiam, ako 
hľadanie perál v Teplom potoku, 
ryžovanie zlata zo snehovej gule 

a pití piva a malinovky na čas 
prichystali súťaže ako pantomímu, 
rozprávanie príbehov podľa abecedy 
a pod. Myslím, že hlavne deti mali 
zážitok a dospeli sa v sychravom 
počasí dobré zabávali. Budúci 
ročník bude jubilejný desiaty tak 
už teraz nám v hlavách chodí, že 
to patrične okoreníme. Teraz však 
ideme spolu s kamarátmi z Country 
Clubu TENNESSEE pod vedením 
Jána Meliška (T.O. Javorinka) 
organizovať stolnotenisový turnaj 
medzi zlatokopmi a trampami. Je to 
praktický pokračovanie futbalového 
turnaja medzi zlatokopeckými 
klubmi, ktoré prebiehalo niekoľko 
rokov a ročníkov dozadu. Turnaj 
sa uskutoční 12.2.2011 v CVŠ 
Spektrum Prievidza.“    
 Tento rok vyhrala súťaž v ryžovaní 
zlata zo snehovej gule Soňa z 
Banskej Bystrice a tým opäť získala 

putovnú fľašku späť. Zlato sa jej 
ako jedinej podarilo vyryžovať za 4 
sekundy. Hneď za ňou s časom 9 
sekúnd skončil Michal od Nového 
mesta nad Váhom z obce Částkovce 
a Michal zo Zvolena skončil tretí s 
časom 19 sekúnd. V súťaží hľadaní 
perál vyhrali prakticky všetky detí 
ktoré sa zúčastnili tohto hľadania. 

Pre dospelých to bola súťaž hľadania 
tekutín v teplom potoku. Výsledky 
súťaží a odovzdávanie cien spoločne 
pri teplom čaji, slovenskom 
hamburgeri a v suchom prostredí 
oslávili v miestnom pohostinstve.           
Kontakt: 0905903710 Vlado Šebo, 
facebook stránka: Hornonitrianski 
Zlatokopi.           Ing. Dušan Bulák

Trojkráľové hľadanie pokladov 8.1.2011

Videli ste alebo počuli človeka 
vylúdiť príjemnú melódiu na 
trubici z vysávača? My áno! 
 Na výchovnom koncerte v 
telocvični nás zaujal pán Budinský. 
Ovládal hru na mnohých hudobných 
nástrojoch. Najprv nám niektoré 
predstavil. Rôzne píšťalky, dvojačku, 
fujaru. Potom na nich zahral. A veru 
aj na rúre z vysávača! To bol zážitok!
Medzi žiakov tradične zavítal 
fénixácky Mikuláš. V ťažkom vreci 
priniesol sladké potešenia, čert a 
Snehulienka vytvorili veselú náladu. 

Potešili malých aj veľkých, ba aj 
dospelých.
Pani Zimu privítali žiaci akadémiou. 
Javisko Domu kultúry v Handlovej 
bolo odeté dobiela. Aj účinkujúci. 
Tanečníci, recitátori, hudobníci, 
speváci, športovci. Obecenstvo videlo, 
akým rôznym spôsobom sa deti 
na zimu tešia. Okrem nacvičených 
originálnych vystúpení návštevníkov 
počas krátkych prestávok na javisku 
zabával živý snehuliak aj strapatý 
víchor, ale najmä biely medveď.

Andrea a Barbora, novinársky krúžok
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Javisko Domu kultúry v Handlovej 
bolo odeté dobiela. Aj účinkujúci. 
Tanečníci, recitátori, hudobníci, 
speváci, športovci. Obecenstvo videlo, 
akým rôznym spôsobom sa deti 
na zimu tešia. Okrem nacvičených 
originálnych vystúpení návštevníkov 
počas krátkych prestávok na javisku 
zabával živý snehuliak aj strapatý 
víchor, ale najmä biely medveď.

Andrea a Barbora, novinársky krúžok

Návraty k decembru  v ZŠ MC Handlová Päťdesiatnička Futbalová prípravka 
U 11 v Bratislave druhá

Dňa 9. januára 2011 na 
medzinárodnom halovom 

futbalovom turnaji hráčov do 
11 rokov v Bratislave skončili 
naši mladí futbalisti na druhom 
mieste. Porazili všetkých svojich 
protivníkov v priamom súboji, 
nestačili len na futsalovú 
akadémiu zo  Székesvehérváru. 
Zverenci Ladislava Nagya hrali 
v zložení: Filip Féher, Jakub 
Chromík, Jakub Cibuľa, Erik 
Vrška, Dávid Rosival, Gabriel 
Drexler, Krisztián Santa, Dušan 
Kysela, Dávid Zedek. Najlepším 
brankárom turnaja sa stal 
Handlovčan Filip Féher.

VÝSLEDKY ŠKF Baník: 
Senec - Handlová 0:1, 
Zedek. Székesvehérvár - Handlová 
8:, Jelka Bratislava - Handlová 0:
6, Zedek 3, Drexler 2, Cibuľa. 
Šamorín - Handlová 1:2, Zedek 
1, Drexler 1.  
Domino Bratislava - Handlová 0:2, 
Zedek, Drexler.
Konečné poradie: 
1. Videoton Székesvehérvár, 
2. ŠKF Baník Handlová, 
3. SFM Senec, 
4. Domino Bratislava, 
5. FC ŠTK 1914 Šamorín, 
6. Jelka Bratislava. 
Prípravný zápas žiaci U 15
MFK Ružomberok – ŠKF Baník 
Handlová  4-4 (1:3) na umelej 
tráve v Ružomberku 

Ladislav Nagy

Stolný tenis má v Handlovej 
korene od roku 1935. V roku 
2010 si vedenie pripomenulo 
75-te výročie vzniku. Tento 
šport v poslednom období 
prežíva dlhodobý pokles. 
Boli časy, keď sa v Handlovej 
hrala celoštátna liga. Zápasy 
prebiehali v Robotníckom 
dome a celok Handlovej 
disponoval hráčmi svetových 
kvalít ako bol Ján Kolárik, 
Július Turk. Neskôr to boli 
hráči známi na Slovensku ako 
Ladislav Waldl, Ján Hurtík, Ján 
Citovský. 
Stolný tenis v dnešných 
podmienkach sa s 
predchádzajúcim obdobím nedá 
kvalitatívne porovnať. Hráči hrajú 
IV. a V. ligu. Bývalý predseda 
klubu a hráč Gedeon Eder sa 
rozhodol pri príležitosti tohto 
jubilea zorganizovať Vianočný 
turnaj registrovaných hráčov. 
Hralo sa o putovný pohár, ktorý on 
osobne tomuto  podujatiu daroval. 

Zúčastnilo sa osem hráčov. Hrali 
systémom každý s každým na tri 
víťazné sety. Celkom sa odohralo 
56 zápasov. Víťazstvo a pohár si 
vybojoval Jaroslav Valent, ktorý 
sa stal i najlepším hráčom pre 
rok 2011. Na druhom mieste 
sa umiestnil Eugen Ratkovský 
a tretie miesto obsadil Ján 
Prokein. V ďalšom poradí skončili: 
4. Čenteš, 5. Blaho, 6. Eder, 7. 
Ondruš a 8. Hrúz.

Na margo E. G. Eder poznamenal: 
„Chcel som prispieť k tomuto 
jubileu venovaním putovného 
pohára pre víťaza. Mám tento 
šport rád a zasvätil som mu svoju 
mladosť i ďalšie roky vo funkcii 
predsedu.“ Turnaj sa odohral 
ako I. ročník a bude pokračovať 
v nasledujúcich rokoch. Mal 
som tiež na mysli, aby hráči 
po vianočných a novoročných 
sviatkoch zhodili prebytočné  kilá 
a pripravili sa na majstrovské 
jarné zápasy.“

Príspevok o stolnom tenise PODPORTE  BASKETBAL 

V HADLOVEJ 
DARUJTE  2%Z VAŠEJ DANE
MESTSKÉMU 
BASKETBALOVÉMU KLUBU !!!

Tlačivá si môžete vyzdvihnúť 
na sekretariáte MBK Handlová 
v športovej hale u Karola KUČERU 
, mobil: 0915 769 141 alebo pred 
každým extraligovým zápasom 
v športovej hale pri predaji lístkov. 
Tlačivá je možné si vyzdvihnúť 
aj v trafike v meste oproti VÚB 
v Handlovej. 
Údaje o prijímateľovi :  
Adresa : MBK Handlová , Údernícka 
51 , 972 51  Handlová
Právna Forma : Občianske združenie
IČO :   00 626 554 
ĎAKUJEME VÁM  -  MBK HANDLOVÁ
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Darujte 2 %  
Prečo darovať práve nám?
Nezisková organizácia    JAZMÍN už 
siedmy rok pomáha ľuďom v núdzi.
Tak, ako celú Handlovú, aj nás 
potrápila povodeň a spôsobila 
nám škody vo výške pribl. 60 000 
.V roku 2010 sme podali pomocnú 
ruku 68. ľuďom v útulku a 62. 
mamičkám s deťmi v Dorke. 
Naša práca bola ocenená aj na 
Radničkiných trhoch v Bratislave, 
kde sme získali cenu Slovenskej 
sporiteľne. Medzinárodným ženským 
klubom sme boli pozvaní aj na 
Vianočný bazár, kde sme výrobkami 
z chránenej dielne prezentovali našu 
činnosť.    
PROSÍME VÁS  O POMOC  ĽUĎOM,  
KTORÍ VAŠU POMOC NAOZAJ 
POTREBUJÚ.
Dúfame, že na nás nezabudnete 
pri vypĺňaní daňových priznaní 
za rok 2010 a podporíte nás 
darovaním 2% z daní. Ďakujeme 
v mene našich klientov. 
IČO:36 119 652,
č. účtu 213 380 5151/0200

Viera Mrázová
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 NOVÁ VÝZVA !!! 
V druhom grantovom kole 
programu Ďalej znižujeme prahy 
rozdelíme 65 000 EUR.
Vyhlasujeme druhé grantové 
kolo v programe Ďalej znižujeme 
prahy. Cieľom nadácie v rámci 
aktuálneho kola  je zlepšiť 
nevyhovujúcu životnú situáciu 
a umožniť vytváranie nových 
príležitostí pre deti a mladých ľudí, 
ktorí sú vystavení znevýhodneniu, 
resp. ohrozeniu v dôsledku 
nepriaznivých sociálnych 

podmienok, ktoré negatívne 
determinujú ich životy. 

„Našim zámerom je eliminovať 
bezprostredné sociálne či zdravotné 
riziká, vyplývajúce zo spôsobu 
života cieľových skupín programu 
– napr. delikvencia, užívanie 
drog, záškoláctvo, predčasný 
sexuálny život a podobne. Snažíme 
sa sprostredkovať kvalifikované 
riešenie problémov a hľadanie 
spôsobov, aby cieľové skupiny tieto 
riešenia prijali“, hovorí Bohdan 
Smieška, programový riaditeľ 
nadácie. Na program je v tomto 

kole alokovaná suma 65 tisíc eur, 
pričom maximálna výška podpory 
na jeden projekt je 7 tisíc eur.

O grant môžu v dvoch líniách 
programu žiadať občianske 
združenia a neziskové organizácie, 
ktoré v rámci svojich aktivít 
dodržiavajú nízkoprahový prístup 
ako základný princíp a spôsob 
práce, ktorý je založený na 
dostupnosti služby v prirodzených 
teritóriách klientov, citlivosti ku 
klientovi a rešpekte k jeho osudu 
a bezpečiu v spôsobe poskytovania 
služby tak, ako bližšie definujú 

grantové podmienky programu. 
 

Žiadosti prijíma Nadácia Intenda 
do 10. februára 2011. Podrobnosti 
o grantovom kole – grantové 
podmienky ako aj formulár 
žiadostí sú k dispozícii v sekcii 
„Ďalej znižujeme prahy“. 
Nadácia Intenda prispieva k 
vytváraniu podmienok k tomu, aby 
sa mladí ľudia stali rešpektovanou 
súčasťou spoločnosti. Aby mali 
dostatok priestoru na slobodný 
prejav - vlastnú iniciatívu, 
angažovanosť, nápad. Rovnako 
dôležitou je pre nás snaha o to, aby 

mali mladí ľudia prístup k svojim 
základným potrebám v prostredí, 
ktoré je málo stimulujúce. 
Preto investujeme do komunít, 
ktoré oceňujú individuality a 
podporujeme individuality, ktoré 
rozvíjajú komunity.

Kontakt:
Mgr. Zuzana Ivašková
programová koordinátorka
Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
tel. č.: 02/ 57 29 72 51
fax: 02/57 29 71 17
e-mail: ivaskova@intenda.sk

Opustili nás 
december 2010 /január  2011 

Ján Trangoš  88 rokov
Karol Berényi  77 rokov
František Tužinský  72 rokov
Viliam Kruda  55 rokov
Jozef Wölc  63 rokov
Eduard Kozárik  69 rokov
Ján Schvartz  85 rokov
Anton Kováčik  81 rokov
Jozef Mojžiš  70 rokov
Július Lukačovič  59 rokov
Fridrich Schuster  76 rokov
Ján Vajgel  81 rokov
Ľudmila Valachová  77 rokov
Antónia Villárová  57 rokov
Anna Fabinyiová  84 rokov
Zlatica Keratová  64 rokov
Rozália Hianiková  85 rokov
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Spomíname
Smútiaca rodina ďakuje všetkým za slová útechy a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke so zosnulým  Fridrichom Schusterom, 

ktorá sa konala 19.1.2011 na cintoríne v Handlovej. Poďakovanie patrí aj MUDr. Šverlovi, MUDr. Kittelovi, Mgr. Galbavej, MUDr. Kôstkovej 
a personálu ODCH v Handlovej za vzornú starostlivosť.



Rok 2010 v meste 
Handlová  z pohľadu 
vzájomnej spolupráce 
s Trenčianským 
samosprávnym krajom.
 

Rok 2010 bol pre mesto 
Handlová a pre TSK veľmi 

ťažký.Nielen z pohľadu dopadu 
hospodárskej a finančnej krízy,ale aj tragédií,ktoré zasiahli náš 
región.Preto mi dovoľte vážení občania nášho mesta v krátkosti 
zbilancovať činnosť TSK na území mesta Handlová .Enormný 
výpadok príjmu z podielových daní v rozpočte TSK dovolil v 
okrese Prievidza len drobné investície z oblasti kapitálových 
výdavkov.Napriek všetkému nepriaznivému vývoju v oblasti 
financií podarilo sa v Handlovej na SOŠ ako jedinej škole v okrese 
Prievidza zabezpečiť vyfinancovanie a vybudovať pre jej prevádzku 
vlastnú úplne novú kotolňu s rozpočtom takmer 240.000.-Eur.Na 
Gymnáziu I.Bellu v Handlovej na konci kalendárneho roku 
2010 sa zrekonštruovali z časti sociálne zariadenia a mierne 

sa investovalo do zariadení tied.Patrí poďakovanie riaditeľom 
obdvoch stredných škôl SOŠ Mgr.Barborkovi, Gymnázia I.Bellu 
v Handlovej RNDr.Šorlovi a pedagogickým zborom,že odvádzajú 
kvalitnú prácu v oblasti výchovy žiakov a  výsledky,ktoré dosahujú 
robia dobré meno školám,mestu Handlová a TSK v rámci celého 
Slovenska.Samozrejme keď sú dobré výsledky škôl,tak sa aj ľahšie 
presadzujú niektoré požiadavky z ich stran.
 Taktiež v roku 2010 sa podarila čiastočne zrekonštruovať cesta 
smerom na Rematu a hlavne pod tunelom,čím sa mierne zvýšila 
svetlá výška priechodnosti tunela.I keď táto drobná investícia 
nerieši úplne problém priechodnosti veľkých autobusov na Rematu 
,považujem ju za dôležitú ,keďže doposiaľ sa tam nič podobné 
nespravilo.
 Oceňujem prístup poslancov TSK,že si uvedomujú dopad 
hospodárskej a finančnej krízy na občanov a nezvýšila sa v 
roku 2010 cestná daň z motorových vozidiel a cestovné v rámci 
prímestskej dopravy ,čo by malo nesmierny dopad na zhoršenie 
životnej situácie občanov nášho regiónu. Podobné stanovisko máme 
aj pre rok 2011,kedy sa cestná daň z motorových vozidiel nezvyšuje 
a vedenie SAD a.s. Prievidza mi prisľúbilo,že pokiaľ sa nevyskytnú 
okolnosti ktoré nevieme z pohľadu TSK ovpyvniť a ani oni ako napr. 
rapídne zvýšenie pohonných hmôt,tak nie sú naklonení zvyšovať 

cestovné v prímestskej doprave.
 Určite si uvedomujeme všetci potrebu väčších investícii do 
zariadení,ktoré pôsobia v okrese Prievidza a konkrétne aj v meste 
Handlová.
Avšak udržať pri neobmedzenej činnosti napr.Nemocnicu s 
poliklinikou v Bojniciach,sociálne zariadenia ako napr.Bôrik,Nový 
domov...,stredné školstvo,cesty a dopravu,kultúrne zariadenia 
ako napr.Hornonitrianske múzeum v Prievidzi,Hornonitriansku 
knižnicu....nebolo a nebude ani v roku 2011 jednoduché.Zvlášť,keď 
sa začína intenzívne hovoriť o rušení stredných škôl,rušení 
železničných spojov.Preto chcem ubezpečiť všetkých občanov 
nášho mesta,že budem proti akýmkoľvek opatreniam,ktoré by mali 
negatívne postihnúť mesto Handlová a jej život jej občanov .I keď 
som len jeden zo 45 poslancov.
Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým občanom mesta 
Handlová za podporu,podnety a vedeniu mesta Handlová za 
spoluprácu v roku 2010 s predsavzatím,že táto spolupráca na 
všetkých úrovniach bude pokračovať aj v nasledujúcich obdobiach.
Všetkým občanom mesta Handlová prajem v roku 2011 hlavne veľa 
zdravia,pevných nervov ,osobných i pracovných úspechov.
 

                                                                 Ing.JUDr.Jozef Stopka-
poslanec TSK ,predseda komisie dopravy TSK
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Dobrý nápad
Dobrý nápad sa zrodil v hlavách niekoľkých občanov Novej Lehoty. Zorganizovať 
oddychové stretnutie s korčuľovaním, hokejom a programom pre deti. Dušou tejto 
akcie sa stal Peter Bača s niekoľkými kamarátmi.
A tak vo štvrtok 6. januára, na Troch kráľov, to na klzisku v Novej Lehote voňalo 
gulášom a vareným vínom. A mrazivým dňom sa niesla reprodukovaná hudba. 
Atmosféra a nálada výborná. Zišlo sa pol dediny, od malých detí s mamičkami, cez 
mládež, až po starých rodičov. Dokonca sme privítali i Shreka so svojim Oslíkom, 
ktorí deťom k večeru rozdávali maškrty. Guláš bol výborný a varené vínko tiež dobre 
padlo v chladnom počasí. Zábava na ľade a pri kotli trvala pri umelom osvetlení až do 
večerných hodín.
Vďaka za túto akciu patrí partii mladých ľudí okolo Petra Baču, ktorí prispeli 
potravinami na guláš a maškrtami pre deti a samozrejme všetkým, ktorí prispeli tým, 
čo špajza dala.

Ali Huszár

Pokoj a sen...
Takmer všetci ju poznáte 
z lekárne. Vyštudovaná 
lekárnička Helena Galbavá 
okrem odporúčaní, ktoré 
lieky vám vedia pomôcť, 
našla iný liek na dušu. 
V umení, maľbe...

Vyštudovaná farmaceutka umelkyňou? Študovala si aj 
umenie?
Keď som mala 50 rokov, stala som sa spolužiačkou v ZUŠ 
mojej najmladšej dcéry Helenky. Pred tromi rokmi som 
ZUŠ absolvovala a o rok neskôr som absolvovala aj Školu 
maľby v Prievidzi,  Okresné osvetové stredisko – certifikát 
pod vedením akademických maliarov.

S tvojimi obrazmi sme sa mohli stretnúť aj v 
Handlovej, kde si vystavovala svoje práce v dome 
kultúry, myslím v roku 2009. Osobne sa mi veľmi páči 
tvoja maľba kvetov. Páčili sa tvoje obrazy? 
Asi sa páčili, preto aj v súčasnej vystavujem svoje obrazy 
pod názvom Pokoj a sen v Bratislave. Názov vznikol z môjho 
presvedčenia, že umenie je o sne a malo by rozdávať pokoj. 
Každé umenie je niečo medzi nebom a zemou a možno mi 
to otvorilo nové okienka, nie tie v počítači, ale do duší.

Vidím, že námety tvojich obrazov sa rozšírili .
To je vlastne hnacia sila, sú to také malé boje, chcela by si 
niečo vytvoriť, poviem si odfotiť kvet je raz dva, v obraze ho 

môžeš dotvoriť, 
dofarbiť, dať 
mu iný rozmer, 
je to zrkadlo 
tvojej fantázie. 
S námetmi je to 
tak, musíte mať 
šťastie, inšpiráciu. 
Niekedy aj mesiac 
nič nevytvoríteJ
 

Ako si sa 
dostala so 
svojou tvorbou 
do galérie 
Michalského 
dvora?
Na výstave 
v Bánove mi 
povedali, že 
majú známych 
vystavovateľov. Tí 
videli moje obrazy....a rok som si počkala na spätnú väzbu. 
Považujem to za vec šťastia 

Umenie vraj berieš ako liek na dušu....Myslím, že 
už veľa ľuďom pomohlo. Obrazy aj predávaš?
Buď rozdám alebo predám. Občasne niečo predám 
priateľom a známym, som rada ak urobí niekomu radosť, 
nie je to o biznise ale o pocite.

Navštívte výstavu Pokoj a sen, Heleny 
Galbavej v Bratislave, Galéria Michalský dvor.
Výstava bude dostupná v termíne 19.1 - 20.2.2011. 
Otváracia doba galérie: utorok – nedeľa 13,00 - 18,00, v 
pondelok zatvorené. Galéria Michalský dvor sa nachádza v 
suterénnych priestoroch bývalého Jesenákovho paláca na 
Michalskej ulici č.3 v Bratislave. Obrazy Heleny Galbavej 
nájdete aj na stránke www.obrazy-galbava.sk.

Zhovárala sa JP
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Zhotovujeme fotografie do rozmeru A0! 

www.inkubatorhandlova.sk
0907 774 280

Podnikatelský inkubátor Handlová
Námestie Baníkov 5, 2. poschodie 314

046/5444 013

Darčeková predajňa Sladká Vášeň Vám ponúka 
Veľký výber Valentínskych srdiečok, bonbonier 

a exluzívne čokoládové figurky 
z pravej belgickej čokolády

Nezabudnite!!!
Valentín -14.2. 2011
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Cena tepla pre rok 2011
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil pre regulovaný 
subjekt KMET Handlová, a.s. na obdobie od 01.01.2011 do 
31.12.2011 cenu tepla takto :
• variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti          

0,0475eur/kWh bez DPH
• variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre ostatných    

         0,0538 eur/kWh bez DPH
• fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným 

ziskom     186,9371 eur/kW   bez DPH

Vyjadrenie v SKK :
- cena tepla pre domácnosti  905,62 SKK/GJ s DPH
- cena tepla pre ostatných 968,52 SKK/GJ s DPH

V porovnaní so schválenou cenou tepla na 2010 je schválená 
cena tepla na rok 2011 vyššia o 1,62% pre domácnosti 
a 1,23% pre ostatných odberateľov. Zvýšenie ceny tepla je 
spôsobené zrušením oslobodenia domácností od spotrebnej 
dane z plynu, zvýšením ceny plynu a zvýšením DPH. 
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Tlačivá si vyzdvihnite v 
Podnikateľskom inkubátore 
na druhom poschodí č. 314


