
 Máme už takmer za sebou 
sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2011. Malo priniesť 
(a dúfam, že aj prinesie) 
dôležité údaje aj pre 
samosprávy. Prinieslo však aj 
to, čo sme nečakali. Mediálne 
prestrelky, pochybnosti 
o ochrane osobných údajov 
a žiaľ, aj vytĺkanie politického 
kapitálu. Nechcem to hodnotiť, 
chcem sa len poďakovať 
sčítacím komisárom za ich 
čas a námahu. Oni boli tí, 
ktorí boli v priamom kontakte 
s občanmi a vypočuli si na 
svoju adresu všeličo, hoci sa 
nijako neprevinili. Ďakujem 
aj občanom, ktorí sa napriek 
všetkému sčítania zúčastnili.
 Sú však, našťastie, aj 
príjemnejšie témy. Napríklad, že 
nám vyrástla ďalšia generácia 
maturantov, že je stále viac 
slnečných dní a blížia sa 
školské prázdniny. Čakajú nás 
pekné podujatia, napríklad 
Cesta rozprávkovým lesom či 
Country trh. Verím, že sa vydaria 
a vy si ich užijete. Teší ma aj to, 
že Handlovský banícky spolok 
dal do poriadku prameň na 
Troch studničkách a že keď sa 
tam počas niektorého pekného 
letného víkendu vyberiete, 
budete sa tak, ako kedysi, 
môcť napiť čistej, pramenistej, 
ľadovej vody, ktorej chuť si 
pamätáme ešte z detstva.
 Prajem vám pekné leto, 
priatelia.

Ing. Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej

Handlovské  noviny
JÚN 2011 Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia

Mesto Handlová a Slovenský 
cyklistický zväz pozývajú 
Handlovčanov na cyklistické 
preteky OKOLO SLOVENSKA
Handlová – 4. -5. jún 2011

Harmonogram súťaže 
v meste Handlová
Sobota 4. júna 2011, pribl. 11.30 h 

– 1. etapa preteku - prejazd mestom
Trasa: Ul. Prievidzská, kruhový 
objazd pri OD BILLA, „Malý 
obchvat“, kruhový objazd pri ZUŠ 
na Ul. 29. augusta
Rýchlostná prémia - Ul. 29. augusta 
Horská prémia - mestská časť 
Nová Lehota

Nedeľa 5. júna 2011- 2. etapa 
preteku  - Handlová štart- cieľ

Slávnostný štart pelotónu spred 
Podnikateľského inkubátora na 
Námestí baníkov o 12.55.

Trasa: Námestie baníkov, kruhový 
objazd pri ZUŠ, Ul. 29. augusta 
smer Žiaru nad Hronom.
13.00  – Ostrý štart pelotónu,  za 
železničným priecestím pri HUTIRA 
Relax centre.
Pre divákov je na Námestí baníkov 
pripravené občerstvenie a od 15.30  
kultúrny program.
17.00  – očakávaný príchod 
pelotónu do cieľa pred Podnikateľ. 
inkubátorom.
Trasa: Ul. Prievidzská, objazd pri 
OD BILLA, popred Hotel Baník, 
Námestie baníkov,  PI.
17.30  – Slávnostné dekorovanie 
víťazov.)

Cyklistické preteky OKOLO SLOVENSKA v Handlovej

18.30  - Predpokladané ukončenie 
oficiálnej časti cyklistickej etapy

Organizačné informácie pre 
divácku verejnosť a nadšencov 
športu

• Mesto Handlová žiada verejnosť 
o maximálnu disciplinovanosť, 
dodržiavanie pokynov príslušníkov 
polície a organizátorov, 
a rešpektovanie dočasných 

zmien organizácie dopravy, 
z dôvodu bezpečnosti obyvateľov 
a súťažiacich. 

• Nevstupujte do trate pelotónu, 
dávajte pozor na svoje deti!

• Úplná uzávierka komunikácií 
v  centre meste bude realizovaná 
hodinu pred predpokladaným 
štartom a dojazdom pretekárov.

(pokračovanie na str. 2)

Ilustračné foto, zdroj internet

Cesta rozprávkovým 
lesom - 11. jún 2011 od 10.00 h
na Jednej studničke. 

Doneste si vlastnoručne 
vyrobenú metlu a zapojte sa do 
tohtoročnej súťaže!

www.handlovskenoviny.webnode.sk

COUNTRY TRH 2011

Sčítanie obyvateľov 
domov a 
bytov 2011 
končí 

6.júna 
2011

Informácie nájdete 
na www.handlova.sk 
a www.statistics.sk 



Zároveň mesto Handlová žiada 
majiteľov motorových vozidiel, aby 
v nedeľu 5.6.2011 neparkovali na 
Námestí baníkov pred obchodnými 
prevádzkami a majiteľov motoro- 
vých vozidiel bývajúcich na Ul. 
Partizánska, aby neparkovali 
svoje vozidlá v čase od 11.00 h 
na Ul. Partizánska a parkoviskách 
priľahlých k tejto ulici.  Ďakujeme!
• Parkovanie v nedeľu  5. júna 
2011. Nebude možné parkovanie 
za DK Handlová a Podnikateľským 
inkubátorom – vyhradené 
pre potreby organizátorov 
a sprievodných vozidiel. Mesto 
Handlová odporúča využiť záchytné 
parkoviská pri Mototechne, OD 
COOP Jednota a pred poštou resp. 
špeciálnou školou.
• Autobusové spojenia budú 
premávať podľa platných 
cestovných poriadkov, je potrebné 
rátať s meškaním! POZOR! 
Autobusová zastávka je od 1. júna 
pred Hotelom Baník!
• Pretekov sa zúčastní 120 
cyklistov z celého sveta.

Mapku trasy cyklistov v meste Handlová, 
itineráre súťaže a oznamy súvisiace 
s cyklistickými pretekami nájdete aj na 
www.handlova.sk a vo vývesnej tabuli pred 
MsÚ Handlová.

Oprava mostu je dokončená, 
autobusové zastávky sa 
presúvajú od 1. júna na pôvodné 
miesto pred Hotel Baník

Mesto Handlová oznamuje, že 
oprava mostu na Ul. 29. augusta 
bola dokončená k 31. máju 2011 
a od tohto dňa je spustený kruhový 
objazd pri ZUŠ Handlová a tým aj 
prístup do centra mesta priamo 
z Ul. 29. augusta. Od 1. júna sú 
autobusové zastávky presunuté na 
pôvodné miesto pred Hotel Baník, 
kde je opäť jednosmerná premávka.

Všetko najlepšie 
k životnému 
jubileu
k „60-tke“, 
veľa zdravia,
šťastia 
a lásky ti zo 
srdca prajú  
deti, vnúčik Jakub a kamarátka 
Katka.
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Tento rok sme mysleli 
aj na tých psíkov, ktorí 
nemajú to šťastie mať 
svojho pána a skončili 
v útulku. Počas výstavy 
prebiehala zbierka pre 
Handlovský útulok. 
Podarilo sa vyzbierať 
50,-eur a za vyzbierané 
peniaze sa nakúpilo 
krmivo pre psov 

v útulku. Ďakujeme.
K príjemnej atmosfére 
podujatia prispeli aj 
členovia Mestského 
kynologického klubu 
Handlová s ukážkami 
Agility (prekážková 
dráha). 

Beata Deliová, 
CVČ Relax Handlová

NAJMILŠÍ ORIEŠOK 2011 má svojho víťaza  
 V nedeľu 8. mája 2011 
ráno priviedli na Námestie 
baníkov v Handlovej 
svojich psích miláčikov bez 
preukazu pôvodu a orieškov 
chovatelia z celého okresu. 
Pri "promenáde v obojkoch“, 
si porota všímala hlavne 
príslušnosť k plemenu, 
charakter psa, stavbu tela 
ale aj spoluprácu psíka s 
pánom. Z niektorých psov 
sú už dokonca skúsení 
„manekýni“ a vedia presne, 
ako pri predvádzaní stáť. 
 O kvalitách prihlásených 
psov rozhodovala 
porota v zložení: Róbert 
Tóth a Kamila Haládeková  
- posudzovali kategórie psov 
bez preukazu pôvodu a Lenka 
Zábojníková - posudzovala 
výstavu orieškov. 
V kategórii psy bez preukazu 
pôvodu – šteniatka bolo 
umiestnenie nasledujúce: 
1. miesto – maltézsky psík 
– Molly (fena, 3 mesiace) 
- majiteľka Karová Katarína 
V kategórii psy bez preukazu 
pôvodu nad 1 rok bolo 
umiestnenie nasledujúce: 

1. miesto – nemecká doga – 
Atos (pes, 3 roky) – majiteľka 
Zuzana Kotianová 
V kategórii najmilší 
oriešok bolo umiestnenie 
nasledujúce: 
1. miesto – oriešok – Lea 
- (fena, 1 rok) – majiteľka 
Katarína Oslancová
Cena poroty:
Jack Rusell teriér – Lara 
(fena, 3,5 roka) – majiteľka 
Erika Froněková
Trpasličí pinč – Sany (fena, 
1 rok) – majiteľka Mária 
Geršiová
Oriešok – Cézar (pes, 6 
mesiacov) – majiteľ Jozef 
Šalatek
Kategória veterán 
–oriešok -18 ročná fenka 
Endži, majiteľka Gabriela 
Andrejčáková  
Kategória „TOP PES“– 
Newfoundlandský pes – 
Bongo – (pes, 8 mesiacov) 
– majiteľka Michaela 
Čisárová
Víťazi si odniesli krásne 
trofeje a vecné ceny 
v podobe hračiek 
a množstva maškŕt pre psov. 

Malý obchvat bol plánovaný už od roku 1994, kedy sa stal 
súčasťou Územno plánovacej dokumentácie. V roku 2005 
sa začalo s prípravou stavby a vypracovaním projektovej 
dokumentácie, ktorú zabezpečovala Slovenská správa 
ciest (SSC) Žilina.
Projektantom stavby bol FIDOP s.r.o. Žilina. Intenzívne 
rokovania a snaha o spoluprácu mesta Handlová s SSC 
videli k tomu, že bol podaný návrh na podanie Územného 
rozhodnutia I/50 centrum, ktoré mnohí poznáte skôr pod 
názvom Malý obchvat mesta Handlová.
Dňa 12.2.2007 bolo vydané územné rozhodnutie 
o umiestnení líniovej stavby.

Projektová dokumentácia stavby rieši umiestnenie časti  
trasy štátnej cesty I/50  odklonením 

z Námestia baníkov v Handlovej. Cesta I/50 vytvára 
primárnu infraštruktúrnu os mestského komunikačného 
systému Handlovej, je hlavnou komunikáciou a dopravnou 
tepnou v meste v smere juh-sever a je na ňu naviazaný 
celý komunikačný systém v meste. V zmysle návrhu 
územného rozhodnutia sa predmetom vybudovania trasy 
stalo premostenie rieky Handlovky od objektu reštaurácie 
Mamutík, Poštovou ulicou, s napojením na Ul. 29.augusta 
pri objekte Základnej umeleckej školy. 

Začiatok stavby bol naplánovaný na marec 2009, 
ukončenie do 31.12.2010.  Začiatok investičnej akcie 
meškal, nakoľko SSC čakala na stanovisko Slovenského 
pozemkového fondu. Začiatok stavby sa posunul na jún 
2009 a plánované ukončenie na rok  2011. 

 Pokračovanie na str. 3

Malý obchvat Handlovej realitou

Predám 1 izbový byt 720tka 
v pôvodnom stave + plastové okná 
Cena: 10300 Eur. 
T. č. 0918 481 215. 
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Správy z MsÚ
Matrikárky odchádzajú 
do dôchodku
Mohli ste sa s nimi stretnúť 
vtedy, keď život človeka 
začína i končí alebo 

pri iných významných 
životných udalostiach vášho 
osobného života. Vždy boli 
ochotné poskytnúť i viac, 
ako bola ich povinnosť. 
Mária Bónová a Daniela 
Solčániová podstatnú 
časť svojho profesijného 
života venovali práci na 
matrike mesta Handlová.  
K 30.4.2011 končila Daniela, 
a posledný pracovný deň si 
31.5.2011 odpracovala aj 
Mária. Matrika má svoje 
výnimočné postavenie ako 
prenesený výkon štátnej 
správy, no žije v úzkom 
spojení so samosprávou 
mesta a jeho obyvateľmi.
Marienke a Danke úprimne 
ďakujú za spoluprácu  
vedenie Mesta Handlová, 
kolegovia a veria, že 
k prianiu všetkého dobrého 
v ďalších rokoch života sa 
pripája i široká verejnosť.

Harmonogram kosenia 
trávnatých plôch 
verejných priestranstiev 
v roku 2011

Mesto Handlová v rámci 
zmluvného vzťahu s Ing. 
Michaelou Belákovou 
bude vykonávať kosenie 
trávnatých plôch v  meste 
Handlová  tak, ako po minulé 
roky, v štyroch etapách. 
Kosiť sa bude v smere 
od juhu na sever, môže 
dôjsť k miernym posunom 
vplyvom klimatických 
podmienok. 

Etapy kosenia:
I. od 20.04 
- do 31.05.2011
II. od 01.06
 - do 22.07.2011
III. od 25.07. 
- do 15.09.2011

IV. od 19.09. 
- do 10.11.2011

Májové zastupiteľstvo
Napriek kríze dobré 
výsledky
V nakladaní s majetkom 
mesta poslanci tri žiadosti 
schválili, jednu zamietli, 
v jednom prípade rokovali 
s osobitným zreteľom 
a vyhlásili jednu verejnú 
obchodnú súťaž. Išlo 
hlavne o pozemky pri 
rodinných domoch a 
pozemky pod garážami. 
Verejná obchodná súťaž sa 
týka bývalého občerstvenia 
na Ulici 29.augusta. Mesto 
priestory predá, pričom 
minimálna cena je 28 tisíc 
Eur.
Poslanci schválili nové 
všeobecne záväzné 
nariadenie číslo 1 z roku 
2011. VZN kopíruje zákon 
Národnej rady Slovenskej 
republiky o pohrebiskách. 
Mestská norma upravuje 
všetky náležitosti 
súvisiace s pochovávaním 
a prevádzkou mestského 
cintorína vrátane cenníka.
Potom už so správami 
o hospodárení za rok 2010, 
ktorý bol pre samosprávy 
mimoriadne ťažký 
a krízový, vystúpili štatutári 
mestských príspevkových 
a obchodných spoločností 
a neziskových organizácií 
mesta. Napriek tomu, 
že mesto niekoľkokrát 

krátilo príspevky svojim 
organizáciám, tie skončili 
s dobrými hospodárskymi 
výsledkami. 
Primátor mesta aj touto 
cestou ďakuje všetkým 
zamestnancom mestských 

organizácií za pochopenie 
a snahu, napriek šetreniu, 
odvádzať dobrú prácu.
V ďalšej časti rokovania 
poslanci vzali na vedomie 
správu o prideľovaní bytov 
a nebytových priestorov 
za prvý štvrťrok tohto 
roku. Schválili aj plán 
zasadnutí mestskej rady 
a mestského zastupiteľsva  
a plán kontrolnej činnosti 
na 2.polrok.
V rôznom poslanci schválili 
kľúčový dokument pre 
toto volebné obdobie 
– Realizačný program 
samosprávy na roky 2011 
– 2014. Je v ňom všetko 
to, čo chce samospráva za 
štyri roky urobiť. Primátor 
označil realizačný program 
za ambiciózny a verí, že 
sa podarí nájsť finančné 
zdroje na jeho naplnenie. 
Nechýba v ňom napríklad 
výstavba ďalších bytových 
domov ani letné kúpalisko 
s využitím termálnej vody. 

Rd

Organizačné zmeny 
na MsÚ
Mesto Handlová oznamuje, 
že Odd. regionálneho 
rozvoja je presťahované 
z Podnikateľského inku- 
bátora do priestorov na 
Námestí baníkov 8 (nad 
MsP). 
Nový telefonickýkontakt: 
 046/ 38 10 585 

JP

Pozvánka
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba zvoláva 
Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová na štvrtok 
30. júna  2011 o 14.00 h do veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ Handlová.
Pozvánku s programom  rokovania a návrhy 
VZN, nájdete na internetovej stránke mesta 
www.handlova.sk, vo vývesnej tabuli pred MsÚ a na 
plagátových plochách mesta.

Malý obchvat ... (pokračovanie)

Celá stavba je investičným nákladom Slovenskej 
správy ciest, IV SC Žilina, ktorá preinvestovala približne 
5 mil eur.  Mesto v tomto prípade nie je investorom, 
prostriedky sú hradené zo štátneho rozpočtu.

Zásadné zmeny v organizácii dopravy
Začiatkom februára 2011 Mesto Handlová oznámilo, 
že vzhľadom na dokončovacie práce na stavbe I/50 
Handlová - centrum (Malý obchvat mesta) dôjde k 
zásadným zmenám v organizácii dopravy od soboty 12. 
februára 2011 do odvolania. Hlavnými zmenami boli:
- presun všetkých autobusových zastávok spred Hotela 
Baník pred MsÚ Handlová a podnikateľský inkubátor, pri 
zachovaní súčasne platných cestovných poriadkov
- zriadenie obojsmernej premávky pred objektom 
Hotela Baník, pričom nebude možné napojenie na 
kruhový objazd pri OD Billa
- zákaz parkovania na komunikácii pred budovou MsÚ 
a Podnikateľského inkubátora
- zrušenie časti parkovacích miest pred Špeciálnou 
základnou školou.

V marci  2011 Slovenská správa ciest  prostredníctvom 
mesta Handlová oznámila širokej verejnosti,  že 
dňom 30.3.2011 začala rekonštrukcia mostového 
telesa na Ul. 29. augusta v Handlovej ( v rámci 
vlastnej investície) . Úplná uzávierka mostu trvala do 
31.5.2011. V tomto období nebolo  možné napojenie 
z kruhového objazdu v smere od Žiaru nad Hronom 
do centra mesta a naopak. a bolo potrebné využiť 
kruhový objazd pri OD BILLA, resp. Ul. Partizánsku.
 
Stavebník oznámil mestu Handlová koncom apríla, že 
stavby na povodňami zničenom moste sú dokončené. 
Spustil sa kruhový objazd pri ZUŠ Handlová a tým aj 
prístup do centra mesta priamo z Ul. 29. augusta. 
Všetky autobusové zastávky sa presúvajú spred MsÚ 
a Podnikateľský inkubátor od 1. júna 2011 na Námestie 
baníkov pred Hotel Baník s platnými cestovnými 
poriadkami.

Ako to bude s námestím vyzerať 
v budúcnosti
Mesto Handlová, vyhlásilo v roku 2009 Urbanisticko 
- architektonickú súťaž na spracovanie ideového návrhu 
riešenia Centrálnej mestskej zóny mesta s dôrazom na 
Námestie baníkov. Súťaž bola vyhlásená ako vyzvaná, 
so zahájením 6. marca 2009 . Návrhy boli dostupné na 
verejné pripomienkovanie aj pre verejnosť. V septembri 
2009 boli vyhlásené výsledky. Víťazným sa stal návrh 
Ing. arch Patrika Juríčeka a Handlovčania nájdu návrh aj 
na stránke www.handlova.sk. 
Úprava námestia je ďalším veľkým investičným zámerom 
mesta Handlová v nadchádzajúcom období a jeho 
cieľom je vytvoriť v centre mesta oddychovo relaxačnú 
zónu s vyčlenením rušnej dopravy z centra mesta.

JP
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Narodené detičky 
apríl/máj 2011
Atreyu  Daubner
Martin  Šušel
Viktória  Hrmová
Veronika  Feketová
Simona  Ištoková
Zdenka  Mentová
Nina  Benčatová
Alexandra Dekanová
Terézia  Vicanová
Emma  Lezová
Kiara  Olšáková

Jubilanti 
máj 2011

Terézia  Mališová
Ladislav  Kremnický
Rozália  Kostolanská
Július  Kočiš
Magdaléna Tulicová
Jolana  Cabaníková
Emília  Laluhová
Anna  Zedeková
Anna  Krištofová
Vojtech  Mázik
Ernest  Ďurina
Margita  Bieliková
Magdaléna Hudecová
Dušan  Purgat
Terézia  Maruňaková
Terézia  Weberová
Anna  Halmová
Ernest  Halmo
Irena  Školníková
Helena  Petrášová
Alexander  Grman
Ladislav  Májový
Jozef  Kollár
Gabriela  Uličná

 referát obradov MsÚ

Primátor mesta  
rokoval 
Vážení Handlovčania, 
v stálej rubrike vám opäť 
prinášame rokovania primáto 
ra mesta v  máji  2011. 
Témy stretnutí sú i pre vás 
ukazovateľom, v akých 
smeroch sa snaží vedenie 
mesta o rozvoj Handlovej.

• Pracovné rokovanie s 
prezidentom Slovenského 
futbalového zväzu (SFZ) 
k otázkam futbalového 
štadióna v Handlovej
• Rokovanie s predstaviteľmi 
spoločnosti LIDL o spoločnom 
postupe pri príprave investičnej 
akcie NOVÁ KRIŽOVATKA + 

mostové teleso na sídlisku 
Mostná
• Pracovné rokovanie 
s generálnym riaditeľom 
cyklistických pretekov OKOLO 
SLOVENSKA k organizačnému 
zabezpečeniu 2. etapy 
pretekov konaných v meste 
Handlová v rámci 55. ročníka 
medzinárodných cyklistických 
pretekov OKOLO SLOVENSKA  
• Pracovné stretnutie členov 
komory miest pri Rade ZMOS 
vo Zvolene  
• Pracovné rokovanie 
s dôstojným pánom farnosti 
Handlová o spoločnom 
postupe pri obnove kostola sv. 
Kataríny 
• Pracovná porada starostov 
a primátorov v rámci ZMO HN 

v Bojniciach zvolaná v zmysle 
uznesenia rady ZMO HN. 
Predmet rokovania, o. i. : 
Vystúpenie riaditeľa Okresného 
výboru dobrovoľnej požiarnej 
ochrany v PD, Informácie 
z Predstavenstva StVS, 
a.s. B. Bystrica, Projekt 
,,Sústava na odkanalizovanie 
a čistenie odpadových vôd 
v okrese PD (zástupca MŽP 
SR),  Informácia zo ZMOS 
– odpadové hospodárstvo
• Zasadnutie dočasnej 
odbornej komisie na 
vypracovanie analýzy plnenia 
Koncepcie školskej politiky 
Mesta Handlová a návrhu 
na optimalizáciu zariadení 
školského stravovania
• Pracovné rokovanie 

s riaditeľom Nemocnice 
Handlová, 2. súkromnej 
nemocnice vo veci riešenia 
problematík nemocnice 
v Handlovej 
• Zasadnutie 21. snemu 
ZMOS v Bratislave 
• Zasadnutie riadneho 
valného zhromaždenia 
spoločnosti KMET Handlová, 
a. s.
• Pracovné stretnutie 
poslancov zastupiteľstva TSK, 
primátorov a starostov okresu 
PD s predstaviteľmi SAD 
Prievidza, a. s. a Správy ciest 
TSK k aktuálnym problémom 
prímestskej verejnej dopravy, 
cestnej dopravy a údržby 
komunikácií   

JP

Opustili nás  
apríl/máj  2011

Ján Fabíny   55 r.
Vojtech Rump  87 r.
Tibor Labach  75 r.
Matej Fajó   89 r.
Arpád Horváth  78 r.
Ján Antal    70 r.
Terézia Papová  88 r.
Elena Fľaková  73 r.
Mária Majdlenová  80 r.
Veronika Vicenová  65 r.
Emília Husárová  72 r.
Ľudmila Šovčíková 85 r.

Poslanci schválili 
nové všeobecne záväzné 
nariadenia mesta
Úvod rokovania aprílového 
MsZ už tradične patril 
nakladaniu s majetkom 
mesta. Po ňom sa 
schvaľovalo nové všeobecne 
záväzné nariadenie  (VZN) 
o protipovodňových 
plánoch záchranných prác 
právnických a fyzických 
osôb podnikateľov na území 
mesta. Povodne v rokoch 
2009 a 2010 ukázali, 
že na Slovensku máme 
medzery. Výsledkom snahy 

o ich odstránenie je nový 
zákon č.7/2010. Ten uložil 
samosprávam povinnosť 
pripraviť mestskú normu, 
ktorá napríklad zaviaže 
podnikateľov vypracovať 
protipovodňové plány.
VZN spolu so zoznamom 
podnikateľských subjektov 
povinných si takýto plán 
vypracovať, nájdete na 
www.handlova.sk v odkliku 
samospráva. Mesto 
Handlová bude nápomocné 
pri vypracovaní plánov. 
Poslanci schválili aj program 
poskytnutia finančných 
prostriedkov na podporu 

aktivít detí a mládeže. „Hoď 
to tam“ je program, v rámci 
ktorého mladí ľudia môžu 
získať od mesta finančnú 
podporu na podujatie pre 
mladých. 

Prednosta mestského úradu, 
z poverenia primátora, 
predložil poslaneckému 
zboru na schválenie 
1.úpravu rozpočtu mesta 
v tomto roku. Rozpočet 
sa navyšoval o čiastku 
633 071 Eur.  Do príjmov 
pribudli napríklad finančné 
prostriedky získané od 
darcov na riešenie následkov 
povodní, peniaze z grantov, 

ale aj zo štátneho rozpočtu 
napríklad na aktívnu politiku 
trhu práce. 

Do rozpočtu sa zapraco- 
vávali aj finančné prostriedky 
na pokrytie nákladov 
so sčítaním ľudu. Je to 
prvýkrát v histórii, kedy 
samosprávy získali peniaze 
pred akciou, ktorú zo zákona 
zabezpečujú. Pomohol tomu 
určite aj tlak Združenia miest 
a obcí Slovenska. Rozpočet 
je aj po úprave vyrovnaný vo 
výške 14 miliónov 321 tisíc 
890 eur na strane príjmov 
i výdavkov. 

Handlovčania sa 
zapojili a vyhrali
Najkrajšie upratané lokality 
mesta sú známe. Je ich päť.
Niektorí sa vrátili k malým 
akciám, kde sa skupiny 
obyvateľov dohodli na malej 
brigáde a aj podľa slov 
konateľa Hater Handlová spol. 
s r.o., občania sa v drvivej 
väčšine riadili pokynmi, 
ktoré boli umiestené na 
veľkokapacitných kontaj- 
neroch, za čo im patrí 
poďakovanie.
Primátor mesta  osobne 
prešiel začiatkom mája 
celú lokalitu mesta a je 
presvedčený, že poďakovanie 
patrí každému jednému 
Handlovčanovi, ktorý 
sa jarného upratovania 
zúčastnil.  

Predsa len niektoré 
časti mesta očividne 
opekneli  preto sa porota 

v zložení primátor mesta, 
prednosta MsÚ  konateľ 
HATER Handlová spol. s.r.o 
zhodli na piatich lokalitách, 
ktoré od mesta Handlová 
získali po päť kusov tují,  
mestská časť Morovno je 
bohatšia o nový ovocný 
strom. Ceny si prevzali 

správcovia bytových domov 
a poslanci za jednotlivé 
mestské časti.  
Gratulujeme obyvateľom Ul. 
Prievidzská, ČSA, Nádaždyho, 
mestským častiam Morovno 
a Nová Lehota.
Trochu štatistiky  z jarného 
upratovania:

Celkom bolo obsluhovaných 
26 miest, uložené bolo  44,87 
t odpadu, bolo vyvezených 35 
fúr a autá najazdili 672 km. 
Celkové náklady na realizáciu 
jarného upratovania dosiahli 
3163 eur.
Veríme, že sa zapojíte aj 
nabudúce. 

Nová Lehota – nové tuje okolo kríža
Tuje si prebrala od správcu MsBP Handlová s.r.o. na Ul. 
Prievidzská 5-7 pani Viera Mikušová. 



Mestská polícia 
informuje
Mestská polícia zazname- 
nala v období od 
19.4.2011 do 18.5.2011 
celkom 380 udalostí. Aj 
v uplynulom mesiaci sme 
sa venovali preventívnym 
programom pre deti v 
základných školách a 
vďaka nášmu kamerovému 
systému sme odhalili 37 

priestupkov.
Pre Handlovčanom máme 
v súvislosti s kamerovým 
systémom dobrú správu.  
Na základe uznesenia Rady 
vlády SR pre prevenciu 
kriminality, konaného 29. 
marca 2011 v Bratislave, 
boli schválené finančné 
prostriedky na preventívne 
aktivity v oblasti sociálnej, 
viktimačnej a situačnej 
prevencie pre rok 2011. 
Finančné prostriedky 

odporúčané na projekt 
„Kamerový systém 
mesta Handlová – V. 
etapa„ boli schválené vo 
výške  21 864,96,- eur. 
O samotnej realizácie 
projektu vás budeme 
informovať už nabudúce.
Celkovú štatistiku činnosti 
aj s vybranými udalosťami 
nájdete vždy zhruba 
k 19. dňu v mesiaci 
na www.handlova.sk 
v odkliku Mestská polícia 

informuje. Navštívte aj 
náš vždy aktualizovaný 
odklik o mestskom útulku 
Handlová. Aj vy sa môžete 
stať majiteľom milého 
psíka.  

MsP Handlová – volajte 
24 hodín denne 046/168 
00 alebo 0905 499 384 
a nezabudnite,      
ak ste svedkom 
protiprávnej činnosti, 
nahláste ju ihneď.

Centrum voľného času 
Relax pripravuje počas 
letných prázdnin 
4.7.-8.7.2011 – mestský 
tábor so športovým 
zameraním
4.7.-13.7.2011 – relaxačný 
pobyt pri mori v Chorvátsku 
– Tučepi
11.7.-15.7.2011 – mestský 
tábor so všeobecným 
zameraním
18.7.-22.7.2011 – mestský 
tábor so všeobecným 
zameraním

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

V Handlovej máme 
strom nádeje 
Strom z pozície živých 
organizmov vnímame ako 
niečo večné a pre nás 
predstavuje ideálny symbol 
nádeje. Zároveň veríme, 
že tak ako sa tento strom 
pevne zakorení a odolá 
všetkým nepriaznivým 
vplyvom počasia, tak aj 
naše mesto bude naďalej 
vytvárať, napriek možným 
nepriaznivým okolnostiam, 

silnú platformu na 
rozvoj sebarealizácie 
mladých. Tak, ako bude náš 
strom po čase kvitnúť, budú 
vďaka vhodne vytvoreným 
podmienkam kvitnúť duše 
a rozvíjať sa osobnosti detí 
a mládeže v Handlovej.   
Riaditeľka CVČ Relax Mária 
Soláriková  a primátorka 
DaMP Dominika Švecová 
vysadili za účasti Silvie 
Štefánikovej, regionálnej 
konzultantky programu 
„Mládež v akcii“ Iuventy 
Bratislava a Andreja Barborku, 
predsedu Študentskej rady 
Slovenskej republiky  20. 
mája 2011 v mestskom parku 
v Handlovej „Strom nádeje“.      
Táto iniciatíva prebiehala 
vo všetkých mestách na 
Slovensku, ktoré majú vo 
svojej pôsobnosti centrum 
voľného času. 

DAMP Informuje
Žeby Tarzaniáda?
Ako zavŕšenie projektu 
,, Chceme byť niekým“  
DaMP zorganizoval 20.5. 
2011 podujatie s názvom 
Tarzaniáda, s podporou 
mesta Handlová a grantu pre 
vzdelanie a kultúru - Program 
Mládež v akcii. Pomáhali 
nám aj žiacke a študentské 
rady zo škôl v našom meste. 
Prípravy sa začali hneď zrána 
v areáli Špeciálnej základnej 
školy, kde nás však počasie 
prinútilo pristúpiť na plán B 
a to, presunúť celé podujatie 
do telocvične. Aj napriek 
sťaženým podmienkam 
a improvizácii, deti 
s radosťou súťažili na rôznych 
stanovištiach ako napríklad: 
,, Tarzaní skok, prekážková 
dráha, skákanie vo vreci, 
rozum do vrecka“ a mnohé 
iné, ktoré nám pomohli 
zorganizovať žiacke rady zo 
základných škôl Mierové 

n á m e s t i e 
a ZŠ Školská. 
Za absolvovanie každej 
z atrakcií dostali deti pečiatku 
a po nazbieraní všetkých,  
ich mohli v zmenárni 
zameniť za sladkú odmenu. 
Sme veľmi radi, že na našej 
akcii sa zúčastnili aj Silvia 
Štefániková- regionálna 
konzultantka Programu 
Mládež v akcii, Andrej 
Barborka - predseda ŠRSŠ 
Trenčín a mládežnícky 
parlament z Prievidze. 
Tarzaniádu spestril aj 
Mestský kynologický 
klub Handlová so svojimi 
akčnými psíkmi a Aikido. 
Zorganizovanie tohto 
podujatia bolo overením 
našich skúseností 
nadobudnutých počas 
projektu.  Úspešne sme 
to zvládli a dodalo nám to 
odvahu pokračovať  ďalej 
v realizovaní vlastných akcií.

Lenka Kružlicová, 
Noema Hipká, DaMP

Handlovčania tiež 
pomohli
Možno, že si väčšina z vás 
v meste všimla v dňoch od 
16. až 20. mája mladých 
ľudí v bielych tričkách 
s nadpisom UNICEF. Boli 
to dobrovoľníci z DaMP-u 
a zo Strednej odbornej 
školy. V spolupráci s pani 
Lutonskou sme sa zapojili do 
každoročnej zbierky Týždeň 
modrého gombíka, ktorá 
bola tentokrát zameraná 
na zlepšenie podmienok 
vzdelávania detí v Južnom 
Sudáne. Suma, ktorá sa 
vyzbierala v meste Handlová 
je 277, 53 eur. 
Veríme, že čiastka z celého 
Slovenska dopomôže 
k lepšej budúcnosti detí, 

ktoré nemali v živote veľa 
šťastia. Veď nemôžeme 
vedieť, či aj medzi nimi nie 
je budúci Einstein, Gándhí 
alebo Ella Fitzgerald...
Na záver by som chcela 
poďakovať za spoluprácu 
v oblasti informovania 
o zbierke Jane Paulínyovej, 
riaditeľom základných 
a stredných škôl, že umožnili 
zbierku aj v ich priestoroch 
a uvoľnili našich šikovných 
dobrovoľníkov. 

Ďakujeme!
Dominika, DaMP
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Pomáhame dosahovať  vaše 
ciele v nových priestoroch
Nezisková organizácia Help, n.o. 
bola presťahovaná z Mestského 
úradu do priestorov na Námestí  
baníkov 8, na druhé poschodie 
(priestory nad Mestskou 
políciou).
Nezisková organizácia však 
naďalej pokračuje vo svojej 
činnosti a to najmä v týchto 
oblastiach: 
1. Poradenstvo pre 
nezamestnaných občanov 
– ponúkame bezplatné 
poradenstvo pre všetkých, ktorí 
hľadajú uplatnenie na trhu práce. 
Záujemcovia o spoluprácu príďte 
osobne  – pomôžeme!
2. Vzdelávanie – jazykové 
kurzy, počítačové kurzy a iné 
kurzy podľa Vašich požiadaviek
 Počítačové kurzy: 
- PC kurz pre začiatočníkov  
 – 30 hodín
- PC kurz pre mierne   
pokročilých – 30 hodín
- Microsoft Word – 20 hodín
- Microsoft Excel – 18 hodín
- Komunikácia prostredníctvom  
 internetu – 13 hodín
- Windows XP a práca   
 s médiami – 18 hodín
- Svet PowerPointu a tvorba  
 fotoalbumov – 20 hodín
- Tvorba www stránok 
 – 30 hodín
- Business administratíva 
 na PC – 30 hod.
- Počítačová grafika – 30 hodín

Jazykové kurzy: 
- Anglický jazyk pre 
začiatočníkov, pre mierne  
pokročilých a pokročilých  – po 
50 hodín
- Nemecký jazyk pre 
začiatočníkov, pre mierne 
pokročilých a pre pokročilých 
– po 50 hodín
- Francúzsky jazyk pre úplných 
začiatočníkov, pre začiatočníkov 
a pre mierne pokročilých – po 50 
hodín
- Nemecký jazyk pre 
opatrovateľky – 60 hod.
- Anglický jazyk pre 
opatrovateľky – 60 hod.
Ak máte záujem o iné kurzy 
– kontaktujte nás –nájdeme 
riešenie!

Neprehliadnite našu 
aktuálnu ponuku!
13.6.2011 
otvárame v Handlovej kurz 
Opatrovateľstvo s nemeckým 
jazykom pre opatrovateľky 
– spolu 280 hodín. Cena 
kurzu 280 EUR.  Využite túto 
príležitosť – 2 kurzy za jednu 
cenu! Prihláste sa čo najskôr!
Prihlásenie sa do kurzov 
a bližšie informácie: 
Help, n.o., Mgr. Dana Kmeťová, 
tel.: 0905 884 813, e-mail: 
kme tova@hand lova . s k ;  
www.helpha.szm.sk .

Letné prázdniny
Letné prázdniny sa začínajú 
1.júla 2011 a končia sa  2. 
septembra 2011. Posledný 
deň vyučovania pred 
začiatkom prázdnin je 30. 
jún 2011 (štvrtok). Začiatok 
vyučovania po prázdninách 
je 5. september 2011 
(pondelok).

Prevádzka v Materskej 
škole, Ul. SNP 27, 
Handlová počas prázdnin

Mesiac júl 2011 
V prevádzke budú elokované 
triedy Morovnianska cesta 
v čase od  6,00 hod do 
16,00 hod, ostatné triedy 
budú mať prerušenú 
prevádzku.

Mesiac august 2011
V prevádzke budú triedy 
na Ul. SNP ulici v čase od  
6,00 hod do 16,00 hod, 
ostatné triedy budú mať 
prerušenú prevádzku. 

2.septembra 2011 bude 
prerušená prevádzka 
vo všetkých triedach 
Materskej školy Ul. SNP 
a všetkých jej elokovaných 
triedach. Riadna prevádzka 
začne 5.septembra 2011.
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KBV - obytné domy, 
paneláky - Pondelok 
6.6.2011

IBV - rodinné domy - 
Utorok 7.6.2011

Mestské časti - Horný 
koniec, Nová Lehota, 
Morovno  - Streda 8.6.2011

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. 

Zvoz separovaných zložiek 
odpadu
V mesiaci jún  2011 sa 
budú jednotlivé zložky 
zvážať nasledovne: 
papier  1., 15. a 29.6.  
 

sklo  8.6.2011
plasty  22.6.2011 

Žiadame obyvateľov 
mesta, aby v prípade 
plastových odpadov( PET 
fľaše) a objemnejšieho 
papierového odpadu tento 
stláčali a neznižovali tak 
kapacitu kontajnerov na ich 
zber. 

Ďakujeme! 

V súčasnosti  Mesto 
Handlová eviduje 378 žiadostí  
o nájomný byt. Nedostatok 
nových bytov bol dôvodom, 
prečo samospráva hľadala 
vhodnú lokalitu na výstavbu 
nájomných bytov. Keďže 
Handlová leží v zosuvnom 
pásme, napokon sa pristúpilo 
v roku 2010 k zbúraniu škôlky 

na sídlisku Mostná a dnes už 
dva nové bytové domy stoja. 
Plánovaná bola výstavba 4 
bytových domov. O tom, kedy 
sa bude realizovať dostavba 
ďalších dvoch, rozhodne 
samospráva v priebehu tohto 
roka. 

Stavbu bytových domov 
realizovala dodávateľská firma 

HANT BA, a.s., Považské 
Podhradie na vlastné náklady 
s tým, že po úspešnej 
kolaudácii, mesto Handlová 
byty odkúpi prostredníctvom 
dotácie Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a úveru zo 
Štátneho fondu rozvoja 
bývania (ŠFRB). Mesto 

Handlová pre nájomné bytové 
domy zabezpečilo technickú 
vybavenosť – inžinierske 
siete, verejné osvetlenie, 
parkovacie miesta a miestnu 
komunikáciu. Financovanie 
technickej infraštruktúry 
bolo zabezpečené z rozpočtu 
mesta na základe výsledkov 
verejného obstarávania. 
Mesto Handlová na vlastné 
náklady realizovalo, ako ďalšiu 
svoju  investíciu, vybudovanie 
protipovodňovej bariéry.
Spôsob financovania dvoch 
bytových domov:  Dotácia 
MDVRR SR (20 %) 460 
970 eur, Úver ŠFRB -  úrok 
1 % (80 %) 1 843 916,80 
eur,  Spolu: 2 304 896 eur. 
(zaokrúhlená suma)  

Mesto Handlová 23.5.2011 
rozoslalo všetkým občanom, 
ktorí v minulosti uplatnili 
záujem o nájomný byt  (sú 
evidovaní na MSBP Handlová 
s.r.o.), informácie spolu 
s dotazníkmi, ktoré oslovení  

majú odovzdať do 10 dní. 
Uchádzači musia splniť 
podmienky ŠFRB, t.j. 
• žiadateľ nie je vlastníkom 
(spoluvlastníkom) bytu, 
rodinného domu  
• príjem žiadateľa a osôb 
s ním bývajúcich nie je vyšší, 
ako 3 násobok životného 
minima
Po odovzdaní všetkých 
dotazníkov, komisia 
zložená z odborných 
zamestnancov  prehodnotí 
splnenie podmienok 
pridelenia nájomných 
bytov. Bude pridelených 
22 bytových jednotiek, 
z toho  16 dvojizbových a 6 
jednoizbových. O spôsobe 
žrebovania a prideľovania  
budú včas informovaní tí, 
ktorí splnia podmienky určené 
vyššie.
Byty by si mali Handlovčania 
prevziať do konca mesiaca 
júl 2011.

JP

Dva bytové domy na Mostnej postavené

Je odpadkový kôš váš? 
Platím veľa? Kde mám 
odviesť stavebný odpad? Koho 
kontaktovať? Pätoro Handlovčana 
o odpadovom hospodárstve mesta  
Odpadové hospodárstvo v našom meste 
má svoje pravidlá. Aj napriek dlhodobo 
poskytovaným službám, sa samospráva 
aj spoločnosť Hater Handlová spol. 
s r.o.  stretáva s otázkami, na ktoré 
dnes odpovedáme.   

1. Kontajnery na odpad patria nám 
všetkým! 
„Kuka“ nádoby a  kontajnery 1 100 
litrové na komunálny odpad nie 
sú vlastníctvom fyzických osôb 
nepodnikateľov. V praxi to znamená, 
že ak máte pred rodinným domom, 
bytovým domom plný kontajner, môžete 
komunálny odpad vložiť do ktorejkoľvek 
prázdnej nádoby na komunálny odpad 
vo vašej blízkosti. Slušnosť je však 
namieste a v prípade, že vaša nádoba 
je už plná, informujte svojho suseda. 
Máte poškodenú nádobu na komunálny 
odpad? Kontaktujte Hater Handlová 
spol. s.r.o. Tel: 5477 004

2. Poplatok majú Handlovčania 
v rámci Slovenska jeden z najnižších. 
Za všetky služby súvisiace s odpadovým 
hospodárstvom Handlovčania platia 
v zmysle schváleného VZN Mesta 
Handlová č.12/2010 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 16,60 eur/osoba/rok. 
Nižší poplatok má byť pre všetkých 
Handlovčanov motivačným jednak pri 
tvorbe odpadu ale aj pri separovaní. 
Pre porovnanie  fyzické soby v Prievidzi 
platia 29.20 eur., v Bojniciach 19.90 
eur, v Banskej Bystrici 21.17 eur, vo 
Zvolene 18.18 eur. 

3. Prestavujem dom a byt, čo 
s odpadom?
Rozhodujúce je, či na stavebnú 
činnosť má občan stavebné povolenie 
alebo činnosť podlieha   ohlasovacej 
povinnosti na oddelení výstavby MsÚ 
a pre občana  ju vykonáva  fyzická 
osoba podnikateľ.  Ak na stavebné 
práce je vydané stavebné povolenie 
a drobné stavebné práce vykonáva 
fyzická osoba, podnikateľ investor 
sa o vzniknutý odpad postará sám 
na vlastné náklady. Vo všetkých 
ostatných prípadoch drobný stavebný 

odpad môže priniesť do kontajnerov 
v objekte skládky „Na Scheiblingu“ po 
predložení OP bezplatne. Handlovčania 
nepodnikatelia môžu komunálny 
nebezpečný odpad a elektroodpad 
bezplatne naďalej doniesť do zberného 
dvora na ul. Potočná. V prípade potreby 
odvozu odpadu malým alebo veľkým 
vozidlom kontaktujte 5477 004 spol. 
HATER Handlová vám ho za poplatok 
odvezie.  

4. Separujete? Chránite prírodu nás 
všetkých.
Prečo nemáme v meste motivačné 
pre tých, čo separujú? Každé mesto 
si môže zvoliť formu, akou bude 
motivovať svojich občanov. Mesto 
Handlová ide cestou najnižších 
poplatkov za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad. Táto forma 
motivuje všetkých Handlovčanov.  
Na okolitej prírode Handlovej záleží 
nám všetkým. V Handlovej triedime 5 
zložiek: papier, tetra pack, plasty, sklo, 
kovový odpad a všetky nebezpečné 
zložky komunálneho odpadu vrátane 
elektroodpadu. Kalendár zvozu 
separovaných zložiek každoročne 
dostávajú občania do svojich schránok. 

5. Za čierne skládky platíme draho 
my všetci.
Mesto má povinnosť likvidovať čierne 
skládky v meste, môže sankcionovať 
tých, ktorí ju vytvorili. Páchateľ je však 
často neznámy, nikto ho nevidí. 
Nebuďme  ľahostajní. Dôsledky 
znášame všetci. V prípade, že ste 
svedkom vytvárania skládky kontaktuje 
priamo hliadku MsP Handlová 0905 
499 384 alebo 168 00, resp. referát 
životného prostredia  MsÚ 046 519 
25 13.

V Handlovej kompletnú starostlivosť za 
zvoz, separácia a likvidáciu odpadu, 
mesačný zber veľkoobjemného 
odpadu, jarné upratovanie vykonáva 
spoločnosť HATER Handlová spol. 
s r.o. Služby sú vykonávané na základe 
objednávok od mesta a zmluvného 
vzťahu.
Reálne náklady na všetky tieto služby 
v meste sú viac ako 20 eur (osoba/
rok). Mesto rozdiel, ktorý platia 
obyvatelia v rámci svojho poplatku, 
dopláca z rozpočtu mesta.

Hater Handlová spol. s r.o. a JP 

Zber veľkoobjemného odpadu na mesiac jún 2011
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Deň Zeme
Je venovaný našej Zemi. 
K tomuto nezvyčajnému 
sviatku jej žiaci ZŠ 
Morovnianska cesta  a 
Fénixáci v Handlovej 
prichystali pekný užitočný 
darček. Zapojili sme sa 
do výzvy ministerstva 
životného prostredia ku Dňu 
Zeme „Vyčistime si okolie 
školy“ a 20. apríla sme 
brigádovali. Chytili do rúk 
pracovné náradie a vybrali 
sa pomôcť. Silnejší starší 
chlapci si vzali ťažké fúriky, 
lopaty a motyky. Dievčatá 
hrable a plastové vrecia. A 
začalo sa veľké upratovanie! 
Zbierali odpad z ihriska, 
upravovali trávnaté plochy. 
Teda celý školský areál. 
Veľké vrecia a fúriky sa plnili 
neskutočne rýchlo. Nikto 
nepostával, nikto nemal 
ruky vo vreckách. Keby 
ste videli, koľko odpadu 
tam bolo! Plastové fľaše, 
staré handry, cigaretové 

ohorky, linoleá a rôzne 
podlahové krytiny, papiere!  
Z množstva odpadu sa 
tešili najviac smetiaky a 
kontajnery. Školský areál 
zažiaril čistotou. 
Bežeckú dráhu upravili, 
asfaltovú plochu pozametali, 
ihriská a trávniky pohrabali.
A  Zem môže voľnejšie 
dýchať       Simona  Štrbová, 

novinársky krúžok

Handlovský Deň Zeme
Príroda nám vždy dáva 
pôžičku, ale nikdy nezabudne 
predložiť účet. Predložila nám 
ho aj minulý rok. Veľká voda, 
ktorá sa prevalila  našim 
mestom ukázala, kto bude 
v budúcnosti ťahať za kratší 
koniec, ak by sme prírodu 
donekonečna len využívali.
Posledný aprílový piatok  
sa na Námestí baníkov 
už tradične  stretli deti zo 
všetkých handlovských 
základných škôl a gymnázia, 
aby oslávili  Deň zeme.
Ako povedal Blažej Litva, 
konateľ Hater Handlová spol. 
s.r.o. “Je to tradičná akcia 

organizovaná mestom a  my 
ako firma zaoberajúca sa 
odpadom alebo ekológiou 
máme morálnu povinnosť sa 
tohto zúčastňovať a odmenou 
sú nám tieto veselé deti“.
Lenka Kružlicová z DaMPu si 
myslí, že je veľmi veľa ľudí, 
ktorí sú za to aby sa tá príroda 
chránila, lenže je veľmi veľa 
ľudí, ktorí si povedia, že tomu 
možno nepomôžu, a to je zle. 
Čo všetko môžeme  využiť 
z odpadu, deti predviedli 
v tvorivých dielňach. Vyrábala 

sa mapa  z plastových 
vrchnáčikov, dievčatám 
sa zhotovovali kvetinové 
prstienky z tetrapakových 
škatúľ, ale aj ozdobné korálky 
alebo papierové ruže. Oslava 
bola naozaj štýlová, podávalo 
sa totiž mlieko. 
Komu bolo málo, mohol si 
ísť zmerať sily so svojou 
konkurenciou  v súťaži v pití 
mlieka. Na námestí budila 
pozornosť aj veľká krava, ktorú 
pripravili pracovníci Hateru. 
Vyrobili ju zo zlisovaných 

separovaných surovín, 
doplnili tetrapakovými 
obalmi,  takže to bola 
plne recyklovateľná krava. 
Slniečko v tento deň pražilo  
a tak sa niektoré deti ukrývali 
v tetrapakovom domčeku, 
ktorý vyrábali žiaci zo školy 
na Mierovom námestí skoro 
mesiac. Handlovský Deň 
Zeme pripravili ZŠ Školská, 
Hater Handlová spol. s r.o, 
DK mesta Handlová, Mesto 
Handlová.  

JP 

Pozvánka
Handlovský banícky spolok si 
pripomína Deň otcov výletom

Pri príležitosti Dňa otcov Handlovský 
banícky spolok (ďalej HBS) pozýva 
na výlet na Tri studničky. Zraz 
účastníkov výletu bude v nedeľu 
19. júna o 8.30 h pred Banským 
múzeom pri prvej zástavke 
turisticko-náučného banského 
chodníka. Predpokladaný príchod  
na ,,Tri studničky“ v čase 10.00 
– 10. 30h . V tomto čase možno 
prísť i individuálne. Následne budú 
otvorené športovo-zábavné súťaže 
pre deti do 10 rokov, mládež do 18 
rokov a pre dospelých. Vzhľadom 
na neprístupnú cestu pre dopravu 
občerstvenia, je potrebné si ho 
zaobstarať z vlastných zásob. 
Deti do 10 rokov v sprievode 
dospelých!

Zničili stanovisko 
turistického chodníka 

Dobrou správou je, že po 
náročných rokovaniach so 
Stredoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou VEOLIA sa 
podarilo dostať súhlas na úpravu 
prameňa ,,Tri studničky“. Po 
odstránení prehnitého prístrešku 
sa vybúraním prednej priehradky 
a vyčistením studničky zistil 
prítok vody. Tento sa zachytil do 
hadice a zamurovaním do portálu 
sa zabezpečil proti znečisťovaniu. 
Pôvodné múriky a zadná časť 
boli obložené kameňmi. Spodná 
časť je upravená pre plynulý 
odtok vody a pohodlný prístup 
k prameňu . Tým sa splnil 
zámer HBS obnoviť výlety na 
,,Tri studničky“ a pokračovať 
v tradíciách našich predkov. 

Za úpravu prameňa ,,Tri 
studničky“, ako i opravu ohnísk 
a lavičiek okolo nich patrí 
poďakovanie najmä Jozefovi 
Karovi, ktorému pomáhali ďalší 
členovia HBS – Lipiansky, 
Škultéty, Cibulka. I ďalší členovia 
HBS a turisti vykonávajú 
množstvo prác na úkor voľného 
času a to i fyzicky náročných, 
vzhľadom na ich vyšší vek. 
Mrzí nás všetkých, že sa nájdu 
vandali, ktorí zrejme pod vplyvom 
alkoholu ničia ich prácu ako 
sa to stalo naposledy 14. 5. 
2011. Boli rozbité betónové 
odpadové nádoby a lavičky 
pri ohnisku a tabuľa TNBCH 
– Jedna studnička. Veríme, že 
to odsudzuje celá verejnosť. Na 
základe dohovoru s príslušníkmi 
MsP  bude chodník monitorovaný 
najmä počas víkendov.       
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- Plechy- oceľové, pozinkované, hliníkové
- Jakle
- Rúry – čierne, pozinkované
- Profily – U, I, L, T
- Tyče – kruhové, ploché
- Ocele betonárskePR
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Vypracujem Vám 
Podnikateľský plán
5444 013 - Asterion, n.o
v budove Podnikateľského 
inkubátora č.314
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44. ročník Handlovské 
športové hry
31. máj  - 10. jún 2011
Kolkáreň, plaváreň a 
športoviská v Handlovej 
Organizuje: CVČ Relax, 
Mesto Handlová
tel. kontakt – Ladislav Nagy 
0905 753 435
GymFit 
17. 6. 2011 o 8.30 
hod v telocvični ZŠ 
Morovnianska škola 
Organizuje: TJ Sokol 
Handlová, Mesto Handlová
tel. kontakt – Mária 
Kotríková 0907 265 583
„O kôš mesta Handlová“
17.-18. 6. 2011 , športová 
hala, telocvičňa ZŠ Mierové 
námestie
Organizuje: MBK Handlová, 
Mesto Handlová
tel. kontakt – Karol Kučera 
0915769141

Výstup na Sivý vrch
19. júna 2011 o 05.00 
hod, od Podnikateľského 
inkubátora
Organizuje: OKST Meteor 
Handlová
Prípade záujmu tel. kontakt 
– Jozef Ličko 547 78 29, do 
konca mája nahlásiť účasť

Pozvánka 
MESTSKÝ BASKETBALOVÝ 
KLUB HANDLOVÁ pozýva 
na 
ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ 
S L O V E N S K A 
V BASKETBALE ŽIAKOV 
STREDNÝCH ŠKÔL
V DŇOCH 7.6.2011 
– 8.6.2011
Športová hala Handlová, 
telocvičňa ZŠ Mierové 
námestie
Začiatok zápasov:
 7.6.2011 o 11.00 h
8.6.2011 o 9.00 h
                           
Banícka Rallye 2011
13. ročník „O POHÁR 
MESTA HANDLOVÁ“ – jazda 
zručnosti.
 Vyhodnocuje sa smostatne, 
nahláste sa na štarte! 
Medzinárodná dopravno 
– výchovná súťaž „MLADÝ 
NAVIGÁTOR“
HANDLOVÁ – PARTIZÁNSKE  
24.6. – 26.6. 2011.
Propozície  na 
www.handlova.sk

Prípade záujmu tel. kontakt 
– Arpád Koszta 0910 
985 979

Sobota 14. mája 2011 v 
Handlovej - mestskej časti 
Morovno  patrila v poradí už 
6. ročníku furmanskej súťaže 
pod názvom „Morovnianska 
podkova“. V tomto ročníku 
do mestskej časti prišlo o 
niečo menej furmanov, na 
neubralo to na návštevnosti 
tradičného podujatia. Celkom 
zavítalo na „kolbisko“ 12 
furmanov, každý so svojim 
párom koní. Bolo síce trochu 
pod mrakom, ale to vraj, podľa 
rozhodcov, bolo celkom fajn. 
Napokon do 15.00 h, kedy 
bolo odsúťažené, nepadla ani 
kvapka dažďa.
Furmani bojovali nielen o 
víťazstvá v jednotlivých 
disciplínach: furmanský 
slalom, práca s drevom a 
ťažký ťah, ale hlavne o celkové 
víťazstvo, ktoré tento rok získal 
domáci pretekár Ľubomír 
Dobrotka z neďalekého 

Chrenovca – Brusna s koníkmi 
Waldéz a Gaštan. Víťaz si 
odniesol pohár, hodnotné 
ceny od štedrých sponzorov 
podujatia, tak ako aj súťažiaci 
na druhom mieste Jozef 
Vrecko z Nevidzian s koníkmi 
Artuš a Neguš a tretí Daniel 
Gnida z Vitanovej s koňmi Valér 
a Bura. Palce Handlovčania 
držali aj Handlovčanovi 
Jankovi Debnárovi, ktorý 
napokon skončil na 7. mieste.
Víťaz získal z rúk primátora 
mesta Handlová Rudolfa 
Podobu aj finančnú odmenu 
vo výške 100 eur, súťažiaci 
umiestnený na druhom mieste 
70 eur  a na treťom 50 eur 
Do prírodného „hľadiska“ 
morovnianskych lúk si 
našlo cestu viac ako 1300 
návštevníkov a bolo sa na 
čo pozerať. Hlavný rozhodca 
Ing. Šmelko sprevádzal 
podujatie ako komentátor 

aj odborník na slovovzatý. 
Zlepšujúca sa kvalita pretekov 
ako i narastajúci záujem 
verejnosti o netradičné športy, 
boli dôvody, prečo sa rozhodlo 
vedenie mesta preteky 
furmanov nielen podporiť, 
ale ich priamo v spolupráci 
s CVČ Relax, Zväzom 
chovateľov koní Slovenska, 
MOS Morovnianski furmani, 
Hater Handlová  spol. s.r.o, 
ako aj za podpory sponzorov 
Makita, Apko a ďalších 
zorganizovať. Nechýbali 
stánky s občerstvením a 
drobnými suvenírmi, dobrá 
nálada, disciplinovaní diváci, 
ktorí nevstupovali na súťažnú 
plochu. Aj tento rok ste sa 
na podujatie mohli prísť 
pozrieť bezplatne. Kompletnú 
výsledkovú listinu nájdete 
aj s fotogalériou na stránke 
mesta www.handlova.sk 
Ladislav Nagy, koordinátor športu 

v meste a Jana Paulínyová 

Furmanské preteky Morovnianska podkova 2011 Pozývame na športové  podujatia  - jún 2011 

Poprial im nielen zdarný 
priebeh, výborné výsledky, ale 
aj  príjemný pobyt v našom 
malebnom mestečku. 
Plavecký klub Handlová 
zastupovalo 5 detí :
Jakub Bardáč, Dávid Vicena, 
Richard Ďurina, Zlatica 
Litwiaková, Sára Schlenová, 
ktoré sú zverencami tréneriek  
Stanislavy Gregorovej,  
Zuzany Pokrývačovej a Mgr. 
Márie Májovej. Ďakujeme za 

vzornú reprezentáciu.
Putovný pohár mesta Handlová  
si  tentokrát na rok odniesol  
Klub plávania Aquacity Poprad. 
Na druhom mieste skončil PK 
SPK Bratislava pred Klubom 
plávania  SNV zo Spišskej 
Novej Vsi. Viac informácií o PK 
Handlová na stránke 
www.plaveckyklubhandlova.sk.

Ing. Jarmila Podobová, 
Plavecký klub Handlová

Plavci z celého Slovenska súťažili v Handlovej
Plavecké preteky pre 9 
a 10 ročné deti z celého 
Slovenska už po 20 krát 
zorganizoval Plavecký 
klub Handlová, pod 
vedením prezidentky klubu 
Mgr. Daniely Šúrovej.  
V handlovskej plavárni 21.a 
22.mája O pohár mesta 
Handlová bojovalo 230 
pretekárov kategórie „C“  
z 31 plaveckých klubov 
z Prešova, Popradu, Spiškej 
Novej Vsi, Michaloviec, 
Bratislavy, Myjavy, Žiliny, 
Čadce, Považskej Bystrice,  
Brezna, Rimavskej 
Soboty, Komárna, Trnavy, 
Liptovského Mikuláša, 
Piešťan,  Topoľčian, 
Dolného Kubína, Púchova, 
Martina, Senice a Štúrova. 
Preteky slávnostne otvoril  
primátor mesta Ing. Rudolf 
Podoba, ktorý privítal 
pretekárov.

Športovisko na Mostnej 
ulici sa rekonštruuje!
Vďaka finančnej 
podpore vo výške 
8 130 eur z 
Nadačného fondu 
Západoslovenskej 
energetiky v 
Nadácii PONTIS, sa 
športovisko na Mostnej 
ulici opraví. Cieľom projektu 
je obnova funkčnosti a 
bezpečnosti športoviska 
pre pohybové aktivity 
a športovanie verejnosti s 
celoročným charakterom. 

Leto prichádza a voľný čas 
môžu obyvatelia stráviť 
hraním futbalu, volejbalu, 

basketbalu... 
V zime sa 
môže plocha 
využiť na 
vybudovanie 
ľadovej plochy 
a hranie 
h o k e j a 

a korčuľovanie... 
Športovisko by mohla 
verejnosť začať využívať 
najneskôr v júli 2011. 

Ref.regionálneho rozvoja 
a strategického plánovania MsÚ

KAMELOT
HUTIRA RELAX CLUB Handlová
Vás pozýva na koncert brnenskej 
trampskej legendy Romana Horkého 
s novým zložením skupiny Viktor 
Porkristl, Blanka Šrůmová a Petr Surý ...
Hostia: Robo Hulej a Spod Budína 
(folk rock z Oravy), ÚSVIT (country 
z Handlovej)
10. jún 2011 o 18:00 hod. HUTIRA 
RELAX CLUB Handlová

Viac na www.hutiraslovakia.sk, 
tel. +421 907 468 767, 
e-mail: recepcia@hutiraslovakia.sk
Vstupné: 4 Eur
Koncert sa uskutoční za každého 
počasia vo veľkokapacitnom stane 
v areáli HRC, v ktorom je pre vás 
pripravené sedenie pri stoloch, predaj 
občerstvenia a samozrejme tanečný 
parket. 
Hlavný partner: HUTIRA, Mediálny 
partner – mesto Handlová 



Spisovateľka v knižnici
Handlovská knižnica opäť 
privítala zaujímavého 
hosťa - spisovateľku Petru 
Braunovú, ktorá strávila 
v knižniciach hornej Nitry 
tri dni. Česká spisovateľka 
je u nás menej známa. 
Píše predovšetkým pre deti 
a mládež a v slovenčine 
jej vyšli len dve knižky. 
V našej knižnici sa stretla 
s dospelými čitateľmi 
a študentmi gymnázia. 
Všetkých zaujala svojimi 
zážitkami o spolupráci 
s vydavateľmi, ilustrátormi 
svojich kníh, ale aj 

zážitkami zo stretnutí pri 
písaní kníh pre dospelých. 
Zaujímavým bol príbeh 
z jej pripravovaného 
nového psychotrileru pre 
dospelých Klub radosti 
dnešního dne. Knihu 
napísala na základe vlastnej 
skúsenosti s Facebookom. 
Jej knihy získali v anketách 
u českých čitateľov mnohé 
ceny a po návšteve 
v handlovskej knižnici si 
spisovateľka určite získala 
veľa nových čitateľov 
aj u nás.  Naša hosťka 
navštívila Handlovú 
prvýkrát, potešili ju 

upomienkové darčeky 
o našom meste, ktoré 
dostala počas prijatia u 
primátora a viceprimátora 
mesta. Spisovateľka 
sa rozlúčila s mestom 
a našimi čitateľmi srdečným 
pozdravom do kroník 
knižnice aj mesta. 
Stretnutia so spisovateľmi 
a osobnosťami patria 
v knižnici k tým 
najzaujímavejším poduja- 
tiam. Keď sa podarí získať 
k nám spisovateľa, to je 
pre knižnicu radosť a teší 
nás prejav záujmu našich 
čitateľov o takéto stretnutia. 
Pozitívny ohlas vo forme 
listu sme dostali aj od našej 

čitateľky pani Hedvigy 
Vetrákovej, ktorej sa 
stretnutie so spisovateľkou 
páčilo a opäť si odniesla so 
stretnutia bohatý literárny 
zážitok. 

MsK Handlová

Pripravujeme v júni 
MDD v knižnici.
Spomienka na štrajk 
Handlovských baníkov. 
V spolupráci s MOMS
Stratené postavičky z kníh. 
Literárna súťaž pre deti.
Moja naj kniha. Výtvarná 
súťaž pre deti.
Kreslo pre hosťa. Vanda 
Rozenbergová. Regionálna 
spisovateľka.
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INFORMÁCIE Z KNIŽNICE FK REBEL – JÚN 2011
2.júna 2011, 19.00 h
SOCIALISMUS 
Réžia: Jean-Luc Godard, 
Švajčiarsko, Fracúzsko, 
2010, 102 min
Jean-Luc Godard, 
enfant terrible svetovej 
kinematografie, nakrútil 
opus o nenaplnených 
ideáloch západnej 
spoločnosti, plný kritickej 
sebareflexie, nečakaných 
spojení, umeleckej kreativity 
a vtipu.

16.júna 2011, 19.00 h
MAMUT
Réžia: Lukas Moodysson, 
Švédsko, SRN, Dánsko, 
2009, 121 min
Úspešný manželský 
pár Leo a Ellen žije v 
luxusnom byte v New 
Yorku a celé dni i noci trávia 
prácou. Leo je tvorcom 
úspešných webových 
stránok a Ellen pracuje ako 
lekárka na pohotovosti. 
Ich sedemročná dcéra 
Jackie trávi väčšinu času 
so svojou filipínskou 
pestúnkou. Leo podnikne 
pracovnú cestu do Thajska, 
kde nechtiac spustí reťazec 
nečakaných udalostí, ktoré 
budú mať dramatický dopad 
na všetkých.
FK REBEL – JÚN 2011

Mestský bytový podnik 
Handlová informuje.
MsBP Handlová s.r.o. 
oznamuje občanom, že 
po rekonštrukcii interiérov 
opätovne sprístupnil 
kanceláriu PREDPIS 
NÁJOMNÉHO (prízemie, 
vchod od ulice).
Ďalej oznamuje občanom, že 
v mesiaci jún je distribuované 
Vyúčtovanie nákladov za 
služby spojené s bývaním 
a správou bytu za rok 2010. 
Z dôvodu čo najrýchlejšieho 
vyplácania preplatkov, 
žiadame občanov, aby si na 
Predpis nájomného nahlásili 
aktuálne čísla účtov.
Preplatky v hotovosti sa 
budú vyplácať v mesiaci 
júl 2011, po uplynutí 
reklamačnej doby. Občania 
budú včas informovaní 
zverejnením harmonogramu 
vyplácania preplatkov.

MSBP Handlová s.r.o. 

Kino Baník 
pozýva v júni

5. 6.  NE o 18,00 h / USA / 
akčný, sci-fi / 
SOM ČÍSLO ŠTYRI 
Film "Som číslo štyri" 
mapuje osud jednej 
mimozemskej bytosti. 
Réžia: D.J Caruso, Hrajú: 
Alex Pettyfer, Timothy 
Olyphant, 

7. 6.  UT  o 18,00h / USA / 
akčný, fantasy /
SUCKER PUNCH             
Sucker Punch je výpravnou 
akčnou fantasy, ktorá vás 
zavedie do sveta fantázie 
mladého dievčaťa, ktorému 
pomáhajú sny dostať sa z 
temnej reality, v ktorej žije. 
Réžia: Zack Snyder, Hrajú: 
Emily Browning, Abbie 
Cornish, Jena Malone.

14. 6.  ut o 18,00 h /USA/ 
rom. komédia 

SKÚS MA ROZOSMIAŤ       
Danny Macabee (Adam 
Sandler) nosí falošný 
snubný prsteň preto, aby 
mohol získavať ženy a 
pritom nikdy nenadviazať 
ozajstný vzťah. 
Réžia: Dennis Dugan, Hrajú: 
Jennifer Aniston, Brooklyn 
Decker, Rachel Dratch, 
Nicole Kidman.

19. 6.  NE o 18,00 h /SR/ 
romantický, dráma 
MARHUĽOVÝ OSTROV
Koľko mužov môže skutočne 
milovať jedna žena?
Podmanivý príbeh ženy 
skúšanej životom, plný 
vášne, krutostí osudu a 
nespútanej lásky. 
Réžia: Peter Bebjak, 
Hrajú : Szidi Tobias, Attila 
Mokos, Peter Nádasdi, 
György Cserhalmi, 
   

21. 6.  UT o 18,00 h /USA/
akčný triler
VŠEMOCNÝ

Predstavte si drogu, vďaka 
ktorej sa výkonnosť vášho 
mozgu neuveriteľné zvýši, 
viac sa koncentrujete, 
dokonca ste naraz očarujúci 
a atraktívny, v niekoľkých 
hodinách by ste mohli 
napísať knihu či sa naučiť 
cudzí jazyk alebo by ste 
spracovávali informácie tak  
rýchlo, že by ste dokázali 
odhadnúť vývoj burzy....
Réžia: Neil Burger, Hrajú:
Bradley Cooper, Robert 
De Niro, Anna Friel, Abbie 
Cornish, 

26. 6.  ne o 18,00 h / USA/
triler 
ZDROJOVÝ KÓD
Film pracuje s paralelnou 
realitou a vnímaním času 
a priestoru a jeho rýchle 
tempo a netradičná 
zápletka z neho robia veľmi 
očakávaný film.
Réžia: Duncan Jones, Hrajú 
Jake Gyllenhaal, Michelle 
Monaghan.

       28. 6.  UT o 18,00 h / 
USA / kOmédia /
TÝĎEŇ bez záväzkov
Rick (Owen Wilson) a 
Fred (Jason Sudeikis) sú 
najlepšími priateľmi, ktorí 
majú toho veľa spoločného. 
Napríklad aj to, že sú 
obaja už dlhé roky ženatí. 
V istej chvíli však začnú 
doma prejavovať známky 
nespokojnosti. 
Réžia: Bobby Farrelly,  
Hrajú Owen Wilson

Plánujeme spoločné 
oddychové priestranstvá
Možno je to slnečným 
počasím a možno skutočným 
záujmom ľudí, ale dve 
májové plánovacie stretnutia, 
ktoré sme zorganizovali 
v spolupráci s lídrami 
komunít na Ul. 29 augusta 
a v Novej Lehote, dopadli 
vynikajúco. Plánovali rodičia 
s deťmi, seniori, mladí 
i stredná generácia. Na Ul. 
29 augusta sa zišlo približne 
60 ľudí a z ich rúk vznikli štyri 
podnetné vizuálne návrhy 
využitia vnútornej trávnatej 
plochy. Stretnutia v Novej 

Lehote sa zúčastnilo približne 
30 obyvateľov a v spontánnej 
atmosfére vzniklo päť 
vizuálnych návrhov budúceho 
centra Novej Lehoty.
A čo ďalej ? Obyvatelia 29. 
augusta budú môcť vďaka 
grantu od nadácie EKOPOLIS 
v rámci projektu „Oživme 
vzťahy v komunite“ svoje 
priestranstvo premeniť na 
pekné, funkčné a bezpečné. 
Za účelom úpravy centra 

Novej Lehoty boli v minulom 
mesiaci podané dva projekty 
na iné nadácie, ktoré by 
v prípade úspešnosti, mohli 
do tejto lokality priniesť 
finančné prostriedky na 
čiastočnú obnovu srdca 
Novej Lehoty. 
Veľmi nás teší, že 
vďaka návrhom, ktoré 
obyvatelia prezentovali, 
sa opäť v krátkom čase 
stretneme a rozhodneme 

o tom, akú novú tvár 
priestranstvá dostanú. Veľmi 
významným prvkom týchto 
stretnutí je naštartovanie 
a znovuoživenie susedských 
vzťahov, podnietenie debaty 
o tom, ako verejné priestory 
zveľaďovať, a následne sa 
o ne aj starať. 

Viac o plánovacích projektoch sa 
dočítate aj na www.handlova.sk 

Ref. region. rozvoja a strategického 
plánovania MsÚ  a dobrovoľníci 

L.Lenhart, P.Juríček a L.Kello

Pálfyho Laura 
2011
Nenechajte si 
ujsť príležitosť 
a prezentujte sa 
v alegorickom 
sprievode mestom. Zapojte 
sa do Pálfyho Laury 2011, ktorá  
sa bude konať 3. septembra 
2011! 
Igor Suchý 0918 610 817 
igor.suchy@mail.t-com.sk 
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Čas plynie, rana bolí, 
ani čas ju nezahojí. 
Dňa 11. 5. 2011 
si pripomíname 1. výročie
smrti môjho manžela,
otca, starého otca, brata švagra 
Jozefa Horvátha.
Za tichú spomienku ďakujeme tým, 

ktorí ho poznali a spomínajú s nami.  Manželka a deti.

Dňa 9. júna 2011 uplynie 
20 rokov, čo nás navždy 
opustil 
Čupka Vojtech.
Kto ste ho poznali, venujte  mu 
tichú spomienku.
Navždy ostaneš v našich 
srdciach. Spomína syn Vojtech s celou rodinou. 
Ďakujeme za tichú spomienku.

Čas rýchlo plynie a opäť je tu ten 
smutný deň 30. máj, kedy si 
pripomíname 2. výročie, čo 
nás opustila naša milovaná 
manželka,mamička a starká 
Viera Žabková
Odišla si nám tichúčko, ani čas 
nevie zahojiť bolesť a prázdno 
v srdciach našich. Ostali len spomienky na dni s tebou. 
S láskou spomíname....  
Manžel Pavel a dcéra Paulína a  Adriana  s rodinami.

Namiesto objatia, spomienka tichá,
namiesto bozku, kytička 
kvetov na hrobe rozkvitá. 

Dňa 20. 6. 2011 si 
pripomíname  smutné druhé 
výročie úmrtia mojej milovanej 
manželky, mamičky a starkej 
Márie Puterovej.
Spomína manžel, deti, vnúčatá a pravnúčatá.

Dňa 12. 06. 2011 si pripomíname 1. výročie úmrtia 
nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka  

Kolomana Peťka.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. 

Smútiaca rodina

Dotĺklo láskavé srdce, stíchol jeho hlas...
Odišiel tíško, v srdci nám bolesť 
zanechal rýchlo bez rozlúčky,
nikto to nečakal, slza zabolí, no spomienka na 
neho ako večný plameň v našich srdciach nezhorí.

Dňa 17. 05. 2011 uplynuli 2 roky čo nás opustil 
náš láskavý manžel, otec, deduško, švagor, priateľ, 
človek s veľkým srdcom. RNDr. TIBOR BIELOKOSTOLSKÝ.
Spomíname na všetko, čo sme s ním spoločne prežili. Odišiel, ale v našich 
srdciach navždy žije. Veľmi nám chýbaš.
Odišiel náhle, nás to stále bolí, naše rany ani čas nezahojí.
Mal nás všetkých rád, chcel ešte žiť, svoje plány uskutočniť...
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
Manželka, syn, nevesta, vnúčatka a ostatná rodina.Dňa 22. 5. 2011 uplynie 11 

rokov, čo nás navždy opustila 
naša drahá, láskavá mamička, 
stará mama, prastará mama 
 Alžbeta Madolová.
Dotĺklo srdce, utíchol hlas, čo 
sme milovali. Mala rada život, 
aj všetkých nás. 
Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva. S láskou 
a úctou  spomínajú deti s rodinami.Veľmi nám chýbaš.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú 
s  nami.                                            Deti s rodinami

Odišla si tichúčko, ako odchádza 
deň a v našich srdciach ostáva 
spomienka len. 
Dňa 10. júna 2011 uplynie rok, čo 
nás navždy opustila naša  milovaná 
manželka, mamička, stará mama 
a priateľka  
Marta Boďová. 

S láskou a so smútkom v srdci spomínajú 
manžel, deti s rodinami.

Nový komunitný 
pracovník na sociálnom 
oddelení
Dňa 26.4.2011 sa 
uskutočnilo výberové 
konanie na miesto 
asistenta sociálneho 
pracovníka, v rámci 
realizácie projektu Rozvoj 
služieb starostlivosti o 
skupiny občanov ohrozené 
sociálnym vylúčením, 
s osobitým zreteľom na 
marginalizovanú rómsku 
komunitu v Handlovej. Do 
výberového konania sa 
prihlásilo 30 uchádzačov, 
jedna žiadosť bola vyradená, 
z dôvodu nesplnenie  
stanovených podmienok. 
Konanie malo dve časti 
– test všeobecného 
rozhľadu o sociálnej 
oblasti a osobný pohovor. 
Osobného pohovoru sa 
zúčastnilo 21 uchádzačov. 
Z nich komisia vybrala ako 
víťazku Ing. Evu Boháčovú, 
ktorá pracuje na sociálnom 
oddelení od 1.5.2011. Na 
druhom mieste bola Anna 
Ištoková a na treťom Jana 
Kubáleková.

- Predám 4 izbový rodinný dom. Kúrenie: pevné palivo,
Lokalita: Horný koniec, Cena dohodou.t. č: 0908 734 790

- Predám 5 izbový rodinný dom v centre. Ticho, slnko, 
garáž, plynové ústredné kúrenie. Zastavaná plocha 137 
m2. Pozemok 1 100 m2.Tel. kontakt: 0905 600 830.

Spomíname...
V júni 2011si pripomíname nedožité 
90. narodeniny biskupa 
Petra Dubovského, čestného 
občana mesta Handlová. Spomeňme 
si na neho tichou spomienkou. Viac 
o jeho živote sa dočítate na stránke 
mesta www.handlova.sk.

- Predám tmavú obývačkovú stenu 382 x 242 cm, 
okrúhly konferenčný stolík, šatníkové skrine. 
0905 600830

- Predám byt za 720-ke, Ulica 29.augusta 3/75. Cena 
dohodou. Kontakt. 0905 780 667



Na úvod prajem 
všetkým rybárom 
vydarenú sezónu!
Keďže rybárčenie je už 
v plnom prúde opýtala 
som sa mladého 
Handlovčana, Petra 
Košičára, na jeho cestu 
rybolovom. Mňa zaujal 
hlavne preto, že je rybár 
– spisovateľ.
Peter stretla som sa 
s tebou ako s novým 
členom Komisie 
pre informatizáciu 
a  komunikáciu pri MsZ 
v Handlovej. Pre tých, 
ktorí ťa nepoznajú, skús 
povedať o sebe  trochu 
faktov.
Som Handlovčan a rybár 
od mojich desiatich 
rokov. Vlastne som vždy 
bol do rybárčenia fanatik. 
Akosi plynulo som v roku 
1997 začal písať prvé 
články do rybárskych 
časopisov a o päť rokov 
neskôr bol zo mňa 
redaktor rybárskeho 
časopisu, moderoval 
som rybársku reláciu 
v STV. V roku 2007 

som založil spoločnosť 
zaoberajúcu sa výrobou 
a predajom rybárskych 
potrieb.
To, že aj píšeš knihy, 
bola hneď druhá 
informácia, ktorú som 
sa o tebe dozvedela. 
Na rybách premýšľaš 
a doma píšeš, alebo 
rybárčiš s notebookom 
na nohách?
Vlastne niekedy 
robím aj to, že sedím 
s notebookom na 
nohách. Keďže 
rybárčenie je viac menej 
sezónna záležitosť, 
v zime píšem a v lete  
lovím. Nielen ryby, ale aj 
myšlienky.  
Doteraz som napísal 5 
rybárskych kníh a viac 
ako 100 článkov do 
rybárskych časopisov 
nielen u nás, ale 
i v zahraničí. Od roku 
2005 som členom 
Slovenského syndikátu 
novinárov.
Okrem iného textujem tiež 
filmy o prírode, doteraz 
som otextoval päť filmov. 

Píšem básne, poviedky, 
fejtóny, pohrávam sa 
tiež s myšlienkou písať 
klasickú beletriu.
Vraj lovíš, no ryba na 
pekáči neskončí.
Propagujem vyslovene 
športový rybolov, 
ktorého hlavným mottom 
je tzv. „Catch and relase“ 
teda „chyť a pusť“, kde 
prioritou po ulovení 

veľkej ryby sa stáva 
pekná fotografia a šetrné 
pustenie ryby späť do 
vody. Špecializujem sa 
na lov veľkých kaprov 
nielen u nás, cestujem 
za nimi i za hranice do 
Rakúska, Francúzska, 
Maďarska, Talianska, 
Španielska, Poľska, 
Česka.

Zhovárala sa JP

Začalo sa rybárčenie ...
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AUTOSERVIS
- predaj náhradných dielov
- príprava na STK
- klampiarske práce
- kompletný servis
- autodiagnoistika

Prevádzka: Prievidzká 68, 972 51 Handlová

Milan Javorský 
0917 484 180
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Prečítajte si na webe...  
Architektúra 
V Handlovských novinách prinášame  pravidelne 
články o histórii mesta pri príležitosti  635. výročia 

prvej písomnej zmienky o Handlovej, ktoré si 
v tomto roku pripomíname. Z  dôvodu nedostatku 
miesta na zverejnenie článku, si môžete článok 
o architektúre pozrieť na stránke www.handlova.sk  
v odkliku pamätihodnosti mesta. 

Výkup  zlomkového zlata, zubného zlata,   
  zlata všetkého druhu, 
  výkup podľa rýdzosti od 8-20 eur (g) 
Novinka  Náramkové hodiny značky POLICE
Každý mesiac nový tovar STRIEBRA
Veľký výber Swarovski Crystal
Akcie a zľavy na náramkové hodiny a darčekové predmety.  

Klenoty a hodinárstvo NANI
Podnikateľský inkubátor, Námestie Baníkov č.5

Tel. č. 0903 508 374



Podnikatelský inkubátor Handlová, Námestie 
Baníkov 5, 2. poschodie 314, 046/5444 013, 
0907774280, www.inkubatorhandlova.sk

Srdiečka 2011

Dajte si odfotiť vaše detičky 
a zapojte sa do súťaže 
o najkrajšiu detskú fotografiu!
Najkrajšie fotografie budú mesačne 
uverejňované  v HN a v decembri 
2011 z nich čitatelia vyberú víťazné 
foto, ktorého majiteľ získa zdarma 
foto vo formáte A1(841 x 594 cm).

Platí len pre fotografie zhotovené 
vo Fotoštúdiu Asterion.
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O ovečkách, ktoré prevedú deti internetom
Začiatkom mája sa mali možnosť pedagógovia ale i handlovská verejnosť 
oboznámiť s projektom OVCE.sk na bezplatnom seminári. Takmer 80 ich 
prijalo pozvanie do Podnikateľského inkubátora, ktorý sa spolu s mestom 
Handlová a OZ eSlovensko stali organizátormi. Prednášajúci Miroslav 
Drobný a Monika Gregussová zo združenia si pripravili takmer 3 hodiny 
trvajúcu prezentáciu viacerých projektov zameraných na rizikové správanie 
sa detí v intranetovom prostredí projektov.  
Na projekte OVCE.sk pracovalo veľa známych osobností. Patrik Vrbovský alias RYTMUS, Csondor Kassai, Jozef 
Vajda, Patrik Leško prepožičali svoje hlasy kresleným ovečkám, zlým vlkom, múdremu horárovi, bačovi a jeho 
pomocníkovi. Cieľom kreslených rozprávok je šírenie osvety o rizikách internetu. Ale nie len to. Mobilný telefón, 
sociálne siete, nové technológie sú dnes dostupné deťom od útleho veku. 
Ako povedala Monika Gressuvá: „Nepustiť deti na internet a nenaučiť ich ovládať nové technológie, je ako nenaučiť 
ich chodiť cez cestu“. Nemôžete im to úplne zakázať. Vylúčili by sme ich z kolektívu. Je potrebné ich však  učiť 
pravidlá. Na DVD , ktoré obdržal každý účastník seminára nájdete 9 rozprávok. Môžete si ich pozrieť aj na web 
stránke www.ovce.sk, kde nájdete aj odkazy na ďalšie nadväzujúce projekty www.zodpovedne.sk, www.pomoc.sk 
a www.stopline.sk. 
Užitočné telefónne číslo 116 111 Ak sa deti stanú terčom šikany, majú problém s  násilím, rasizmom, 
netoleranciou, ale aj s inými nebezpečenstvami, s ktorými sa môžu stretnúť na internete môžu kontaktovať bezplatnú 
nepretržitú telefónnu linku 116 111. O šikane sa na seminári rozprávalo a bolo prezentovaných viacero filmov, 
z ktorých išiel mráz po chrbte.  JP 

- Predám 2 izbový byt v Handlovej 
s plastovými oknami. 
Cena: 15900 EUR. T.č. 0918 481 215

Darčeková predajňa „ROZÁRKA“
(budova Slovenskej reštaurácie), SNP 16 Handlová

 - veľkoobchodné ceny sladkostí
   najlacnejšie v meste
 - darčekové predmety, darčekové 
 - koše, kytičky zo sladkostí
   Tel. 0917 509 804

��������������������
���������������������������������������������

�������������������
� ��������������������������
� �����������������������������������������
� ��������������������
� ��������������������������������������������
� ���������������������
� ����������������
� ������������
�����������������������������������������������

�������������������

Priestory na
prenájom
školenia
kurzy
firemné akcie
5444013
PI Handlová

Viac info na www.handlovskenoviny.webnode.cz - COUNTRY TRH

Country TRH 2011
      1.-2. júl, Handlová, časť Morovno

Plavci (Cz), Taxmeni (Cz), 
Flastr (Cz), Rock is back, Kredenc, 
Úsvit, Daily, Pacipacifik, Texas, Jada, 
Fox, Neznámi, 

- Dva dni dobrej zábavy 
-  Deň pre rodinu - Súťaže a hry pre deti

-  Kynologická show
-  Westernové jazdenie
-  Slovenská a česká country hudba
-  Renomované tanečné združenia


