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Spomienky nikdy 
nevymiznú...

Nostalgická jeseň je ako stvore-
ná na spomínanie. Už v týchto 
dňoch ozdobíme hroby svojich 
blízkych kvetmi. Cintoríny sa roz-
horia tisíckami svetielok. Každé 
z nich ako by bolo jednou peknou 
spomienkou.... na babkine buch-
ty, dedovu fajku, mamine pocho-
penie či otcove silné objatie. 
Ako veľmi nám všetci chýbajú....
Aké ťažké je zmieriť sa s tým ....
Na handlovskom cintoríne sú 
však aj hroby, na ktoré už nemá 
kto prísť. Prosím vás, zoberte 
si so sebou o pár sviečok viac 
a zapáľte ich tam, kam už nikto 
nechodí. A zastavte sa aj pri 
pamätníku obetí I. a II.svetovej 
vojny. Patrí ľuďom, ktorí sa 
obetovali aj pre nás. A keď už 
budete odchádzať, zapáľte jedno 
svetielko pre 466 obetí banskej 
činnosti na hornej Nitre pri ich 
pamätníku.
 „Aj ja som bol ako ty. Pobudni 
chvíľu so mnou“, je napísané 
na jednom nenápadnom hrobe 
na handlovskom cintoríne. Po-
stojme chvíľu v jesennom tichu, 
pobudnime s nimi. Veď naozaj 
boli ako my, mali svoje sny, túžby 
a trápenia.

Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej 

Tradične (od r.2006) sa v no-
vembri, pri príležitosti Handlov-
ských katarínskych dní, oceňujú 
Handlovčania, ktorí významne 
prispeli k rozvoju mesta a šíria 
dobré meno Handlovej doma i v 
zahraničí. 
Návrhy na ocenenie predkladajú 
poslanci MsZ a primátor mesta 
i široká verejnosť. Mesto Handlová 
prostredníctvom Handlovských no-
vín č.9/2011, internetovej stránky 
mesta www.handlova.sk, infotextu 
RTV, vývesky mesta, mestského 
rozhlasu a vo vysielaní Rádia BETA, 
vyzvalo širokú verejnosť k nahlaso-
vaniu nominácií na ocenenie. 
V rámci verejného zasielania návr-
hov na ocenenie bolo zaslaných 9 
návrhov, ktoré boli predložené na 
rokovanie Mestskej rady.  Mesto 
Handlová týmto ďakuje všetkým, 
ktorí zaslali nominácie na ocenenie 
a prejavili tak záujem o ľudí, ktorých 
považujú v našom meste za výni-
močných. Do uzávierky novín sme 
ešte neboli informovaní o výsledku 
rokovania poslaneckého zboru. 
Informácie, kto tento rok získa oce-
nenie, nájdete na www.handlova.sk 
po 27.10.2011.
Poslanci MsZ schvaľujú  nominácie 
uznesením v zmysle Štatútu mesta 
Handlová, VZN č.5/2007. 

Spravidla sa udeľujú 3 Ceny mesta, 
3 Ceny primátora mesta. Čestné 
občianstvo majú do dnešného dňa 
v meste Handlová  udelené Jozef 

Juríček (2010), prof. MUDr. Ján 
Štencl, CSc. (2006) a J. Ex. Mons. 
Peter Dubovský  - emeritný biskup 
(2006). 

Deň otvorených dverí v samospráve
Zo všetkých materských, základných 

a stredných škôl sa prišlo v sprievode svo-
jich učiteľov pozrieť do organizácií mesta 
Handlová takmer 600 zvedavých malých 
i veľkých Handlovčanov. (str.2)

SENIOR CENTRUM 
V našom meste sa zrekonštruuje 

objekt bývalej ZŠ na Ul. M. Krššákovej 
na Domov sociálnych služieb a zároveň 
Zariadenie pre seniorov. (str.4)

Neplaťte za bezcenné cenné papiere
Väčšina občanov Slovenska sa najmä 

vďaka kupónovej privatizácii stala vlastní-
kom cenných papierov. Mnohí sa v oblasti 
obchodovania s cennými papiermi nevedia 
zorientovať.... (str. 3)

VI. ročník mikroregionálneho turnaja 
v malom futbale

6. októbra sa v rámci Dní športu 2011 a 
v spolupráci s novovzniknutým klubom FC 
Baník horná Nitra a ZŠ Školská, uskutočnil 
štvrtý ročník mikroregionálneho turnaja v 
malom futbale.   (str. 11)



 Nádhernú otázku, ktorá je ti-
tulkom tohto článku, položil malý 
žiačik na 7. ročníku Dňa otvore-
ných dverí v samospráve mesta 
(DOD), ktorý sa konal 20.októbra 
2011. Cieľom DOD je otvorený 
dialóg a presvedčenie, že keď sa 
dvaja rozprávajú, dozvedia sa veľa 
nového.
 Zo všetkých materských, zá-
kladných a stredných škôl sa 
prišlo v sprievode svojich učiteľov 
pozrieť do organizácií mesta Hand-
lová takmer 600 zvedavých malých 
i veľkých Handlovčanov. Práve pre 
nich je tento deň orientovaný naj- 
viac, pozvánku však dostala i široká 
verejnosť.
 Deti najviac zaujal kamerový sys-
tém na MsP, cez ktorý spolu policaj-
tami pátrali, čo sa deje v jednotlivých 
častiach nášho mesta.
Druhým najnavštevovanejším bol 
mestský úrad.  Poslanci MsZ mali 
naozaj čo robiť, občas sa vo veľkej 
zasadacej miestnosti zišlo 80 detí. 
Starší sa dozvedeli niečo o tom, 

ako môžu meniť veci 
v samospráve prostred-
níctvom mládežníckych 
aktivít, mladší hlasovali 
za dlhšie prázdniny a viac 
kolotočov.
 Pred mestským úradom 
si každý, kto išiel vo štvr-
tok okolo, mohol všimnúť 
aj ukážku, ako to vyzerá, 
keď sa plastový odpad 
stláča a keď nie. 
Mestskú knižnicu navští-
vilo približne 120 detí.  
 A čo ich najviac zaujímalo?
Balenie kníh do fólie, písanie na kla-
sickom písacom stroji, ktorý mnohé 
deti videli po prvýkrát, najmenších 
zaujala návšteva dospelého oddele-
nia, kde sa poprechádzali pomedzi 
viac ako 30 000 knihami. 
 Už pred vstupom do domu kultúry 
vítal a sprevádzal deti pestrofarebný 
šašo spolu s kolegami z domu kul-
túry. Deti mali možnosť vidieť a vy-
skúšať si ako sa tvorí kultúra a čo 
všetko potrebuje herec na to, aby 

sa premenil na dramatickú postavu. 
Najviac deti zaujala povestná garde-
róba a premietanie filmovej ukážky 
na klasických premietačkách, ktoré 
už čoskoro budú minulosťou.
 V podnikateľskom inkubátore 
sa deti dozvedeli, čo to vlastne za 
inkubátor v našom meste máme, 
vyskúšali si ako sa správať v spo-
ločnosti a niektoré sa v pripravenom 
fotoštúdiu zmenili na atraktívne mo-
dely a modelky.
 Mesto Handlová pripravilo i pre-
zentáciu sociálnych služieb v mes-

te. Občania nad 65 rokov mohli 
bezplatne využiť prepravné služby 
sociálneho taxíka, otvorili sa dvere 
do priestorov Jazmín.n.o., kde sa 
podarilo vybudovať úplne novú a 
modernú kuchyňu.
 Otvorená bola aj Odevná banka 
mesta Handlová, kde ste v tento 
deň mohli využiť akciu na zakúpenie 
pre vás potrebných odevov. Odevná 
banka je tu pre všetkých, ktorí potre-
bujú pomoc v CVČ Relax Handlová 
(vstup zboku od Ul. F. Nádaždyho)

JP+VH

ARTANNO  V  ŠTRASBURGU
Na pozvanie europoslankyne Anny Záborskej navštívil ko-
morný spevácky zbor Artanno z Handlovej v dňoch 25. - 27. 
septembra 2011 sídlo európskeho parlamentu- Štrasburg. 
Okrem toho, že sme svojím umením reprezentovali naše 
malé Slovensko a Handlovú pred poslancami z celej Európy, 
odniesli sme si zo Štrasburgu množstvo zážitkov. Prehliadka 
mesta loďou, nádhera štrasburgskej katedrály, či úžasný deň 
strávený v priestoroch európskeho parlamentu s podrobným 
výkladom europoslankyne Anny Záborskej, zanechali v nás 
hlboké dojmy.
Veľká vďaka členov Artanna patrí europoslankyni Anne Zá-
borskej a jej manželovi za tieto nezabudnuteľné chvíle.

AB ZUŚ
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Keby neexistovala Handlová, 
kde by bývali Handlovčania?

Deň otvorených dverí. Deti zo ZŠ Školská vo fotoštúdiu Asterion,n.o. Foto Peter Jaško

V piatok 23.9.2011 sa zúčastnili 
žiaci 1. stupňa ŠZŠ v Handlovej 
akcie  pod názvom Rytierske dni 

2011, ktorá sa konala na Bojnickom 
zámku. Námet tejto originálnej preh-
liadky vychádzal z dejín tohto zámku 
a prostredníctvom príbehov a súťaží 
ožívali postavy rytierov z minulosti. 
Žiaci sa tiež dozvedeli, že stať sa 
rytierom nebolo také jednoduché. 
Uchádzač musel absolvovať dlhú 

cestu výchovy, výcviku a skúšok. 
Oboznámili nás aj s tým, kto bol 
panoš, páža a aké boli ich povin-
nosti a úlohy. Počas tejto prehliadky, 
spojenej s programom, žiaci súťažili 
v rôznych disciplínach, napr. jazda na 
drevenom koni s jedným kolieskom, 
narábanie s mečom atď.  Všetkým 
sa táto akcia veľmi páčila a odnášali 
sme si domov plno zážitkov z pekne 
prežitého dopoludnia. 

RYTIERSKE DNI 2011
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Neplaťte za bezcenné 
cenné papiere
Väčšina občanov Slovenska sa najmä 
vďaka kupónovej privatizácii stala 
vlastníkom cenných papierov. Mnohí 
sa v oblasti obchodovania s cennými 
papiermi nevedia zorientovať, niek-
torí zabudli, že majú cenné papiere 
a niektoré cenné papiere už nemajú 
hodnotu. 

Zapojili ste sa do „kúponky“? 
Všetky tieto cenné papiere sú vedené 
v evidencii Centrálneho depozitára a je 
potrebné platiť poplatky za ich vedenie. 
Minimálna výška poplatku je  9,60 eura 
a maximálna až 198 eur za rok.

Preverte si existenciu 
cenných papierov
Kto vlastní cenné papiere bez hodnoty, 
nedostáva dividendy, už od októbra 
2009 môže tieto cenné papiere bez-

odplatne previesť na účet Fondu nár. 
majetku SR . Keďže termín zasielania  
faktúr za vedenie  účtu cenných papier 
sa začne začiatkom roka 2012, chceli 
by sme odporučiť všetkým občanom, 
aby si preverili existenciu vlastníctva 
cenných papierov a to na internete 
cez web stránku www.cdcp.sk. V časti 
Overenie existencie účtu fyzickej osoby 
po zadaní rodného čísla občan zistí, či 
na zadané rodné číslo existuje a je ve-
dený účet a či sú na ňom cenné akcie. 
Ak získa kladnú odpoveď a nevie, aké 
cenné papiere vlastní, najbližšie mu 
pomôžu zodpovedať túto otázku v bu-
dove Slovenskej pošty v Prievidzi, na 
Ul. Kláštorná 5, Prievidza (na námestí), 
odd. SIPO – 1. poschodie. Je nutné 
predložiť platný občiansky preukaz. 

Rozhodnite sa 
do  16. decembra 2011
Pokiaľ chcete predísť platbe po-
platkov za vedenie účtu za cenné 
papiere, zvážite, že pre vás cenné 

papiere nemajú hodnotu  a na 
základe slobodného vlastného roz-
hodnutia sa rozhodnete, že cenné 
papiere prevediete na Fond národ-
ného majetku, urobte tak  do 16.12. 
2011 na oddelení SIPO Slovenská 
pošta Prievidza, Kláštorná 5. V prí-
pade úspešného prevodu cenných 
papierov na majetkový účet FNM, 
fond preberá záväzky občana spo-
jené s evidenciou cenných papierov 
za kalendárny rok, v ktorom došlo 
k prevodu a za dva kalendárne roky 
predchádzajúce tomuto roku.

Spracovala Ing. Tatiana Molnárová, 
18. 10.2011, ZDROJ: Obecné noviny č.  35/
2011: Bezodplatný prevod cenných papierov. 

Koniec roka a miestne 
dane
Koniec roka prináša bilancovanie 
splnenia predsavzatí, ale aj svojich 
povinností. 
Touto formou oslovujeme občanov 

nášho mesta, aby si skontrolovali, 
či si splnili svoje povinnosti voči 
mestu v oblasti úhrady miestnych 
daní : a to daň z nehnuteľností, 
daň za psa a miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady. 
Posledný termín splatnosti týchto 
miestnych daní uplynul v po-
sledný októbrový deň. V prípade, 
že občania z rôznych dôvodov 
nesplatili svoje daňové povinnosti 
v zákonnom termíne, je potrebné, 
aby tak urobili v čo najkratšom 
období, najneskôr však do  15. 
decembra tohto roka. Vo väčšine 
prípadov sa tak vyhnú nepríjem-
nostiam a zbytočnej penalizácii 
nedoplatkov. Akékoľvek nejasnosti 
v otázkach miestnych daní vám 
zodpovedia pracovníci oddelenia 
správy miestnych daní na Mest-
skom úrade v Handlovej. 

Ing. Tatiana Molnárová, 
vedúca odd. daní  a poplatkov MsÚ Handlová 

Primátor mesta rokoval 
Vážení Handlovčania, 
v stálej rubrike vám opäť prinášame 
rokovania primátora mesta v me-
siacoch september/október  2011. 
Témy stretnutí sú i pre vás ukazo-
vateľom, v akých smeroch sa snaží 
vedenie mesta o rozvoj Handlovej.

Primátor mesta absolvoval:
• Návšteva mládežníckej flámskej 
delegácie v rámci Koncepcie práce 
s deťmi a mládežou
• Dobrý nápad  - udeľovanie ceny 
mesta Handlová a vyhodnotenie 
projektu „ Chceme byť niekým!
• Zasadnutie Rady ZMO HN  Prie-
vidza 
• Pracovné stretnutia so štátnym 
tajomníkom MŽP SR
• Zasadnutie Mimoriadneho ZMO 
HN Sebedražie – Rozpočet Slo-
venskej republiky a jeho dopady na 
samosprávu
• Pracovné stretnutie s primá-
torkou mesta Revúca MVDr. Evou 
Cireňovou
• Pracovné stretnutie za účasti 
splnomocnenca vlády p. Kravčíka
• Návšteva dôstojného pána Mgr. 

Holbíka 
• Deň otvorených dverí v samo-
správe 2011
• Mimoriadny snem ZMOS – Brati-
slava
• Dozorná rada – Stredoslovenská 
vodárenská spoločnosť
• Počas pondelkov prijímanie ob-
čanov v rámci Dňa otvorených dverí 
primátora mesta 
• Denné pracovné konzultácie 
s vedúcimi pracovníkmi MsÚ 
a mesta 
• 80. výročie otvorenia železničnej 
trate Handlová – Horná Štubňa
• Vykonanie obradov - sobášov 
a uvítaní do života v obradnej miest-
nosti MsÚ 

Pozvánka 
Primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba zvoláva Mestské 
zastupiteľstvo mesta Handlová 
na štvrtok 24. novembra 2011 
o 14.00 h do Veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ Handlová. Po-
zvánky s programom nájde vždy 
na www.handlova.sk vo vývesnej 
tabuli pred MsÚ a na plagátových 
plochách mesta. Rokovanie posla-
neckého zboru je verejné.

 Posledný septembrový štvrtok sa 
na svojom rokovaní zišli handlovskí 
poslanci. V nakladaní s majetkom 
mesta schválili tri predaje pozem-
kov v prospech občanov, v jednom 
prípade boli proti, jeden predaj bol 
schválený v zmysle osobitného 
zreteľa, v jednom prípade sa dohodli 
na súťaži formou priameho predaja. 
Schválili aj zmluvne dohodnuté zá-
ložné právo na novovybudované byty 
na Mostnej ulici.
 Vo vyhodnotení hospodárskej 
činnosti mestských príspevkových 
organizácií sa prejavili úsporné opa-
trenia, ktoré handlovská samospráva 
realizuje už druhý rok. Dom kultúry 
má za polrok náklady na úrovni 45,56 
%, výnosy na úrovni 45,2 %. Polrok 
ukončil so stratou 924 Eur. Plaváreň 
mesta Handlová ukončila polrok 
s výsledkom +2121 Eur. Mestská 
knižnica je tiež v čerpaní transferu 
opatrná, za polrok to bolo len 45 % 
ročného objemu. Poslanci ďalej vzali 
na vedomie aj hospodárske výsledky 
mestských neziskoviek. Všetky sa 
správajú ekonomicky zodpovedne. 
Bez výhrad poslanci vzali na vedomie 
aj informatívne správy o hospodárení 
škôl a o pripravovaných podujatiach 
domu kultúry na 2.polrok.
 S dobrými správami predstúpila 
pred poslancov primátorka detského 
a mládežníckeho parlamentu. DAMP 
má za sebou úspešný rok, plný zrea-
lizovaných projektov a ocenení.
Na septembrovom zastupiteľstve 
sa aj volilo. Dlhoročný poslanec 
Vladimír Buzalka sa vzdal svojho 

pôsobenia v mestskej rade z dôvodu 
pracovnej vyťaženosti. Strana SMER 
SD nominovala na jeho miesto po-
slanca Blažeja Litvu. V tajných voľ-
bách získal potrebnú nadpolovičnú 
väčšinu hlasov.
K zmene došlo aj dozorných radách 
neziskových organizácií Jazmín 
a Asterion. V rôznom primátor mesta 
informoval, že mesto stále hľadá 
investora na vybudovanie letného 
kúpaliska. Nič však ešte nie je de-
finitívne.
 Jedným z najvážnejších bodov 
rokovania bola informácia primá-
tora mesta k návrhu zmeny zákona 
o štátnom rozpočte. Ten počíta 
so zmenou financovania obcí. Tá 
by samosprávam priniesla o 190 
miliónov Eur menej ako to bolo 
doposiaľ.  Slovenské mestá a obce 
prežívajú ekonomicky najťažšie 
obdobie. Ďalšie reštrikcie by ohro-
zili ich chod a zastavili akýkoľvek 
rozvoj. Primátor mesta informoval, 
že o tomto probléme bude rokovať 
aj mimoriadny snem Združenia miest 
a obcí Slovenska. (Pozn. Snem sa 
konal 24.10.2011)
 Na záver jeden pozitívny postreh. 
Občania väčšinou prichádzajú na 
rokovania poslaneckého zboru, keď 
sú s niečím nespokojní. Inak veľký 
záujem o dianie v meste nemajú. My 
sme si všimli pána, ktorý už  niekoľko 
zastupiteľstiev sedáva v zadnej lavici. 
Pán Jozef Hehejík nám povedal, že 
ho zaujíma všetko a odporúča aj ďal-
ším Handlovčanom, aby prejavovali 
viac záujmu o veci verejné.

Dana Reindlová 

Prevádzkárne
v septembri 2011

Novootvorená 
- Šijacia dielňa na šitie poťahov,  
 Lipová 8

Presťahovaná 
- Drogéria Tevos, z Nám. baníkov  
 11 do Podnikateľského inkubátora

Zrušená 
- Podávanie jedál v reštaurácii  
 Eden (v prevádzke len kaviareň  
 a vináreň), Potočná 64
- Pohostinstvo Lehota, 
 Nová Lehota 119
- Salón pre psov, 
 Podnikateľský inkubátor    

Podnikateľské oddelenie mesta 
Handlová

Mestské organizácie šetria
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Mestská polícia informuje...
Mestská polícia zaznamenala za mesiac 
september – október 2011 (od 19.9.2011 do 
18.10.2011) celkom 350 udalostí. Zaevido-
vaných bolo  101 priestupkov, z ktorých bolo 
35 oznámených občanmi mesta. Za uvedené 
obdobie bolo zistených 56 dopravných 
priestupkov.
Priestupky porušením VZN:
VZN č. 4/2005 o nakladaní s komunálnym od-
padom a stavebným odpadom – 1 priestupok,
VZN č. 10/2005 na úseku  chovu a držania 
psov na území mesta – 17 priestupkov,
VZN č. 1/2009 o podmienkach predaja vý-
robkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach – 5 priestupkov,
VZN č. 6/2010 o dodržiavaní verejného poriad-
ku a verejnej čistoty – 2 priestupky,
VZN č. 10/2010 o podmienkach predaja, po-
dávania a požívania alkoholických nápojov – 6 
priestupkov.
Proti majetku bolo zistených alebo oznáme-
ných 7 priestupkov, z ktorých 3 boli odovzdané 
Obvodnému oddeleniu policajného zboru pre 
podozrenie zo spáchania trestného činu. 
Zákroky sa vykonávali aj na úseku verejného 

poriadku, kde MsP riešila celkom 7 priestup-
kov, z ktorých boli 3 prípady rušenia nočného 
kľudu, 2 priestupky boli na úseku verejného po-
horšenia  a 2 priestupky na úseku znečistenia 
verejného priestranstva.     
Príslušníci mestskej polície odchytili 15 túla-
vých psov, ktorí boli umiestení v útulku. Z toho 
štyroch psov vrátila MsP pôvodným majiteľom 
a 3 psov si zobrali noví majitelia.
Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 
94 zákrokov a 13 výjazdov k narušeným moni-
torovaným objektom.
Kamerovým systémom bolo zistených 52 
priestupkov a udalostí. 
Na žiadosť Obvodného oddelenia policajného 
zboru Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 112 
bolo príslušníkmi MsP vykonaných 12 zákro-
kov.
MsP Handlová – volajte 24 hodín denne 046/
168 00, 046/ 5475 007 alebo 0905 499 384
a nezabudnite, ak ste svedkom protiprávnej 
činnosti, nahláste ju ihneď.
Celkové štatistiky MsP nájdete na www.hand-
lova.sk v odkliku Mestská polícia informuje.
Pozrite sa aj na odklik Mestský útulok a staň-
te sa majiteľom psíka.

náčelník MsP

Mesto Handlová myslí aj na 
svojich starších spoluobčanov. 
V roku 2010 podalo veľký projekt 
- žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok, ktorým sa uchádzalo 
o financie z európskych štruktu-
rálnych fondov. Úspešne. 

V našom meste sa zrekonštruuje 
objekt bývalej ZŠ na Ul. M. Krššá-
kovej na Domov sociálnych služieb 
a zároveň Zariadenie pre seniorov. 
Projekt je financovaný v rámci Re-
gionálneho operačného programu 
z Európskej Únie, štátneho rozpoč-
tu SR (spolu 2 561 425,22 eur ) 
a vlastných zdrojov mesta Handlová 
(134 811,86 eur). 
Čo sa stane s budovou? 
Budova bývalej základnej školy sa 

zrekonštruuje, vybaví potrebným 
zariadením a vybavením v súlade 
so všetkými legislatívnymi požia-
davkami a smernicami EU. Budova 
sa zateplí, adaptujú sa existujúce 
priestorové dispozície v duchu 
bezbariérovosti, pribudne výťah, 
nové okná a dvere, nové rozvody, 
relatívne nová strecha sa opatrí 
reflexným náterom atď. Pre plynulú 
prevádzku sa vzniknuté miestnosti 
vybavia novým nábytkom a moder-
nou technikou. 

Čo nájdeme vo vnútri?
Na prízemí nájdeme vlastné 
stravovacie zariadenie - kuchyňu 
a jedáleň, denné miestnosti pre per-
sonál, šatne, sklady a kancelárske 
zázemie. Druhé a tretie poschodie 

bude starostlivo upravené na izby 
pre seniorov, konkrétne 2-lôžkové 
a 3-lôžkové (aj pre imobilných), 
situované v tzv. bunkovom systéme, 
vybavené novým nábytkom. Na kaž-
dom poschodí sa bude nachádzať 
spoločenská miestnosť, spoločná 
terasa, miestnosť pre hydrotera-
piu a masáže, ošetrovňa. Projekt 
v konečnom dôsledku podporí aj 
podnikateľské prostredie, nakoľko 
v objekte nebude lokalizovaná napr. 
práčovňa. 

Zariadenie pre 100 seniorov 
a 50 pracovných príležitostí
V zrekonštruovanom „Senior centre“ 
nájde domov 100 klientov - dôchod-
cov a pracovné uplatnenie si tu ná-
jde 50 zamestnancov  (z toho 60%

SENIOR CENTRUM - komplex sociálnych služieb v Handlovej

„Jazmiňáci“ vyhrali 
na Radničkiných trhoch
Jedenáste predajno-prezentačné trhy chránených dielní  
Radničkine trhy boli od 30.9. do 1.10.2011 v Bratislave 
a tradične sa ich zúčastnili zamestnanci chránenej dielne 
Jazmín n.o.  Tento rok vyrábali kabelky z papiera v štýle 
re-use.... čo je vraj v Bratislave veľký hit.  
Program tohtoročných trhov bol opäť zaujímavý. Konal sa 
odborný seminár RE-USE (znovupoužitie) a chránené diel-
ne, bola otvorená výstava „Nový život starých vecí“, konali 
sa samotné trhy a galavečer spojený s vyhlásením víťazov 
súťažnej časti Radničkiných trhov 2011 v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca v Bratislave.
Jazmín n.o. si odniesla z tohto podujatia 1. miesto v kate-
górii „Najlepší výrobok“ za krásne kabelky. Šikovné ruky 
Handlovčanov presvedčili.
Chránená dielňa v Jazmín n.o. je zriadená od februára 
2010, pracuje v nej 10 zdravotne postihnutých občanov, 
v tvorivých dielňach pracujú 4 pracovníčky chránenej 
dielne, Spolu s klientmi útulku a zariadenia núdzového 
bývania tvoria rôzne výrobky, dekoratívne predmety, 
aranžmány a pod. Porota veľmi ocenila aj zámer Jazmín 
n.o. - zdravotne postihnutí na svojom príklade ukazujú 
snahu zaradiť sa do bežného života, snahu pracovať 
a tak motivujú a ťahajú dopredu aj klientov zariadenia.

JP

bude odborných pracovníkov). 
Chceli by sme, aby Senior centrum 
bolo zariadením rodinného typu s 
podporou zachovávania rodinných 
väzieb klientov, s podporou rôz-
nych terapií (artterapia, muzikote-
reapia, ergoterapia...), s podporou 
talentu seniorov, s trendom vzdelá-
vania starších - získavanie nových 
zručností (napr. práca s počítačom, 
s mobilom, fotografovanie a pod.). 

Dokončenie je naplánované 
na rok 2013
Samotná fyzická realizácia projektu 
sa začína túto jeseň a súčasné 
odhady hovoria, že zariadenie by 
mohlo otvoriť svoje brány v I.pol-
roku 2013. Pevne veríme, že sa tak 
stane a nové Senior centrum privíta 
svojich prvých obyvateľov. 
Vizualizáciu a viac informácií ná-
jdete na www.handlova.sk, alebo 
sa dozviete v kancelárii Referátu re-
gionálneho rozvoja (Námestie baní-
kov 8, nad MsP Handlová) prípadne 
na tel. čísle 046/38 10 585.

Ref. regionálneho rozvoja 
a strategického plánovania MsÚ



Naše dobré nápady
V stredu 28. septembra 2011 sme 
v Dome kultúry mesta Handlová 
spoločne vyhodnotili projekt „Chce-
me byť niekým“ a odovzdali oce-
nenie „Dobrý nápad“ za rok 2011. 
Na ocenenie bolo nominovaných 10 
podujatí. 
Ocenenie „Dobrý nápad 2011“ 
získali tri podujatia:
- Cestujeme svetom 
(organizátor podujatia je ZŠ MC 
Zdravé jedlo to je hit  
(organizátor ZŠ, Školská ul.)
- Deň detí v Remate  
(spoluorganizátor DaMP mesta 
Handlová)

Mimoriadnu sladkú odmenu zís-
kalo podujatie „Valentínska pusa“, 
ktoré zorganizovala skupina detí. 
Podujatie bolo výnimočné tým, že 
bolo prvým podujatím, ktoré samo-
statne pripravili deti dva týždne po 
absolvovaní prvého školenia „Malej 
školy organizovania“ v rámci pro-
jektu „Chceme byť niekým“.  Mladí 
si sami vymysleli podujatie, rozdelili 
úlohy a povinnosti, vyhľadali spon-
zorov, získali potrebné finančné 
prostriedky a podujatie zrealizovali.
Ďakujeme všetkým, ktorí organizo-
vali a organizujú zaujímavé poduja-
tia pre deti a mládež a prajeme veľa 
ďalších dobrých nápadov.       JM

DaMP má nového 
primátora
Minulý školský rok bol pre Detský 
a mládežnícky  parlament  obzvlášť 
náročný, no napriek tomu výnimoč-
ný a nezabudnuteľný. Prišiel čas, do-
čítať kapitolu a otvoriť novú epizódu 
mládežníckej práce.  Nastala chvíľa 
prenechať  povinnosti a zodpoved-
nosť na ďalšieho pokračovateľa.
A tak sa, ako každoročne, aj tento 
rok volil nový primátor DaMP-u. 
V poradí už piate voľby sa uskutočnili 
10. októbra 2011 v priestoroch CVČ 
Relax, kde členovia DaMP-u za prí-
tomnosti volebnej komisie hlasovali 
za svojho favorita. Z dvoch uchád-
začov sa k postu primátora mohol 
dopracovať len jeden. Vo voľbách 
zvíťazil Viktor Kirschner, ktorému 
oficiálne prenechala povinnosti bý-
valá primátorka DaMP-u Dominika 
Švecová. Taktiež bolo potrebné pre 
nový školsky rok 2011/2012 zvoliť 
aj zástupcu primátora, ktorého si 
však volil primátor sám. Za zástupcu 
bola určená Noema Hipká a keďže 
nikto  výsledky volieb nenamietal, 
práca Detského a mládežníckeho 
parlamentu môže plne funkčne 

pokračovať.  Nový primátor svoju 
prácu prijal nanajvýš zodpovedne. 
Šéfovať DaMP-u nie je vôbec jed-
noduché. Motivovať členov k lepším 
výkonom, prezentovať ich činnosť, 
nadväzovať  spoluprácu s okolitý-
mi mládežníckymi parlamentmi, 
realizovať projekty a komunikovať s 
predstaviteľmi mesta je len kúsok 
z toho, čo ho v skutočnosti čaká a 
neminie. 
Veríme, že to všetko zvládne na 
výbornú a DaMP bude na čele s 
novým primátorom rovnako prospe-
rovať ako tomu bolo doposiaľ. 

Noema Hipká

DaMP v Nitre
s úspešným projektom
V utorok ráno (19. októbra) sme 
ešte za tmy nasadli do autobusu, 
ktorý nás zaviezol do Nitry na po-
dujatie s názvom ,,Kambek“. To sa 
konalo v PKO – Parku kultúry a od-
dychu (kde sme sa dostali vďaka 
ochotným luďom, ktorí nám ukázali 
cestu) a išlo o ukážky úspešných 
projektov programu EU „Mládež 
v akcii“. 
Na hlavnom pódiu sa nám predstavili 
rôzne skupiny mladých ľudí – Mladé 
makovice, ktoré nám predviedli aj 
krátke divadelné predstavenie, ES-
CAPE – mládežnícke nízkoprahové 
centrum v Žiline s hudobnou skupi-
nou, ktorá tam pravidelne nacvičuje. 
Vystúpili aj ART KRUH so žonglér-
skou show  a Cespom  - Centrum 
sociálnej pomoci mladým v Lučenci 
s tanečnými a speváckymi číslami, 
v ktorých účinkovali  aj zahraniční 
hostia: Fíni, Česi a aj Maďari. 
V takzvanom ,,kine“ sa prezentovali 
ďalšie projekty a medzi nimi aj ten 
náš ,,Chceme byť niekým“, ktorý 
mal dve línie – Malú školu organi-
zovania a Moju prvú reportáž, teda 
vytvorenie vlastného miništúdia 
a získanie potrebných informácií 
k profesionálnemu moderovaniu, 
strihu a tvorbe reportáží.  Práve tieto 
reportáže sa premietali a najlepšie 
vystihli, čo sa počas nášho projektu 
dialo. 
Kambek mal aj veľa sprievodných 
akcií: živé knižnice, v ktorých knihy 
– ľudia rozprávali svoje príbehy, 
výstavy fotografií, workshopy a 
informačné stánky.
Nitru si organizátori vybrali práve 
preto, lebo sa z nej podáva málo 
projektov. Ale keďže to tam bolo   
priam nabité inšpiráciou som si 
istá, že pár nápadov sme si od-
niesli domov aj my. 

Lenka Kružlicová, DaMP
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Ondrej  Csengődi
Mária  Partlová
Štefánia  Pellerová
Karol  Boroš
Emília  Pittnerová
Anna  Šišoláková
Miloslav  Bučko
Anna  Oswaldová
Alžbeta  Hornická
Oľga  Hájovská
Benedikt   Bobrík
Irena  Nevidzanská
Romana  Pekárová

Viliam  Lezo
Anastázia  Štrbíková
Beatrix  Lucká
Elena  Lenhartová
Veronika  Loszmanová
Matej  Nízl
Július  Kešerü
Mária  Petríková
Helmut  Bley
Magdaléna  Vallová
Anna  Hocková
Františka  Geržová

zapísala: Renata Strážovská, 
matrikárka 

Jubilanti 70, 80, 85, 90 a viac rokov sa v mesiaci 
OKTÓBER  dožili

Narodené detičky september/október  2011
Milan  Santoris
Maxim  Polakovič
Andreas  Jakubec
Matúš  Kisantal
Tobias  Cicko
Tomáš  Pipíška 
Samuel  Kellerik
Sára  Majerská 

Michaela  Pukačová
Nelly  Hozlárová
Dominika  Prokeinová
Isabella  Rozenbergová
Soňa  Petrášová
Laura  Bakytová
Sára  Krivušová

Od 1. októbra 2011 má Materské 
centrum Lienka otvorené:
Pondelok, Utorok:    8.30 -12.30 h
Streda  14.00 -18.00 h
Štvrtok, Piatok    8.30 -12.30 h

Materské centrum pozýva mamičky 
s deťmi do svojich priestorov  v 
Dome opatrovateľskej služby na Ul. 
Partizánska, Handlová, prízemie, 
prostredný vchod.

Neváhajte a strávte s nami príjemné 
dopoludnie alebo popoludnie!
Pripravujeme Mikuláša a veľa zau-
jímavých aktivít!
Hráme na hudobné nástroje, spieva-
me pesničky, učíme sa riekanky.
Spolu sa zahrajú detičky a mamičky, 
spolu nám bude veselo!
Chcete vedieť viac o mater-
skom centre? Kontaktujte: 0905 
222 667, resp. 0917 467 295.

Materské centrum Lienka v Handlovej s novými 
otváracími hodinami

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 zariade-
nia a doplnky). 
Do veľkoobjemného odpadu nepatrí 
biologický odpad (tráva, konáre, 
lístie...), stavebný odpad  (suť, okná, 
dvere...), elektrické a elektronické 
zariadenia. Odpad je potrebné vyložiť 
večer pred dňom zberu, resp. ráno 
do 6.00. 
Pondelok  7.11.2011
KBV - obytné domy, paneláky 
Utorok   8.11.2011
IBV - rodinné domy
Streda   9.11.2011
Horný koniec, Nová Lehota, 
Morovno

Zvoz separovaných zložiek 
odpadu

V mesiaci 
n o v e m b e r 
2011 sa 
budú jednot-
livé zložky 
zvážať nasledovne: 

papier 2., 16 a 30.11.2011
plasty 9 .a 23. 11. 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! 

Zber veľkoobjemného odpadu na mesiac november 2011



ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ  
V PRÍPADE OHROZENIA
Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozu-
jú ich život, zdravie alebo ich majetok až 
vtedy, keď sú priamymi účastníkmi ha-
várií, živelných pohrôm alebo katastrof. 
Nenechajte sa zaskočiť a prečítajte 
si Príručku pre obyvateľstvo (Civilná 
ochrana).
Dnes na tému:  ZÁSADY PRVEJ PO-
MOCI
PRVÁ POMOC – je súbor jednoduchých 
opatrení, ktoré môžu byť použité v kaž-
dom čase, na každom mieste a ktoré 
môžu:
- zachrániť život,
- zabrániť zhoršeniu zdravotného  
 stavu,

- urýchliť zotavenie.
Ako postupovať?
- Bez ohrozenia vlastného života   
 zistite, čo sa stalo,
- ako prvého vždy ošetrite najviac  
 postihnutého,
- zabezpečte privolanie sanitky, lekára, 
alebo dopravu zraneného do zdravotníc-
keho zariadenia.
Ako poskytnúť prvú pomoc?
- Zastavte život ohrozujúce krvácanie,
- pri bezvedomí – zaistite voľnosť 
 dýchacích ciest,
- pri zástave dýchania – poskytnite  
 umelé dýchanie,
- pri zástave srdca – poskytnite 
 nepriamu masáž srdca,
   venujte pozornosť protišokovým  
 opatreniam.

P a m ä t a j t e !
- Nepotrebujete osobitné vybavenie  
 – improvizujte,
- nepreceňujte svoje sily, neohrozte  
 samého seba,
- nehýbte s postihnutým viac, ako je  
 nevyhnutné!

Pravidelné preskúšanie funkčnosti siré-
ny v meste Handlová bude realizované  
11. novembra 2011. Príručku CO  ako 

aj informácie Čo robiť pri náhlej zmene 
klimatických podmienok, pri vyhlásení 
2. a 3. stupňa mimoriadnej situácie 
nájdete na www.handlova.sk. 
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CVČ Relax v Handlovej 
na mesiac november 2011

V mesiaci november pokračuje 
cyklické vzdelávacie podujatie pre 
deti MŠ SNP  „ABC na PC“, 
ktoré tradične organizuje naše 
centrum. 

Nechajte si ujsť výstavu     
Foto – salón 2011 – výstava 
fotografií prírody pre školy a ve-
rejnosť v spolupráci so ZO SZOPK 
A. Kmeťa Handlová  
8-10.11.   8.00-16.00 CVČ Relax
„Fotografia netradične“- 
súťažná tvorba výtvarných prác 
žiakov I. stupňa
ZŠ v spolupráci so ZO SZOPK A. 
Kmeťa Handlová  
10.11. od 14.00 h, CVČ Relax 
Ochranársky večer 
premietanie filmov s tématikou 
ochrany prírody
11.11. o 18.00 h, CVČ Relax 
Nočný výstup na Bralovú 
skalu – atraktívne podujatie 
určené predovšetkým
mladým turistom obľubujúcim 
prírodu okolia Rematy
12.11. odchod  o 17.00 h. zo ŽST 
Handlová 
 „Mladý žurnalista“ – zábav-
no-vedomostná súťaž pre žiakov SŠ 
15.11 od 13.00 h, CVČ Relax

Most na Ul. Ľ Štúra  
uzavretý pre motorovú 
dopravu
Mesto Handlová v zastúpení Odde-
lením výstavby, územného pláno-
vania, dopravy a ochrany životné-
ho prostredia oznamuje občanom 
mesta Handlová, že od pondelka 
3. októbra 2011 je z dôvodu ne-
vyhovujúceho technického stavu 
pre motorovú dopravu úplne uza-
vretý most na ulici Ľudovíta Štúra. 
Uzávierka je riadne vyznačená 
prenosnými dopravnými značka-
mi a zariadeniami, obchádzka je 

možná po ulici Janka Kráľa. Most 
bude uzavretý do odvolania, o jeho 
znovuotvorení bude verejnosť včas 
informovaná. Pre pešiu dopravu 
ostáva naďalej otvorený. 
Za porozumenie ďakujeme!

Štatistické zisťovanie 
v Handlovej o celoživotnom vzdelávaní
Štatistický úrad Slovenskej repub-
liky uskutoční  zisťovanie od 1. 
októbra do 15. novembra 2011. 
Na Slovensku bude do zisťovania 
zaradených 5000 jednotlivcov v 
náhodne vybratých obciach, me- 
dzi nimi aj v Handlovej. V tomto 

období vybrané domácnosti v 
meste navštívi pracovník poverený 
funkciou opytovateľa, ktorý je po-
vinný preukázať sa v domácnosti-
ach osobitným poverením. 
Všetky informácie a názory, ktoré 
v rámci tohto zisťovania domác-
nosti poskytnú, budú anonymné 
a použité výlučne na štatistické 
účely. Ochranu dôverných údajov 
upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. 
o štátnej štatistike v znení neskor-
ších predpisov. 
Za ochranu dôverných údajov zod-
povedá Štatistický úrad Slovenskej 
republiky.

Srdečne pozývame!
Týždeň vzdelávania 2011 
to naj z našich škôl

Najkrajšie výtvarné diela našich 
detí a žiakov 
Výstava výtvarných prác  
14.11. – 30.11.2011 
Dom kultúry mesta Handlová

Interaktívna tabuľa 
Ukážky predvádzacích zošitov pre 
2.stupeň ZŠ 
15.11.2011 (utorok) 14.00 h
ZŠ Školská ul., Handlová

Akadémia škôl
16.11.2011 (streda) 10.00 h
DK MH – kinosála 
Program:
- prezentácia škôl
- vyhodnotenie súťaže „Najúspeš-
nejšia základná škola v školskom 
roku 2010/11“

Najlepší študenti v obradnej 
sieni MsÚ
18.11.2011 (piatok) 10.00 h

Projekt „Medvedík 
NIVEA“ v MŠ na Ul. SNP
 Integračný a vzdelávací projekt 
„Medvedík NIVEA hľadá a spoznáva 
rôznych kamarátov“ spoločnosti  
Beiersdorf Slovakia, s.r.o. je určený 
materským školám. Jeho cieľom je 
rozvoj vzdelávacích a osobnostných 
predpokladov, označených ako kľúčo-
vé kompetencie a je v súlade s Rám-
covým vzdelávacím programom pre 
predškolské vzdelávanie.
 Projekt nadväzuje na predchád-
zajúce projekty tejto spoločnosti, do 
ktorých sa naša materská škola zapo-

jila už v minulosti a preto sme sa ho 
rozhodli realizovať. Jeho špecifikom 
je didaktické zohľadnenie detí s odlo-
ženou školskou dochádzkou a detí  so 
špecifickými vzdelávacími potrebami, 
ktoré sú integrované v materskej 
škole. Úlohou projektu je prirodzene 
stimulovať tieto deti k hre a tvorivým 
činnostiam, pri ktorých sa učia pre-
verovať  a hodnotiť svoje vlastné sily 
a schopnosti. Takto sa môžu pripraviť 
na plnenie úloh pri nástupe do školy 
a vyhnúť sa prípadným adaptačným 
problémom. Deti  budú získavať 
schopnosť dohodnúť sa s ostatnými 
v skupine, komunikovať, spolupraco-
vať  a pohybovať sa medzi rovesníkmi. 

Program je nepriamo nasmerovaný 
aj na rodičov detí. Spoločne s deťmi 
môžu odhaľovať variabilitu medziľud-
skej komunikácie, kultivovať vzťahy, 
sprostredkovávať uznávané pravidlá 
správania, podporovať etické zásady 
a posilňovať  vznik užitočných celoži-
votných návykov a postojov.
 Projekt bol vypracovaný v spoluprá-
ci s Pedagogickou fakultou Karlovej 
univerzity v Prahe ( doc. PhDr. Eva 
Opravilová, CSc.) a realizačným tí-
mom odborníkov ( PhDr. Jana Kropáč-
ková, PhD., akademický maliar Gabriel 
Filcík a ďalší).

Daniela Hudáková, 
učiteľka MŠ, Ul. SNP 27 v Handlovej

Viac zručností – viac 
šancí
Nezisková organizácia Help, n.o. 
dňa 20.10.2011 ukončila vzdelávanie 
v rámci projektu:  „Viac zručností 
– viac šancí“, ktorý podporil Nadačný 
fond Dell v Nadácii Pontis.  
Projekt bol určený pre mladých ľudí vo 
veku od 15 do 24 rokov. Cieľom pro-
jektu bola podpora rozvoja počítačo-
vých zručností so zámerom zvýšenia 
šancí uplatnenia sa v praxi a podpora 
tvorivosti mladých ľudí, ich logického 

myslenia a umožnenie premeny ná-
padov na konkrétne reálne aplikácie. 
V rámci vzdelávania sa uskutočnilo 
spolu päť kurzov v oblastiach:
  Tvorba www stránok
  Business administratíva na PC
  Počítačová grafika
Kurzy spolu absolvovalo 74 mladých 
ľudí, z toho bolo 36 študentov zo 
Strednej odbornej školy v Handlovej, 
20 študentov z Gymnázia v Handlovej, 

16 nezamestnaných mladých ľudí, 
1 žiak základnej školy a 1 študent 
vysokej školy. Absolventom kurzov 
sme pomohli získať nové vedomosti 
a zručnosti potrebné pre ich život, či 
už pri ďalšom štúdiu alebo pri uplatne-
ní sa v praxi. Touto cestou sa chceme 
poďakovať predovšetkým našim 
donorom  - Nadačnému fondu Dell 
v Nadácii Pontis a našim partnerom 
v projekte a to: Gymnáziu Handlová, 
SOŠ v Handlovej, ÚPSVaR v Handlo-
vej, mestu Handlová a Asterion, n.o.

DK - Help, n.o.



Stretnúť človeka, 
to stačí...
 V ľudskom živote sa striedajú lepšie 
i horšie medzníky. Som spisovateľka, 
a s mojimi knihami  som prešla bez 
akejkoľvek ujmy desiatky slovenských 
miest a obcí. Oboslala som nimi alebo 
navštívila osobne viac ako päťdesiat 
knižníc, obišla na vlastných nohách 
vari aj tisícku škôl. V tridsiatich ôsmich 
obciach a mestách som bola navyše na 
besedách.
 Už štrnásť rokov som neustále 
v kontakte s mimoriadnym počtom 
prevažne kultivovaných jedincov a ich 
rozmanitých, vcelku serióznych pováh 
či charakterov. Na mnohých z nich so 
sympatiami spomínam.
 V priebehu cestovania svetom sa 
mi nikdy nič zlé nestalo. Nepriazeň 
osudu ma zasiahla v mojej domácnosti. 
Jeden pád spôsobil priečne zlomenie 
členka pravej nohy. Sedem týždňov 

v sádre nestačilo, komplikácie s tým 
súvisiace, ktoré odhalil po hospitalizácii 
a kontrolách v Bojniciach až výborný 
handlovský chirurg MUDr. Faith (a ja mu 
vzdávam úctivú vďaku), položili ma na 
posteľ v Nemocnici v Handlovej. Do izby 
s ďalšími štyrmi vážne chorými, no i tak 
príjemnými pacientkami.
 Avšak jedna z nich bola ako človek 
celkom výnimočná. Málokedy som sa 
stretla vo svojom husto preľudnenom 
živote s toľkou ľudskosťou, s takou 
mimoriadnou, nezištnou, od prírody 
vrodenou (lebo to sa nedá naučiť) 
ustavičnou chuťou pomáhať v zlej situácii 
známemu i neznámemu okoliu. Podať 
pohár vody, privolať pomoc, sprevádzať 
zoslabnutú chorú do WC a potom ju 
podopierať krok po kroku späť do izby, 
odniesť toaletnú misu, keď sa sanitárka 
dlhšie neukázala, so sestrou ochotne 
zdvíhať zo zeme pacientku, ktorá v noci 
spadla z postele, pozametať črepiny 
nechcene rozbitého pohára. Priniesť mi 
od stola tanier s jedlom k posteli, keďže 
som nesmela niekoľko dní z nej vstať. 

Pritom vždy s rovnako samozrejmou, 
nepredstieranou ochotou rozdávať 
vzácnu slovnú i vecnú nápomocnosť.
 V tejto pomerne prichmúrenej 
a zložitej dobe na jednej ruke zrátam 
ľudí okolo seba, ktorí by sa jej v krásne 
kladnej, nepretržitej empatii k ľuďom 
vyrovnali. Tá pani bola slniečkom pre 
všetky spoluležiace.
 Ďakujem Vám, pani Marta Kolárová 
z Handlovej, môžem sa od Vás doúčať 
ľudskosti. Už som o jej prepotrebnosti, 
aj o Vašom príklade pomáhať iným 
zviechať sa rozprávala i študentom 
8. ročného Gymnázia J. Lettricha v 
Martine, s ktorými som mala nedávno, 
11. októbra v ich škole besedu. 
Štyridsať párov vnímavých mladých očí 
okrem iného vážne akceptovalo aj moju 
správu o vzácnosti dobrých ľudských 
skutkov. Zvesť o nich treba neodkladne 
a príkladne zakaždým šíriť ďalej.
 Avšak stalo sa i čosi opačné. V Lidli, 
kde každého pri pokladni pozdravia, 
zaďakujú mu a poznajú tiež slovo prosím, 
platila zákazníčka. Mladá dievčina 

jej vydala drobné a dobromyseľne 
pripomenula: „Nezabudnite si, moja, tie 
drobáčiky!“
 Nato sa dôležito zdutá osoba obrátila 
napálene k nej a povýšene odvrkla 
na azda prifamiliárne, nie však mrzké 
slová: „No dovoľte, ja som s vami husi 
nepásla!“
 Nielen mladej pokladníčke stuhol 
úsmev na tvári. Neveriacky sa obrátila 
k čakajúcemu radu: „Počuli ste?“
 Počuli. Práve preto, ešte raz ďakujem 
Vám, pani Marta Kolárová, že ste práve 
Vy a nie samoľúby nafučaný hlupák, 
ležali so mnou v jednej nemocničnej 
izbe, presvetľovali ju i mňa dobrými 
pozitívnymi slovami a činmi. Pobudnutie 
vo Vašej spoločnosti bolo pre mňa nielen 
optimistické a hrejivé, ale aj výchovné.
 Akože to píše básnik? „Každý deň 
stretnúť Človeka, to stačí...“
 Bolo mi cťou, pani MARTA 
KOLÁROVÁ z Handlovej!

Eva Siegelová,
členka Spolku slovenských spisovateľov.

Ponúkame kompletné pohrebné služby 
na jednom mieste:

v Handlovej  046/5475 65 06 
   Dom smútku, Cintorínska 27
v Prievidzi 046/542 36 56
   Hviezdoslavova 9, oproti 
   farskému kostolu
v Bojniciach 046/542 48 21
   Dom služieb, Sládkovičova 210

- prevoz pri kompletných pohrebných službách 
  v rámci okresu ZDARMA
- odvoz a prevoz zosnulých 24 hod. denne v rámci  
  celej SR a EÚ 
- zabezpečenie administratívných záležitostí 
  (matrika, št. príspevok a iné)
- zabezpečenie pohrebu vrátane rozlúčkového   
  obradu, hudby
- návrh, tlač a rozmiestnenie parte podľa 
  požiadavky
- predaj rakiev
- výroba a predaj umelých a živých vencov, kytíc
- zabezpečenie karu

Stála služba:  
0907 55 22 00
mico.kamen@stonline.sk
partesro@zoznam.sk
www.micokamen.sk

         Oznam správy cintorína Handlová
Spoločnosť PARTE s.r.o. - správa cintorí-
na, oznamuje obyvateľom a návštevníkom 
cintorína,
že pri príležitosti Sviatku všetkých svätých 
a Pamiatky zosnulých, bude mestský cin-
torín Handlová otvorený nasledovne:

v sobotu   29. 10. 2011 08.00  -  20.00
 v nedeľu   30. 10. 2011 08.00  -  20.00
 v utorok               01. 11. 2011 08.00  -  20.00

V uvedený čas bude otvorená aj predajňa v priestoroch 
Domčeka, oproti Domu smútku.

Naša ponuka:
- dušičkový tovar - kahance a sviečky /rôzne druhy/
- vence, spomienkové venčeky - živé črepníkové chryzantémy
- umelé kvety, kytice, ikebany /sádrovačky/

Osvetlenie cintorína bude zabezpečené v čase od 18.00 - 20.00 hod.
Správca cintorína bude prítomný na cintoríne tieto dni, v čase
od 8.00 - 18.00 hod.

Prítomnosť správcu je možné využiť na úhradu poplatkov za hrobové miesta, 
na konzultácie k hrobovým miestam a na zmeny nájomcov a trvalého bydlis-
ka, ako aj na doplnenie a uzavretie zmlúv podľa zákona č.: 131/2010 Zb.z. o 
pohrebníctve.
Vaše pripomienky a návrhy, týkajúce sa zlepšenia správy a činnosti cintorína 
nám zasielajte na adresu:

Parte s.r.o., Hviezdoslavova 9, 971 01  Prievidza
alebo e-mailom: partesro@zoznam.sk  /s uvedením Vášho mena, 
adresy a tel.čísla./

Prosíme návštevníkov cintorína, aby odpad hádzali 
do veľkoobjemových kontajnerov.

Príchod k cintorínu a parkovanie bude zabezpečené členmi 
mestskej polície.

Vážení návštevníci, ďakujeme za porozumenie, vzájomnú 
tolerantnosť a rešpektovanie pokynov MsP a správy cintorína.

POHREBNÉ SLUŽBY
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Kino Baník v novembri

NEDEĽA 6. 11. o 18,00 h   
SKYLINE  
Réžia: Colin Strause USA , 2010, akčný sci-fi 
triler,  94 min., čes. tit., OP 12+
Stretnutie s vyspelou mimozemskou civilizá-
ciou prináša ľudstvu skazu...
Hrajú: Eric Balfour, Scottie Thompson, Donald 
Faison,...  

UTOROK  8 . 11.  o 18,00 h 
DOM 
Réžia: Zuzana Liová SR, ČR, 2011, dráma, 
100 min, slovenská verzia, OP 15+
Dom je intímna dráma vzťahu otca a dcéry, 
v ktorej sa stretávajú sny rôznych generácií.
Hrajú: Miroslav Krobot, Judit Bártos, Taťjana 
Medvecká,... 

NEDEĽA 20. 11. o 18,00 h
IDE LEN O SEX 
Réžia: Will Gluck ,USA, 2011, komédia, 109 
min.,slov. tit., OP 12+
A tak sa rozhodnú, že sa stanú priateľmi...a 
možno aj niečo viac. Je to perfektná dohoda 
– veď čo, ide len o sex ...až pokiaľ nezistia, 
že mať s niekým „len sex“ bez akýchkoľvek 
pravidiel sa nedá...
Hrajú: Justin Timberlake, Mila Kunis, Emma 
Stone, Woody Harrelson,... 

UTOROK 22. 11.  o 18,00 h
LÓVE 
Réžia: Jakub Króner, SR, ČR, romantická 
dráma,  OP 12+ , 90 min., slov. verzia 
Film Lóve je koprodukčný česko-slovenský 
celovečerný film. 
Hrajú: Michal Nemtuda, Jakub Gogál, Kristína 
Svarinská, Dušan Cinkota, Tina...

STREDA  23. 11.  o 16,00 h 
ŠMOLKOVIA 
USA,  animovaná rod. komédia, OP, 120 min., 
slov.dabing
Ocitnú sa uprostred newyorského Central par-
ku a musia nájsť cestu späť do svojej dedinky, 
skôr ako ich Gargamel vystopuje.

KONTAKT:
Tel: 046/5475 439
lubica.marunakova@mail.t-com.sk

Web: www.dkhandlova.sk

Spisovateľka v knižnici
Pozvanie na stretnutie s našimi 
čitateľmi prijala slovenská pu-
blicistka a spisovateľka Marína 
Čeretková-Gállová. Čitatelia boli z 
jej rozprávačského talentu a daru 
jazyka priam nadšení. Nemohli 
uveriť, že táto elegantná, príťažli-
vá pani už toľko pamätá. Veruže 
pamätá: nedávno oslávila svoje 
významné jubileum. Počas stret-
nutia dokázala, že svojich čitateľov 
neodmieta, stále sa s nimi rada 
stretáva, odpovedá na ich otázky. 
A aj na tradičnú otázku, prečo sa 
stala spisovateľkou, odpovedala 
celkom netradične: „Nešla som 
do života s pocitom, že raz bude 
zo mňa spisovateľka. Že sa ňou 
stanem, to som sa dozvedela za 

veľmi čudných okolností. Chodila 
som do kvarty, keď do nášho gym-
názia prišiel so svojím programom 
kúzelník. Presne mám v pamäti 
okamih, keď zrazu zdvihol ruku, 
zadíval sa mi do očí takým akýmsi 
mŕtvym pohľadom a za všeobec-
ného ticha povedal: 
„Ty budeš spisovateľka!“ 
Stretnutie našich čitateľov s pani 
spisovateľkou bolo veľmi srdečné 
a emotívne. V spomienkach  sa 
vrátili aj do obdobia spred nie-
koľkých rokov, keď sa v knižnici 
na besede s niektorými našimi 
čitateľkami už stretla. Ako už býva 
peknou tradíciou v meste, nášho 
hosťa prijal pán primátor, ktorý sa 
počas neformálneho stretnutia vy-
znal z lásky ku knihám a literatúre.     

Pozývame vás:
30. novembra 2011 navštívia našu 
knižnicu slovenskí spisovatelia 
– členovia PEN klubu. Skupinku 
spisovateľov medzi našich či-
tateľov do Handlovej privedie 
populárny slovenský spisovateľ 
Gustáv Murín. Bližšie informácie 
o podujatí sa dozviete v knižnici.

Pripravujeme: 
Prebudená pieseň. 
Literárna súťaž. Pre žiakov ZŠ
Timravina studnička. 
Medailón k 60.výr.úmrtia
Hviezdoslav deťom. 
Medailón k 90.výr.úmrtia
Legenda o sv. Kataríne. 
Katarínske tradičné mestské zvyky

MsK Handlová

Filmový klub Rebel 
pozýva PROJEKT 100                        

3.novembra 2011,  19.00 h
MELANCHÓLIA  
Réžia: Lars Von Trier, Dánsko/Švédsko/
Francúzsko/Nemecko,  2011, 130 min.
Uhrančivý príbeh dvoch sestier, z ktorých 
tá mladšia sa práve vydáva a čaká dieťa. 
Svadobná slávnosť sa odohráva na 
starobylom vidieckom sídle a všeobecnú 
povznesenú náladu pokazí náhla hrozba 

v podobe červenej planéty, ktorá vystúpi-
la spoza Slnka, čo pre Zem znamená 
bezprostrednú katastrofu...

10.novembra 2011, 19.00 h
NÓRSKE DREVO                   
Réžia: Tran Anh Hung, Japonsko,  2010, 
Príbeh o nostalgii lásky, strate a pre- 
búdzajúcej sa sexualite. Dej sa odohráva 
koncom 60. rokov v Japonsku na pozadí 
študentských nepokojov. Film získal 
ocenenie pre hudobného skladateľa na 
festivale v Dubaji 2010, ázijskú cenu za 

najlepšiu kameru 2011 a cenu FIPRESCI 
na festivale v Istanbule 2011.

17.novembra 2011, 19.00 h
DOBRÉ SRDCE                     
Réžia: Dagur Kári, Island/Francúzsko/
USA/Nemecko/Dánsko, 2009, 90 min.
Nostalgická tragikomédia nás privádza 
do jedného newyorského baru. Jeho ma-
jiteľ Jacques je neprívetivý frfloš, ktorý 
už chce zavesiť svoje remeslo na klinec. 
Nájde si preto na ulici svojho nasledov-
níka, mladého a hanblivého povaľača a 
rojka Lucasa. 

24.novembra 2011, 19.00 h

UTOROK PO VIANOCIACH  
Réžia: Radu Muntean, Rumunsko, 2010, 
Príbeh muža, ktorý sa v pasci svojej 
vášne rozhodne zachovať priamo, i keď 
následky nemôže predvídať ani on, ani 
jeho blízki. Film je nakrútený so zmyslom 
pre detail, hlavnou devízou sú mimo-
riadne herecké výkony troch hlavných  
predstaviteľov.

UTOROK 29. 11.  o 18,00 h  - 
ZOOOŠETROVATEĽ 
Réžia: Glenn Ficarra, John Requa, USA, ko-
média, OP 12+, 104 min., český dabing 
Napriek tomu, že Cal prešiel zmenami a úpra-
vou, jediné, čo nedokáže ovplyvniť a zmeniť, 
je jeho srdce, ktoré ho stále vedie kamsi do 
minulosti...
Hrajú: Julianne Morre, Marisa Tomei, Emma 
Stone,... 

NEDEĽA  27. 11.  o 18,00 h  
DRIVE
Réžia: Nicolas Winding Refn, USA, akčný dra-
ma, triler, 100 min., čes. tit. , OP 12+ 
Ryan Gosling hrá  kaskadéra zvaného Driver, 
ktorý si vo voľnom čase privyrába ako šofér 
zločincov.
Hrajú:  Ryan Gosling, Carey Mulligan, Albert 
Brooks, Ron Perlman, Bryan Cranston,  Oscar 
IsaacChristina Hendricks, Chris Muto...

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE

„Myslím, že sa nemýlim, ak po 
viem, že práve stanica patrí med-
zi tie miesta, kde si každý  uvedo-
mí ako sme všetci  veľmi spätí so 
svojim mestom. Ako svoje mesto 
veľmi ľúbime. A i keby naša han-
dlovská stanica bola tou najmen-
šou staničkou na svete, pocit 
bezpečia a  domova, keď budeme 
na nej vystupovať z vlaku, zaplní 
nám vždy celú dušu.
Pretože medzi najväčšie dary 
v živote človeka patrí mať kdesi 
miesto, kam sa môže vrátiť. 
A najšťastnejší sú tí ľudia, ktorí sa 
môžu vrátiť domov.“ 

(z príhovoru Alice Buzalkovej, 
členky Komisie pamätihodnotí 

mesta Handlová).

Železničná trať Handlová – Horná 
Štubňa sa začala stavať z rozhod-
nutia vtedajšej československej 
vlády počas prvej svetovej hospo-
dárskej krízy . Okrem vybudovania 
mimoriadne dôležitej spojnice medzi 
hornou Nitrou a Turcom bola táto 
stavba aj sociálnou. V čase vrcho-
liacej krízy zamestnala vyše 4200 

ľudí. Stavalo sa v zložitých horských 
podmienkach, kopce sa prekonávali 
niekoľkými tunelmi. Pri výstavbe 
najväčšieho - Bralského  zahynulo 
sedem ľudí.
Prvá jazda parným rušňom po trati 
Handlová - Horná Štubňa bola 21. 
decembra 1931. Bola to vraj veľká 
sláva za prítomnosti vtedajšieho 
prezidenta prvej Československej re-
publiky Tomáša Garique Masaryka. 
Po 80. rokoch si Handlovčania túto 
výnimočnú stavbu pripomenuli od-
halením pamätného kameňa na že-
lezničnej stanici. Pripravených bolo 
aj niekoľko sprievodných podujatí. 
Najväčším lákadlom ale určite bola 
možnosť odviezť sa naozajstným 
parným vlakom. A nie hocijakým. 
Parný rušeň 464 001 – Ušatá je 
prototypom tejto série. Vyrobený 
bol v roku 1933 v ČKD Praha. Práve 
rušne tejto série boli konštruované 
tak, aby zvládli aj náročné horské 
terény s veľkým prevýšením.
Medzi cestujúcimi bol aj pán Karol 
Mikuláš. Po trati sa bol previezť ako 
9 ročný so svojim otcom. Teraz si to 
po 80. rokoch zopakoval znova.

Jedinečné podujatie pripravili:
Mesto Handlová, Obec Sklené, Obec Horná 
Štubňa a ich železničné stanice,
Komisia kultúry, pamätihodností a cestov-
ného ruchu pri MsZ mesta Handlová,
Klub priateľov železníc na hornej Nitre, 
Parostrojný spolok Prievidza, o.z., 
Združenie technických a športových čin-
ností Bojnice, Klub železničných modelárov 
Prievidza, o.z., TIK ZO HD Handlová, DK 
Handlová, Podnikateľský inkubátor Handlo-
vá, Penzión Mladosť Remata, Akademický 
maliar Rudolf Cigánik.

Ďakujeme, redakcia HN

Jedna z najkrajších slovenských železníc oslavovala



Zaplakali naše oči, zaplakali bôľom, 
keď sme nášmu ockovi a starkému 
dali posledné zbohom. 

Dňa 20.10.2011 
uplynulo 15 rokov, 
čo nás opustil 
Atila 
KALOČAI.
S láskou a úctou 
spomínajú tvoje 
dcéry, synovia, 
vnúčata a celá 
rodina. Papuka, veľmi nám chýbaš!

Dňa 27.10. 2011 uplynulo 
5 rokov, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamička, 
starká a prastarká 

Elena JAŠKOVÁ. 
Stále si v našich srdciach a straš-
ne nám chýbaš. S láskou a úctou 
spomína celá rodina. 
Kto ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku. Veľmi nám chýbaš!

Opustili nás 
september /október  2011

Ján Štefík  45 r.
Jozef Labancz  48 r.
Aleš Máček  50 r.
Peter Vater  39 r.
Jozef Salic  66 r.
Rudolf Hudec  57 r.
Emil Krnčok  46 r.
Alexander Takáč  76 r.
Peter Laco  82 r.
Magdaléna Čerňavová  75 r.
Darina Schniererová  62 r.
Margita Mojžišová  64 r.
Rozália Balážová  76 r.
Irena Anjelová  63 r.
Anna Bittalová  84 r.   

Zoznam je tvorený podľa oznámení 
matričných úradov zaslaných cestou 
Slovenskej pošty.

9Smútočné oznámenia Handlovské         novinywww.handlovskenoviny.webnode.cz

Dňa 16.10.2011 uply-
nulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustila drahá 
manželka, mamička 
a babka 
Júlia STRMEŇOVÁ.
S láskou spomína 
celá rodina.

„V očiach slzy, v srdci žiaľ. 
To najdrahšie nám osud vzal.“

Dňa 5.11.2011 uplynie 
6 rokov, čo nás navždy opustila 
naša drahá mama, stará mama, 
prastarká a svokra 

Ivona BUKOVÁ. 
Kto ste ju poznali, spomínajte 
s nami. Dcéra Anka s manželom a vnúčatá Ivona 
a Ervin  s rodinami.

Dňa 2.11.2011 uplynulo 9 rokov 
od smrti našej drahej mamičky, 
starkej, prastarkej 

Pavlíny Dobrotkovej. 

S láskou spomíname. 
Smútiaca rodina.

Dám do podnájmu dvojizbový nezariadený byt v centre 
mesta (okolie Billa). 0918 156 627.

- SPORENIE PRE KAŽDÉHO

- VÝHODNÉ STAVBENÉ ÚVERY, MEDZIÚVERY

- EXTRA ISTOTA

Námestie baníkov 6/4 (vedľa Orange-u) 972 51 Handlová

PSS, a.s. 
Prvá stavebná spoločnosť

Kontakt: 0915 738 016 - 0918 115 318 - 0905 866 830
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Pomáhame dosahovať vaše ciele
Nezisková organizácia Help, n.o. 
v novembri plánuje otvoriť tieto kurzy:

21.11.2011   
Počítačový kurz pre 
začiatočníkov 
(rozsah 30 hodín) – 80 EUR
V kurze získate pevné základy, ktoré vás 
posunú ďalej 
21.11.2011 
Počítačový kurz pre seniorov 
(rozsah 21 hodín) – 60 EUR
V kurze sa naučíte všetko to, čo chcete a 
potrebujete vedieť
22.11.2011  
Kurz anglického jazyka pre začiatočníkov 
(rozsah 50 hodín) – 132 EUR
23.11.2011  
Kurz nemeckého jazyka pre začiatočníkov 
(rozsah 50 hodín) – 120 EUR
Jazykové kurzy sú určené pre všetkých, ktorí 
sa chcú pracovne uplatniť v zahraničí ale 
nielen pre nich

V stálej ponuke máme kurz opatrovania, 
kurz obsluhy motorových vozíkov, kurz 
odbornej spôsobilosti pracovníka SBS.
Ceny kurzov sú vrátane odbornej literatúry 
a dá sa platiť na dve splátky. 
Otvorenie jednotlivých kurzov závisí od 
počtu záujemcov.
Ak máte záujem o akýkoľvek iný kurz 
– ozvite sa – nájdeme riešenie.
Bližšie informácie a prihlásenie sa do kurzu:
Help, n.o., Námestie baníkov 8, (II. 
poschodie nad MsP)
Tel.: 0905 884 813; 
e-mail: kmetova@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk 
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Tajnička z minulého čísla:
„Jedného dňa snáď budú stroje myslieť, ale 
nikdy nebudú mať fantáziu.“
Výhercovia: Z.Gregorová, M.Príbojszká,
M. Reichmann, Ch. Vagáň, J. Posvítil.

Vylúštenú doplňovačku odovzdajte v predajni Sladká 
Vášeň v DK, v Podnikateľskom inkubátore č.d. 314, 
alebo nám ju pošlite na email handlovske.noviny@
gmail.com. Ak uverejníme vaše meno, v najbližších 
dňoch čakajte v schránke malý darček.

1. Rieka, do ktorej sa vlieva  
 Handlovka.
2. Vokálna skupina v ZUŠ.
3. Vzácna  drevina rastúca v  
 Novej Lehote, 
4. Meno handlovského filmového  
 klubu.
5. České družobné mesto.
6. Svätý, po ktorom je   
 pomenovaná kaplnka pri DK
7. Futbalista pôvodom z  
Handlovej, ktorý hrá za Liverpool.
8. Jeden zo symbolov mesta,  
 okrem erbu, zástavy a pečate.
9. Miesto (v preklade Krásny  
 Les), na ktorom Henrich  
 Kricker založil stálu osadu.
10.Handlovský rezbár.
11. Ô
12.Handlovská rocková kapela.
13.Jazierko nachádzajúce sa nad 
bývalou baníckou kolóniou.

14.Priezvisko človeka, po ktorom je  
 pomenované naše gymnázium.
15.Priezvisko handlovského  
 gitaristu Reného.
16.Zakladateľ“ Handlovej.
17.Druh prírodnej katastrofy, ktorá  
 naše mesto   
zasiahla v šesťdesiatych rokoch.
18.Hornina, ktorá je jednou zo 
zložiek pohorí okolo nás.
19.Závod na výrobu odevov.
20.Ť
21.Priezvisko súčasného primátora.
22.Názov jazdeckého klubu pri 
Handlovej.
23.Meno parku, ktorý sa nachádza 
za nemocnicou
24.Neďaleké rekreačné centrum.
25.Šport číslo jedna.
26.Družobné mesto v Nemecku.
27.Meno, ktorým je pomenovaný 
májový jarmok.

Handlovské ulice 
november 2011
 
 Hneď v úvode novembrových „ulíc“ by som sa chcela 
poďakovať investigatívnym spoluobčanom za opravu 
– máte pravdu, ulica L. Olbrachta pravdepodobne nie 
je pomenovaná podľa poľského kráľa Albrechta. Oveľa 
reálnejšia je verzia, že ulica nesie meno spisovateľa Ivana 
O. Tu však nastáva problém, pretože v názve ulice je 
iniciála L. Predpokladám, že chyba sa stala niekde medzi 
Hotelom Baník a Inkubátorom. Takže napriek pokusu o 
nápravu, táto problematika ostane aj naďalej otvorená. 
Keby mal niekto o tejto mysterióznej ulici akékoľvek 
informácie, píšte.(handlovske.noviny@gmail.com).
 Tento mesiac začneme tragédiou, ktorá sa v Handlovej 
udiala pred 93 rokmi. 27. júna roku 1918 vstúpilo približne 
500 robotníkov, baníkov a žien do celouhorského štrajku. 
Príčinou bolo znižovanie denných prídelov, nedostatok 
potravín a hlad. Počas násilného policajného zásahu 
prišla o život Mária Krššáková (Ul. Márie Kršákovej), 
Mária Vladová (Ul. M. Vladovej), baníci Anton Osvald 
(predpokladám, že ak v Handlovej vznikne nejaká nová 
ulica, bude pomenovaná práve po ňom) a Ondrej Majerník 
(Ul. Majerníkova). Túto udalosť nám pripomína aj názov 
Štrajkovej ulice, ktorá vedie k bani.
 Ulica Kunešovská nesie meno dedinky Kunešov, ktorá 
sa nachádza hneď za Kremnickými vrchmi. Ide o obec, v 
istých kruhoch známu aj ako miesto, kde počas prechodu 
Handlová-Kremnica badať prvý vážny nedostatok 
alkoholu. Zaujímavosťou je, že v roku 1940 v nej žilo 100% 
obyvateľov nemeckej národnosti. Pracovali hlavne v bani 
v Kremnici a Handlovej. Počas druhej svetovej vojny sa 
tu vytvorila skupina nemeckých antifašistov. Nacisti však 
obec za pomoc partizánom vypálili a väčšina nemeckého 
obyvateľstva bola na základe Benešových dekrétov 
deportovaná. Dedinka leží na trase „cesty hrdinov SNP“ 
(Dukliansky priesmyk -Bradlo – Devín).
 Milan Rastislav Štefánik (Ul. M. R. Štefánika), pre 
horných desaťtisíc známy aj ako sympaťák, usmievajúci 
sa z ex-päťtisícovky, bol slovenský astronóm, politik 
a generál francúzskej armády. Mal 12 súrodencov. 
Organizoval protisovietske intervencie a česko-slovenské 
légie v zahraničí. Zahynul pri leteckej katastrofe pri 
návrate na Slovensko, dostalo sa mu však krásnej pocty 
– je po ňom pomenovaná planétka „3571 Milanštefánik“ 
objavená v roku 1982.
 Ulica Jilemnického nesie meno slovenského 
predstaviteľa ľavicovo orientovanej umeleckej avantgardy  
Petra Jilemnického. Napísal román Víťazný pád, ktorý má 
aj napriek jemnej angažovanosti pekné posolstvo – treba 
sa tešiť zo života aj napriek prekážkam a pádom, pretože 
každá z nich nás zocelí a posilní.
 Pri predstaviteľoch čias minulých ešte chvíľu 
ostaneme. Ulica Šmeralova je pomenovaná podľa 
horlivého predstaviteľa marxizmu a sociálnej demokracie 
Bohumíra Šmerala. Zaujímavé je, že bol za zachovanie 
Rakúsko-Uhorska a proti vzniku československého štátu, 
za čo ho spolustranníci ostro kritizovali. Začal trucovať, po 
vzniku republiky sa odmlčal a odmietol aj účasť vo vláde. 
O pár rokov mu svetlo do života vnieslo stretnutie s V.I. 
Leninom, za ktorým vycestoval do Ruska. Intenzívne sa 
podieľal na založení Komunistickej strany Československa. 
Vtedy ale ešte strana nebola plne nedemokratická, s  jej 
boľševizáciou začal až  Klement Gottwald, ktorý patril 
medzi Šmeralových hlavných kritikov.
 Antonín Zápotocký (ul. Zápotockého) bol 
2.československý komunistický prezident po Gottwaldovi. 
Spolu s vyššie spomínaným Šmeralom viedol KSČ. Bol to 
rebel – za svoju činnosť bol väznený, neskôr sa pokúsil 
emigrovať do ZSSR, čo mu nevyšlo - znova skončil 
vo väzení a dokonca aj v koncentračnom tábore. Tam 
podľa niektorých informácií pôsobil ako „kápo“ a mal 
týrať väzňov. Táto skutočnosť asi nebude až tak fiktívna 
- fungovanie ŠtB počas jeho vlády vykazuje všetky 
prvky a metódy policajných zložiek hitlerovského štátu 
(gestapo, SS) ako mučenie, popravy a psychoteror počas 
vykonštruovaných procesov...

...pokračovanie v decembri. H.H.

Háda sa Slovák s Írom, kto má vo svojej 
dedine lepšiu krčmu.
Ír hovorí:
- Keď si u nás objednám dvojitú whisky, tretiu 
dostanem zadarmo.
- To nič nie je, u nás v krčme dostaneš dvojitú 
vodku zadarmo hneď a ak ti to nebude stačiť, 
tak dostaneš nejaké rumy a becherovky tiež 
zadarmo a ak ti aj to bude málo, pozvú ťa 
dozadu do skladu na divoký sex.
Ír neverí:
- A to sa ti už akože naozaj stalo?!
- No mne priamo nie, ale manželke áno.

- Fíha, Jana, ty máš nový kožuch? Koľko si zaň 
dala?
- Dva razy.



6. októbra sa v rámci Dní 
športu 2011 a v spolupráci 
s novovzniknutým klubom 
FC Baník horná Nitra a ZŠ 
Školská, uskutočnil štvrtý ročník 
mikroregionálneho turnaja v 
malom futbale. 13 mužstiev 
z handlovských škôl a zo spádovej 
doliny strávilo celé slnečné 
dopoludnie v areáli ZŠ Školská, 
kde sa okrem veľkej dávky futbalu 
podával aj výborný guláš. Najlepší 
dostali medaile a upomienkové 
predmety, najmenší škôlkari 
sladkosti za premenené jedenástky. 
Športové triedy v ZŠ Školská 
zamerané na futbal triumfovali 
medzi staršími žiakmi. V mladšej 
kategórii si handlovskí prípravkári 
rovnomerne porozdeľovali prvé 
tri miesta. Filip Talášek získal 
medzi staršími žiakmi individuálne 
ocenenie ako najlepší brankár, 
najlepším strelcom turnaja sa 
v tejto vekovej kategórii sa stal 

Filip Spevár (obaja zo ZŠ Školská) 
a najlepším hráčom sa mohla 
popýšiť ZŠ Chrenovec-Brusno. 
Z mladších žiakov si odniesli ceny 
Adam Jackuliak ako najlepší hráč 
podujatia, Jakub Kouřimský ako 
najlepší brankár (obaja zo ZŠ 
Školská) a kráľom strelcov sa 
stal Erik Vrška zo ZŠ Mierové 
námestie. 

Dni športu pokračovali Dňom 
otvorených dverí v gymnastickom 
oddiele v Základnej škole 
Morovnianska cesta a Maratónom 
v aerobiku v CVČ Relax. O týchto 
podujatiach sa dočítate na 
www.handlova.sk nakoľko sa 
konali po uzávierke vydania novín.

Ladislav Nagy,  
koordinátor športu                        
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Správy z Dní športu 
v meste
Dni športu otvorila plavecká štafeta
Slovenská asociácia športu, Plavecký 
klub Handlová, Centrum voľného času 
Relax Handlová, zorganizovali v rámci 
Dní športu 2011 dňa 22. septembra 
v čase od 10.00 h. do 16.00 h. na 
plavárni mesta Handlová „Plaveckú 
štafetu miest“, ktorá v meste 
odštartovala všetky podujatia v rámci 
Dní športu 2011. Plávali sa tri rôzne 
dĺžky: 25, 50 a 100 m. Účastníci si 
vybrali jednu dĺžku, na požiadanie sa 
výkon zmeral a oznámil. Účastníci 
mali právo rozplavby. Štafety sa 
zúčastnili základné aj stredné školy 
v meste, ale podujatie bolo určené 
aj širokej verejnosti.  Plaveckej 
štafety sa zúčastnilo celkom 
469 občanov, preplávali spolu 
41 175 m. Najstarším účastníkom 
bola pani Helena Švecová r. n. 
1933, a najmladším účastníkom 
bola Alexandra Krajčíriková r. 
n. 2006. Najlepší čas zaplával 
Róbert Rácz 100 m za 1. 04 min 
Plaveckú štafetu ako aj Dni športu 
2011 slávnostne otvoril zástupca 
primátora mesta Handlová Dušan 
Klas.

6. ročník „ Deň otvorenej 
strelnice“
Združenie technických a športových 
činnosti ZO Handlová – strelectvo, 
usporiadalo 29. septembra 2011 
V. ročník streleckej súťaže „ Deň 
otvorenej strelnice“. Deti, mládež 
a dospelí súťažili v streľbe zo 
vzduchovej pušky, malorážky 
a malorážnej pištole. Na vydarenej 
akcii sa zúčastnilo 74 strelcov, ktorí 
súťažili v štyroch kategóriach.

Dospelí : 
1. miesto Ľubica Škodová 69 b.
2. miesto Janka Madajová 68 b.
3. miesto Thomas Bach  66 b.
Od 15 do 18 rokov:   
1. miesto Emil Bombic 45 b.
2. miesto Miloš Gálik  37 b.
3. miesto Lívia Regulová 36 b.
Od 10 do 15 rokov: 
1. miesto Norbert Koncz 31 b. 
2. miesto Martinka Madajová  26 b.
3. miesto Wolnerová 25 b.
Do 10 rokov: 
1. miesto Lea Bošková 10 b.
2. miesto Peter Kolár   5 b.
3. miesto Kristína Bobková   0 b.              

VI. ročník mikroregionálneho turnaja v malom futbale

Handlovčan tretí na Slovensku
V Dubnici nad Váhom sa konali majstrovstvá 
Slovenska v atletike družstiev, na ktorej štartoval aj 
Handlovčan, 16 ročný Milan Linkeš.

V pretekoch obsadil 2. miesto v chôdzi na 5 km vo 
svojom osobnom rekorde 25:50,09 min.
Študent 1. ročníka Gymnázia v Handlovej štartoval za 
družstvo AK Spartak Dubnica, ktoré aj jeho zásluhou 
získalo 3. miesto a bronzové medaily.
Milan aj  v basketbalovej dorasteneckej lige v družstve 
kadetov ŠBK Handlová preukázal v úvodných kolách 
súťaže rovnako veľkú bojovnosť ako na atletickej dráhe.
Zaradil sa tak medzi handlovských športovcov, od 
ktorých môžeme očakávať úspešný športový rast.

Gratulujeme! JP

A-čko vyhralo, B- čko prehralo
V sobotu 22. 10. 2011 futbalisti FC Baník HN 
vyhrali pred peknou diváckou kulisou zaslúžene v 
Malej Čausi. V derby zápase boli lepším mužstvom 
a rozstrieľali domáce mužstvo 7:0.
Ich výkon však nedokázali napodobniť hráči  B-čka, 
ktorí doma nečakane prehrali s Čereňanmi, keď 
nedokázali premeniť pokutový kop.

Malá Čausa: FC Baník Horná Nitra 0:7 (0:2)
Góly: Bugár 2, Baláž, Belák, Hanus, Sluka, Černák
FC Baník Horná Nitra B 
Čereňany 0:2 / 0:0 /
Góly: Hudec, Holdoš - 11m               zdroj: internet

BRAVČOVÉ POLOVIČKY  
2,05 EUR/KG

0905 946 080
V CENE JE DONÁŠKA DO DOMU

Podnikateľský inkubátor 
Handlová ponúka
- priestory na dlhodobý prenájom

70m2, 50m2, 17m2 
od 28 eur/m2/rok 

Upredňostňujeme začínajúcich 
podnikateľov poskytujúcich služby
info: 046/544 4013, 0907 774 280

Mesto Handlová v zastúpení primátorom mesta 
Ing. Rudolfom Podobom vás pozýva na spomienkové podujatie

Pamiatka zosnulých,
v pondelok 31. 10.  2011 o 15.00 h 
na mestskom cintoríne Handlová.



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

Dajte si odfotiť 
vaše detičky a zapojte 
sa do súťaže o najkraj-
šiu 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 for-
máte A1(841 x 594 cm).

Srdiečka 2011

Platí len pre fotografie zhotovené vo Fotoštúdiu Asterion.

Rozpočet štátu má vplyv 
na každé mesto na Slovensku

Vážení obyvatelia miest a obcí,
poslaním miestnej územnej samosprávy je zabezpečovať všestranný 
rozvoj na svojom území. Úlohou samosprávy a Združenia miest 
a obcí Slovenska je preto vytváranie čo najlepších podmienok na Váš 
dôstojný život.

Na mestá a obce bolo postupne presunuté množstvo kompetencií 
a štátnych úloh. Disponujú s viac ako 4 000 rozhodovacími 
právomocami, na ktoré sú potrebné financie. Údržba ciest 
a chodníkov, prevádzka verejného osvetlenia, bezpečnosť, poriadok, 
kosenie a čistenie verejných priestranstiev, ale aj správa a údržba 
cintorínov, prevádzka školy či domova sociálnych služieb si žiadajú 
nemalé financie. Od roku 2004 platí nový model financovania, 
v rámci ktorého už mestá a obce nie sú závislé od vôle poslancov 
v parlamente, lebo podľa jasných kritérií získavajú podiel z daní 
pracujúcich. Zároveň majú k dispozícii miestne dane, ktoré sa 
prispôsobujú domácim špecifikám. Pri ich stanovovaní poslanci 
mestských a obecných zastupiteľstiev prihliadajú na potreby 
svojho mesta alebo obce, ale aj na Vaše reálne možnosti ich 
zaplatiť. Vytvárajú tak systém výberu peňazí, ktoré používajú na 
zabezpečenie verejnoprospešných služieb alebo investičných akcií.

Vláda Slovenskej republiky avizuje zmeny, v rámci ktorých do Vašej 
spoločnej pokladnice príde podstatne menej financií a zároveň budú 
samosprávy nútené zvyšovať miestne dane, čo nezlepší životnú 
situáciu obyvateľov ani podnikateľov. Chceme, aby zostal zachovaný 
súčasný model financovania, naviazaný na jednu daň - daň z príjmu 
fyzických osôb, ktorej výnos je korektným spôsobom prerozdeľovaný 
medzi mestá, obce a vyššie územné celky.   
Považujeme za neseriózne, aby štát riešil svoje problémy tak, že 
ich presunie na občanov miest a obcí. Odmietame postup vlády 
šetriť spôsobom, že samosprávam zoberie to, na čo majú nárok ich 
obyvatelia z daní, ktoré zaplatili.

Preto Združenie miest a obcí Slovenska, ako reprezentatívna 
organizácia miest a obcí, ktorá zastupuje viac ako 95 % 
samospráv, zvolila túto formu a informuje občanov, že zásadne 
nesúhlasí s fiškálnym experimentom na úkor občanov, navyše 
uskutočňovaným v čase finančnej a hospodárskej krízy. Dôrazne 
varujeme a upozorňujeme, že zmeny vo financovaní samospráv 
môžu vážne ohroziť nielen princípy samosprávy, ale aj paralyzovať 
základné funkcie, úlohy a služby, ktoré mestá a obce musia 
poskytovať svojim obyvateľom.

Jozef Dvonč, v.r. predseda ZMOS

-  veľký výber saloniek
-  mikulášov, čertov, sladkostí
-  čokoládové postavičky 
 z pravej belgickej čokolády

Darčeková predajňa „Sladká vášeň“ 
v Dome kultúry vám ponúka

UŽ AJ VO VAŠOM MESTE

Novootvorená predajňa 
v Podnikateľskom inkubátore v Handlovej
Námestie baníkov č.5

TEVOS - DROGÉRIE


