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Handlovské noviny
Niektoré slová oslovia naše 
srdcia. Mne sa to stalo, keď 
som si prečítal článok Romana 
Kaliského-Hronského Pavol 
Demitra ostáva v nás (Slovenské 
národné noviny 36/2011). 
Chcem sa v tomto úvodníku 
s vami podeliť aspoň o kúsok 
tohto článku.
„Paľo, Ty ako veľký športovec, 
reprezentant a skvelý človek 
si nás dvíhal svojimi výkonmi. 
Dnes pri svojom prechode do 
inej sféry si nás nechtiac šokoval 
a zarmútil, ale ako sa ukazuje opäť 
aj zjednotil. Všetci tu smútime, 
chceli by sme vrátiť čas, ale už, 
žiaľ, vieme, že je to nezvratné. 
Neodchádzaš, ostávaš v nás, len 
sa s tým ešte nevieme vyrovnať. 
Dal si nám viac, ako sme mohli 
chcieť. Z našich pamätí sa nikdy 
nestratíš. Vďaka Ti, že si nám 
povedal a dokazoval pravdu 
o sile, vôli, láske, bojovnosti, 
vlastenectve a pokore.„
 My, Handlovčania dobre 
vieme, čo je smútok, zúfalstvo 
a beznádej. Aj aké dôležité je 
zomknúť sa v ťažkých chvíľach. 
Zapamätajme si všetkých 
skvelých ľudí, ktorí dokážu spájať 
druhých. Jedným z nich bol aj 
Paľo Demitra. Vštepujme našim 
deťom hodnoty, ktorým veril  
a pre ktoré si ho budeme vždy 
vážiť– priateľstvo, skromnosť, 
láska a hrdosť na svoju krajinu. 

Ing. Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová

Handlová chce 
postúpiť do prvej 
štvorky
Basketbalisti MBK Handlová chcú 
v extraligovej sezóne 2011/2012 
postúpiť medzi kvarteto najlepších 
tímov na Slovensku. Sú to síce 
ambiciózne ciele, ale vôbec nie 
nereálne. O kvalite Handlovčanov 
svedčí ich zápasová bilancia v 
predsezónnej príprave, počas 
ktorej zverenci Tibora Jányho 
prehrali len dva zápasy. 
„Odohrali sme desať prípravných 
stretnutí, z ktorých sme len dve 
prehrali - v Zlíne v rámci turnaja, 
na ktorom sme však skončili 
prví a v Banskej Bystrici. Veľmi 
si ceníme výhru v poslednom 
zápase nad silným súperom NH 
Ostrava, ktorý bol aj generálkou 
na nový súťažný ročník. Pekná hra 
a úspešný výsledok sú zrkadlom 
našej vydarenej prípravy,“ uviedol 
manažér klubu a zároveň asistent 
hlavného trénera Karol Kučera.

Zrejme najväčšou posilou 
„baníkov“ pred blížiacou sa 
novou sezónou je americký 
rozohrávač Anthony Johson. Ten 
plní nielen úlohu strelca, ale aj 
tvorcu hry. V novej sezóne sa 
MBK chce prebojovať cez prvé 
kolo play off, ku ktorému nemal

ďaleko ani v minulej sezóne. 
Handlová vtedy prehrala s 
Levicami 2:3 na zápasy, aj napriek 
tomu, že viedla už 2:0.
MBK sa stretne v prvom kole 

ročníka 2011/2012 v sobotu 
1. októbra o 18.00 s odvekým 
rivalom Prievidzou na domácej 
palubovke.

 (pokračovanie na str.11)

Začala Extraliga!

Deň baníkov
„Už sme si to zaslúžili“, povedala 

nám pani, ktorej sme sa pýtali, ako je 
s oslavami spokojná. A nedá sa nič iné, 
len súhlasiť.

str.2

Začal sa nový školský rok 
V školskom roku 2011/12 do 

prvého ročníka základných škôl  
nastúpilo 134 žiakov.                    str. 5

Padla mi sánka
Neviem, kedy ste vy boli naposledy 

v parku za nemocnicou. Ja popri ňom 
väčšinou prefrčím na aute.           str. 7

Foto: VH, archív

Ocenili výnimočných
Hornonitrianske bane Prievidza, mes-

to Handlová a Združenie miest a obcí hor-
nej Nitry už od  roku 2008 pri príležitosti 
regionálnych osláv Dňa baníkov oceňujú 
osobnosti...

str.4

Edo Straka prvý
 Na 20 km trati  získal v chôdzi zlatú 

medialu                                          str.11



Celý program handlovských 
baníckych dní bol v tomto 
roku výnimočný. 
Po prvýkrát svietilo slnko počas 
oboch dní. Každé podujatie bolo 
svojím spôsobom výnimočné, čo 
odzrkadľovalo dôslednú prípravu. 
Ďakujem všetkým, ale osobitne 
účinkujúcim v divadelnej hre 
Svätá Barbora. Predstavenie 
v Kostole sv. Kataríny malo 
úžasnú atmosféru, vďaka dozretiu 
obsahu v každom jednotlivom 
účinkujúcom. Vďaka úprave 
sociálnej drámy Štefana Králika 
mladým režisérom Vojtechom 
Bartkom. Zúčastnila som sa  
premiéry, repríz aj derniéry. Tento 
rok som zažila skvelý umelecký 
zážitok. Dotvorenie predstavenia 
baletným súborom v spojení 
s nezabudnuteľným spevom 
nášho komorného speváckeho 
súboru Artanno s organom a 
videoprojekciou bolo úžasné, 
dojímavé, presvedčivé a právom 
si vyslúžilo  niekoľkominútový 
potlesk divákov. Myslím, že tento 

hovoril za všetko.
„Kyticu kvetov natrhám. 
Zaspievam. Toto vám posiela zem“ 
... a súčasne pripájam moje (naše)  
úprimné ďakujem.

Erika Čechová

Svätá Barbora a tí, ktorí sa 
podieľali na jej prípravách:
Produkcia: 
Dom kultúry Handlová a mesto 
Handlová - Mgr. Jarmila Žišková
Réžia a dramaturgia:
Vojtech Bartko
Asistent réžie: 
Mgr. art. Igor Suchý
Hudobná dramaturgia: 
Anežka Balušinská
Hudba: 
Spevácky zbor ARTANNO, 
Handlová
Choreografie: Ing. Margita 
Hrabovská
Tanec: Tanečná skupina Mimikry, 
Bojnice
Grafika, film: Maxo Kormaňák 
Scéna: Miroslav Soukup
Kostýmy: Irena Gregorová

Osoby a obsadenie:
Sv. Barbora -  Silvia Csicsayová
Miško -  Marek Levek
Jano – Martin „Pejo“ Radovský
Hansi -  Dominik Stehnáč
Laci -  Lukáš Božík
Tománek -  Peter Holos
Meleš -  Michal Jariabka
Ďuro –  Rado Ďurdina,  
  Vojtech Bartko
Berényi -  Rado Dana
Schulz -  Jozef Javúrek
Ištván -  Milan Novák
Kurta -  Juraj Foríšek
Hofner -  Jozef Lenč
Anni - Hanka Štepaníková

Hofnerka -  Jarmila Žišková
Piroška -  Mária Judická

Naštudovanie divadelnej hry 
stálo mnoho času každého, 
kto sa na nej podieľal. Hodiny 
skúšok v rámci svojho voľného 
času. Bezodplatne. Preto, že to 
robili s nadšením a pre svojich 
divákov. Poslednýkrát ste si mohli 
divadelnú hru v úprave Vojtecha 
Bartka pozrieť na tohtoročných 
Regionálnych oslavách dňa 
baníkov a veríme, že každému 
zanechala v pamäti kúsok svojho 
posolstva.

JP, foto Gross
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Deň baníkov
Dedičstvo, za ktoré sa nehanbíme

Po dvoch rokoch smútku a starostí 
sme začiatkom septembra 
v Handlovej oslavovali Deň baníkov. 
Po dlhých rokoch sa na nás usmialo 
šťastie a celé dva dni bolo ukážkové 
slnečné počasie. „Už sme si to 
zaslúžili“, povedala nám pani, ktorej 
sme sa pýtali, ako je s oslavami 
spokojná. A nedá sa nič iné, len 
súhlasiť.
 Jarmok bol bohatý, od námestia 
až po Slovan. A určite každý si v ňom 
dokázal násjť to, prečo na jarmok 
chodí – niekto na burčiak a klobásu, 
iný na medovinu a trdelník, pozrieť 
si výrobky ľudových remeselníkov, 
vybrať si medovníkové srdce, 
ochutnať marcipán či nakúpiť 

oblečenie.
 Najmä posledná tragédia v Bani 
Handlová, ktorá stála životy dvadsať 
baníkov a banských záchranárov, 
Handlovčanov hlboko poznačila. 
Ťažké podmienky podzemia si 
v uhoľných baniach hornej Nitry za 
102 rokov ťažby vyžiadali už 466 
ľudských životov. Im všetkým patrila 
piatková omša v kostole svätej 
Kataríny a pietny akt v sobotu na 
poludnie na handlovskom cintoríne.
Súčasťou osláv bola aj derniera 
divadelnej hry Svätá Barbora 
v kostole sv. Kataríny.  
V Handlovej by sme dosť ťažko hľadali 
človeka, ktorý nebol aspoň raz na 
Deň baníkov fárať do podzemia. 
Tento rok prišlo na sviatočné fáranie 
viac než 1300 ľudí. Atmosféra bola 
perfektná. Fárať prišli bývalí baníci so 
svojimi vnúčatami, ale aj dospeláci, 

ktorí si prišli pripomenúť kúsok 
detstva.
 V sobotu 3.septembra krátko pred 
pol siedmou večer sa handlovské 
chodníky zaplnili do posledného 
miesta. Ľudia sa prišli pozrieť na 
alegorický sprievod, ktorý dostal 
meno po prvej štôlni, ktorú otvoril 
gróf Pálfy. Dostala krásne ženské 
meno – Laura. Sprievod otváral 
pastier s ovečkami a nechýbal ani 
prvý majiteľ kutacích práv gróf Pálfy. 
Pálfyho Laura bola zábavná a bola 
vydarenou bodkou Dňa baníkov.
 Ale .... my ľudia sme už raz takí, 
že oveľa radšej kritizujeme ako 
chválime. A tak sa na diskusii na 
mestskom webe vyjadrilo aj pár 

nespokojných. Vraj sa máme ísť 
pozrieť inde, aby sme videli, ako 
sa robí jarmok. Možno by s ním 
nabudúce mohli mestu pomôcť. 
 Ja som si dala tú námahu, že 
som si všetko prešla osobne. 
A mala som radosť, keď som videla 
kolónu zaparkovaných áut na Ulici 
29.augusta. Každé druhé malo 
cudziu značku. Bolo to ako voľakedy, 
keď ľudia z okolia nemohli obísť 
Banícky jarmok v Handlovej. Tešila 
som sa z plného námestia, keď hral 
René Lacko a Down Town Band. 
Handlová tieto dva septembrové dni 
žila, a ako povedala pani v ankete:  
„Už sme si to zaslúžili“.

Dana Reindlová

Pokloň sa srdce, skloň sa slnko
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Máte nárok na potraviny 
z potravinovej banky? 
Zaevidujte sa najneskôr 
do 14.10.2011.

Ak ste oprávneným žiadateľom, 
s dokladmi preukazujúcimi 
vašu oprávnenosť a s platným 
občianskym preukazom navštívte  
Sociálne oddelenie MsÚ, (v Dorke) 
na Ul. F Nádaždyho 4, Handlová. 
Sociálne odd. MsÚ vyhotoví 
harmonogram distribúcie potravín, 
na základe ktorého vám budú 
potraviny odovzdané! Posledný 
deň registrácie je 14.10.2011.

Potraviny budú vydané len 
zaevidovaným občanom!

Harmonogram vydávania
potravín bude zverejnený včas.

Doklady nutné k evidencii:
POZOR! Nepracujúci dôchodcovia, 
poberatelia starobného, 
predčasného, invalidného 
dôchodku s maximálnou výškou 
305,- eur predložia aktuálne 
rozhodnutia Sociálnej poisťovne 
o priznaní dôchodku z januára 
2011 a je nutné aby sa prišli v 
horeuvedenom termíne nahlásiť 
na Sociálne oddelenie MsÚ 
Handlová.
• Poberatelia dávky v hmotnej 
núdzi predložia potvrdenie z Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
na účely programu potravinovej 
pomoci
• rodičia detí, ktorým nie je 
poskytovaná dávka v hmotnej 
núdzi, ale deťom sa poskytuje 
dotácia na stravu z dôvodu, že 
príjem rodiny je najviac vo výške 
životného minima, predložia 
potvrdenie z Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny na účely 
programu potravinovej pomoci
• osoby, ktorým sú deti 
zverené do náhradnej rodinnej 
starostlivosti, predložia potvrdenie 

z Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny na účely programu 
potravinovej pomoci a prinesú 
k nahliadnutiu právoplatné 
rozhodnutie súdu.

Distribúcia potravín prebieha 
od mesiaca júl 2011, pričom 
konkrétne miesto a čas 
rozdávania potravín  je oznámené 
prostredníctvom harmonogramu, 
ktorý je  zverejnený na 
www.handlova.sk, vo vývesnej 
tabuli MsÚ a v Infotexte RTV 
Prievidza. V meste Handlová 
zabezpečuje distribúciu Sociálne 
odd. MsÚ Handlová. Kontaktujte 
sociálne odd. MsÚ len v otázke 
samotnej distribúcie. Soc. 
odd. MsÚ, Ul. F. Nádaždyho 2, 
Handlová, tel: 046/ 5475 351.

O programe distribúcie 
potravín
• Program je adresný. Každý 
príjemca potravín sa preukáže 
platným občianskym preukazom 
pri preberaní dodávky potravín 
a potvrdí svojim podpisom, 
že potraviny osobne prevzal 
a zároveň sa zaviaže, že tieto 
potraviny nebude ďalej predávať
• Potraviny sú dodané 
v skupinových obaloch s 
hmotnosťou 10 kg. Každý 
skupinový obal  obsahuje 10 
kg pšeničnej hladkej múky v 
spotrebiteľských baleniach po 
1 kg alebo 10 kg bezvaječných 
cestovín v spotrebiteľských 
baleniach po 0,5 kg
• Obaly určené pre spotrebiteľa 
sú označené textom „Pomoc EÚ” 
a doplnené zobrazením vlajky 
Európskej únie
• Maximálny limit pre jednu 
osobu je 20 kg pšeničnej hladkej 
múky a 20 kg bezvaječných 
cestovín
• Slovenská republika sa 
zapojila do programu EÚ v tomto 
roku po prvýkrát.

Zber veľkoobjemného 
odpadu  na mesiac 
október 2011
Mesto Handlová žiada občanov 
mesta, aby ku kontajnerom 
dávali len veľkoobjemný odpad, 
t.j. taký komunálny odpad, 
ktorého rozmery alebo množstvo 
neumožňuje  zber zbernými 
nádobami (bytové zariadenia a 
doplnky). Do veľkoobjemného 
odpadu nepatrí biologický 
odpad (tráva, konáre, lístie,...), 
stavebný odpad  (suť, okná, 
dvere,...), elektrické a elektronické 
zariadenia. Odpad je potrebné 
vyložiť večer pred dňom zberu, 
resp. ráno do 6.00. 

KBV - obytné domy, paneláky  
Pondelok  3.10.2011
IBV - rodinné domy 
Utorok   4.10.2011

Mestské časti 
- Horný koniec, 
Nová Lehota, 
Morovno 

Streda -5.10.2011

Zvoz separovaných zložiek 
odpadu
V mesiaci október 2011 sa 
budú jednotlivé zložky zvážať 
nasledovne: 
sklo  4.10.2011
papier  5. a 19.10.2011
plasty  12.a 26. 10. 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! 

Primátor mesta rokoval
 

Vážení Handlovčania, 
v stálej rubrike vám opäť 
prinášame rokovania 
primátora mesta v mesiacoch 
august/september  2011. 
Témy stretnutí sú i pre vás 
ukazovateľom, v akých smeroch 
sa snaží vedenie mesta o rozvoj 
Handlovej.
Primátor mesta sa absolvoval:
• Regionálne oslavy 
dňa baníkov 2011, prijatie 
podpredsedu NR SR  Bélu 
Bugára, otvorenie RODB, 
príhovor na pietnom akte 
kladenia vencov
• Otvorenie školského roka 
2011/2012, privítanie prváčikov 
a odovzdanie daru primátora a 
mesta
• Kontrola NKÚ Trenčín 
– zameraná na Podnikateľský 
inkubátor
• Pracovné rokovanie so 
zástupcami Solar Time, s.r.o. 
vo veci zámeru realizovať na 
území mesta Handlová líniový 
projekt pre individuálne bývanie 
– nízkoenergetická úsporná 
stavba
• Pracovné rokovanie k organi 
začnému zabezpečeniu Baníckej 
rallye 2012
• Porada k rozpočtom
• 9. zasadnutie Mestskej rady 
mesta Handlová
• Pracovné rokovanie vo veci 
rekonštrukcie letného kúpaliska 
(Bratislava – Universal Exports 

Limited, s.r.o.)
• Zasadnutie Rady 
Handlovského baníckeho spolku
• Rokovanie so zástupcami 
COOP Jednota Prievidza 
(parkovacie miesta)
• Výstava Ekotrh – oceňovanie 
vystavovateľov
• Školenie krízových štábov 
v rámci handlovskej doliny 
• 9. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva mesta Handlová
• Počas pondelkov prijímanie 
občanov v rámci Dňa otvorených 
dverí primátora mesta 
• Počas určených stránkových 
dní primátora mesta plánované 
prijímanie občanov  
• Denné pracovné konzultácie 
s vedúcimi pracovníkmi MsÚ a 
mesta 
• Účasť na Salamandrových 
dňoch v Banskej Štiavnici
• Vykonanie obradov - 
sobášov a uvítaní do života 
v obradnej miestnosti MsÚ 

Pozvánka na MsZ
Primátor mesta Handlová Ing. 

Rudolf Podoba zvoláva Mestské 
zastupiteľstvo mesta Handlová na 

štvrtok 
27. októbra o 14.00 h 

do Veľkej zasadacej miestnosti 
MsÚ Handlová. Pozvánky 
s programom nájde vždy na 
www.handlova.sk, vo vývesnej 
tabuli pred MsÚ a na plagátových 
plochách mesta. Rokovanie 
poslaneckého zboru je verejné.
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Mestská polícia 
informuje...
Mestská polícia zaznamenala 
za mesiac august – september 
2011 (od 18.8.2011 do 
18.9.2011) celkom 435 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 111 
priestupkov, z ktorých bolo 38 
oznámených občanmi mesta. Za 
uvedené obdobie bolo zistených 
66 dopravných priestupkov.
Proti majetku bolo zistených 
alebo oznámených 7 priestupkov. 
Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
verejného poriadku, kde MsP riešila 
celkom 9 priestupkov, z ktorých 

bolo 5 prípadov rušenia nočného 
kľudu a 4 priestupky boli na úseku 
verejného pohoršenia. V oblasti 
občianskeho spolunažívania bol 
oznámený 1 priestupok. Pre 
podozrenie zo spáchania trestného 
činu boli 2 priestupky odovzdané 
Obvodnému oddeleniu policajného 
zboru. Príslušníci mestskej polície 
odchytili 10 túlavých psov, ktorí 
boli umiestení v útulku. Z toho 
troch psov vrátila MsP pôvodným 
majiteľom. Príslušníci MsP 
vykonali za uvedené obdobie 
142 zákrokov a 26 výjazdov 
k narušeným monitorovaným 
objektom. Mestským kamerovým 

systémom bolo zistených 64 
priestupkov a udalostí. Na žiadosť 
Obvodného oddelenia policajného 
zboru Handlová, HaZZ a tiesňovej 
linky 112 bolo príslušníkmi MsP 
vykonaných 24 zákrokov.

UPOZORNENIE 
Mestskej polície Handlová !!!
Mestská polícia aj naďalej 
upozorňuje  na podvodné správanie 
jednotlivcov a organizovaných 
skupín, ktorí sa snažia vylákať od 
občanov finančné prostriedky pod 
zámienkou výmeny peňazí, resp.  
upozorňuje starších občanov, aby 

zvýšili svoju ostražitosť a pozornosť 
v situáciách, kedy ich na ulici 
oslovia neznámi ľudia a pýtajú sa 
na cestu do nemocnice. 
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.handlova.sk 
v odkliku Mestská polícia 
informuje
Pozrite sa aj na odklik Mestský 
útulok a staňte sa majiteľom 
psíka.

Ocenili výnimoč-
ných
 102 rokov ťažby uhlia na hornej 
Nitre neprinieslo len obete, aj 
neuveriteľný technický rozvoj. 
Mimoriadna náročnosť a rizikovosť 
baníckej práce hnali mnohých 
odborníkov k tomu, aby hľadali cesty 
ako ju baníkom uľahčiť a zároveň 
ich v podzemí chrániť. Morálne 
oceniť ľudí, ktorí svoj život zasvätili 
baníctvu – taký je cieľ udeľovania 
Plakiet za rozvoj baníctva na hornej 
Nitre. Vyhlasovatelia ocenenia 
- Hornonitrianske bane Prievidza, 
mesto Handlová a Združenie miest 
a obcí hornej Nitry už od  roku 2008 
pri príležitosti regionálnych osláv 
Dňa baníkov oceňujú osobnosti, 
ktoré výrazne prispeli k rozvoju 
baníctva v hornonitrianskom 
regióne. 

V roku 2011 boli ocenení:
• Za celoživotný aktívny prínos 
pre baníctvo na hornej Nitre:
Ing. Peter Čertík,  
špecialista - projektant, najmä 
v oblasti baníctva, špeciálnych 
podzemných stavieb a technológie 
tunelových stavieb. Jeho pracovné 
začiatky sa viažu k Handlovským 
uhoľným baniam, kde začínal ako 
banícky učeň. Ako vedúci projektant 
spracúval koncepčné riešenia 
otvárky a výstavby uhoľných baní 
na Slovensku a v Českej republike, 
riešil koncepcie stabilizácie 
zosuvných území aj náročné 
podzemné stavby v zložitých 
geologických podmienkach.  Za 
svoju celoživotnú prácu získal 
mnohé ocenenia. Nechýba 
medzi nimi Zlatá medaila Zväzu 
slovenských vedecko-technických 
spoločností. 

Ing. Milan Machálek 
začínal v Nováckych uhoľných 
baniach v roku 1961 ako revírnik. 

V roku 1971 prešiel pracovať 
na Banský výskumný ústav 
v Prievidzi ako výskumno-technický 
námestník riaditeľa. Od roku 
1972 pôsobil na rozvíjajúcej sa 
Bani Cigeľ  v pozícii technického 
námestníka. Ako popredný banský 
technik úspešne riešil nosné úlohy 
bansko-technologického výskumu, 
ktoré boli prínosom pre rozvoj 
ťažobných organizácií na hornej 
Nitre. Štyridsať rokov svojho života 
venoval slovenským baniam ako 
zodpovedný, obetavý pracovník, 
ochotný radca a konzultant pri 
riešení náročných problémov 
banskej prevádzky. 

Ing. Dušan Šarišský - in memoriam

nastúpil do bane Handlová v roku 
1958. V  roku 1978  bol vymenovaný 
za riaditeľa  Bane Handlová. Za 
jeho éry nastal významný rozvoj 
baníctva.  Pracoval  v neľahkom 
období, poznačenom radom havárií. 
Z dlhodobých poznatkov vypracoval 
dizertačnú prácu o prognóze tlaku 
spodných vôd a jeho havarijných 
dôsledkoch pri banskej činnosti, 
za ktorú mu bola v roku 1988 
udelená vedecká hodnosť „kandidát 
technických vied“.  Neustále 
zvyšoval technickú úroveň 

razenia,  rúbania a protiprievalovej 
prevencie. Vysokým odborným 
úsilím vytvoril „nový protiprievalový 
systém riadenia v uhoľných 
baniach“, ktorý sa v  praxi osvedčil. 
Za odbornú prácu mu bol udelený 
v roku 1997 patent.  Banícke 
spoločenstvo navždy opustil 
po ťažkej chorobe v roku 2000. 
Ocenenie prevzala jeho manželka 
pani Ružena Šarišská.

Ing. Augustín Machata 
nastúpil do Bane Nováky v roku 
1954 ako baník. Čoskoro sa 
ako prvý predák postavil do 
čela 100-členného stenárskeho 
kolektívu. Od februára 1990 
až do júna 1992 zastával 
Augustín Machata náročný post 
generálneho riaditeľa Slovenských 
uhoľných baní. V ťažkom období 
spoločenských zmien obhajoval 
opodstatnenosť ťažby hnedého 
uhlia na Slovensku. Bol členom 
kolektívu, ktorý sa zaslúžil o vývoj 
banskej mechanizovanej výstuže 
BMV vyvinutej pre dobývanie  
uhoľných ložísk  v podmienkach 
hornonitrianskych baní. Je autorom 
viacerých technických príspevkov, 
ktorými prispel k všeobecnému 
poznaniu ložísk na hornej Nitre.

• Za vedecké a výskumné práce 
podporujúce rozvoj baníctva na 
hornej Nitre bol in memoriam 
ocenený  

Ing. František Ščavnický  
- in memoriam

- nestor československého 
banského záchranárstva. Bol to 
práve
František Ščavnický, kto 
zaviedol týždennú nepretržitú 
24-hodinovú službu dvoch čiat 
banských záchranárov a nové 
postupy pri likvidácii požiarov v 
baniach. Na jeho návrh vzniklo 28 
závodných banských záchranných 
staníc pri rudných i uhoľných 
baniach. Napísal viacero kníh, 
vysokoškolských skrípt a príručiek 
pre banských záchranárov. Aj na 
dôchodku bol srdcom aj dušou 
pri záchranároch. V roku 2009  
vydal knihu „Spomienky banského 
záchranára“, v ktorej opísal 
skúsenosti z likvidácie banských 
havárií a záchranárskych akcií, na 
ktorých sa osobne zúčastnil, alebo 
ktoré riadil. Zomrel  náhle, vo veku 
nedožitých 85 rokov, 26. februára 
2010 v Bojniciach. Ocenenie prevzal 
jeho syn Ing. Tibor Ščavnický. 

„Naše stretnutia sú prejavom 
stavovskej súdržnosti ľudí, 
obstarávajúcich si živobytie 
náročnou baníckou prácou. Na 
rozdiel od počiatkov ťažby, banícke 
technológie a technika dnes urobili 
veľký pokrok a podpísali sa na 
humanizácii a skultúrnení baníckej 
práce.  Zásluhu na tom majú aj  
významné osobnosti, ktoré výrazne 
prispeli k rozvoju baníctva na hornej 
Nitre. Svojim životom a dielom 
sú príkladom pre súčasných 
zamestnancov. Dovoľte mi preto 
úprimne poďakovať za osobný 
prínos všetkým oceneným“.

(z príhovoru Dr.h.c. Ing. Petra Čičmanca, 
PhD., generálneho riaditeľa a predsedu 
predstavenstva HBP Prievidza a.s.) 

Rd, foto JP



Začal sa nový 
školský rok

V školskom roku 2011/12 do 
prvého ročníka základných škôl 
v našom meste nastúpilo 134 
žiakov. V ZŠ Mierové námestie 
máme 69 prváčikov v 4 triedach, 
v ZŠ Školská 31 prvákov v 2 
triedach  a v ZŠ MC 34 prvákov v 2 
triedach.  ZŠ Morovnianska cesta 
otvorila aj triedu nultého ročníka, 
ktorú navštevuje 11 žiakov. 
Ing. Rudolf Podoba, primátor 
mesta, 5. septembra navštívil 
všetkých handlovských prváčikov. 
Deti obdaroval osobným 
darčekom - „čarovným medom“, 
ktorý vylieči všetky choroby 
a rozprávkovou knihou od mesta 
Handlová. 
Do školských lavíc našich 
základných škôl zasadlo spolu 
1162 žiakov, z toho: 
ZŠ Mierové námestie – 488 
žiakov;
ZŠ Morovnianska cesta - 349 
žiakov;
ZŠ Školská ulica – 325 žiakov.
V porovnaní s počtom žiakov 
v minulom školskom roku máme 
o 49 žiakov menej. Pravidelnú 
činnosť v školských kluboch 
detí v tomto školskom roku 
bude navštevovať 200 detí. 
Do materskej školy nastúpilo 351 
detí, z toho je 128 predškolákov.
Spoločný školský úrad

Zázračný medík 
pomáha nielen prvákom
Malí školáci majú prvé dni 
v ozajstnej škole za sebou 
a pomaly si zvykajú na režim 
školáka. Veľmi dôležitý  bol ich  

prvý deň v škole, na ktorý len tak 
ľahko nezabudnú.  Bol príjemný, 
slnečný  a hlavne sladký. Od pána 
primátora dostali deťúrence  okrem 

rozprávkovej knižky aj zázračný 
medík, ktorý im bude pomáhať  
pri učení a dokáže  odohnať  
strach a nočné mory. Verím, že 
tak ako môj syn prekonal strach 
zo školy a teší sa na spolužiakov 
a pani učiteľku, tak aj ďalším 
prváčikom pomohol zázračný 
med, ale  hlavne milé slová 
a ľudský prístup, prekonať  obavu 
zo školských povinností.   Touto 
cestou by som  chcela poďakovať   
v mene rodičov i malých prváčikov 
pánovi primátorovi Ing. Rudolfovi 
Podobovi za jeho osobnú iniciatívu  
na  slávnostnom otvorení  nového 
školského roka. Verím, že 
bude  pre školákov aspoň taký  
úspešný,  akým   bol  jeho štart  5. 
septembra 2011.

Mgr. Ivana Kováčiková, foto JP

Poďakovanie
Začal sa nový školský rok. 
Detičky nielen v školách, ale aj 
v materských školách nastupujú 
novú etapu svojho života. Možno 
plnú obáv a niekedy aj so slzami v 
očiach. Sme radi, že sa v našom 
okolí nájdu ľudia , ktorí nezištne 
vyčaria úsmev na uplakaných 
tváričkách. V mene riaditeľstva 
MŠ Ul. SNP 27, Handlová 
chcem poďakovať firme YADO 
a MLAĎ dlk tex, Ing. Dobišovi 
a Ing. Žabenskému za množstvo 
krásnych hračiek, ktoré darovali 
MŠ Ul. SNP 27, Handlová a jej 
elokovaným triedam.

Jana Gurinová, 
zástupkyňa elokovaných tried 

Morovnianska cesta
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Hlavná kampaň tohtoročnej 
zbierky, kedy si môžete kúpiť 
od dobrovoľníkov  medovníkové 
srdiečka, je od 15. septembra do 
9. októbra 2011. 
Do 31. októbra 2011 môžete 
projekt podporiť zaslaním 
darcovskej SMS v tvare DMS 
VINCENT na číslo 877. (Cena 
darcovskej SMS je 1 eur.). Čistý 
výnos štvrtého ročníka zbierky 

bol 265 043,13 eur. Dňa 15. 
októbra 2011 bude v priamom 
prenose Radia Lumen ďakovná 
modlitba posvätného ruženca, 
ktorú sa budú modliť členovia 
Vincentskej rodiny z Košíc pod 
vedenim sr. Karitas Grobarčíkovej, 
DKL. Všetky potrebné informácie 
o zbierke, ako aj povolenie na jej 
organizovanie nájdete na  stránke 
www.bojprotihladu.sk. 

Prebieha piaty ročník zbierky Boj proti hladu

Nezabúdajme na svoje 
duševné zdravie!
Celonárodná zbierka k Svetovému 
dňu duševného zdravia (8. ročník) 
bude od 8. do 12. októbra 2011 aj 
v Handlovej.
Zbierka sa koná tromi formami: 
• kúpou nezábudky, 
• zaslaním prázdnej SMS na 
číslo 833 u všetkých operátorov v 
cene 1,- Euro do 30.11.2011,
• priamym poukázaním 

finančného príspevku na 
čísla účtov Ligy zverejnených 
aj na  webovej stránke 
www.dusevnezdravie.sk do 
31.12.2011.
 

Cieľmi každoročnej kampane 
a zbierky je podpora sociálnej 
integrácie a destigmatizácie ľudí 
s duševnými ochoreniami. Vždy 
po skončení zbierky Liga vydáva 
tlačovú informáciu o konkrétnom 
využití výnosu zo zbierky.

DNI DUŠEVNÉHO ZDRAVIA - DNI NEZÁBUDIEK 2011 

Margita  Miková
Oľga  Procnerová
Emília  Puváková
Alžbeta  Bellová
Jozef  Bielský
Mária  Obrovníková
Mária  Chmelová
Mária  Kováčová
Mária  Gabalová
Anna  Lauková
Alžbeta  Bahorcová
Emília  Ďurišová
Helena  Brozmanová
Margita  Trnková
Anna  Gregušová

Jaroslav  Maslík
Michal  Klačanský
Anna  Radovská
Ivan Ilešič
Monika  Pažáková
Viliam  Filo
Karolína  Matúšová
Ondrej  Smoleň
Klára  Snopeková
Anastázia  Ziburová
Alžbeta  Gregorová
Angela  Andrezálová
Albína  Trubanová
Viktor  Rácz
Anna  Valovičová

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

Narodené detičky august/september  2011
René  Reichmann
Matúš  Palásthy
Adam  Trnka
Tobias  Jakab
Patrik  Ličko
Tomáš  Klopan
Dominik  Bubák

Maxim  Hrušecký
Olívia  Vicianová
Lenka  Vyhlídalová
Eliška  Kučerová 
Viktória  Babiarová
Annamária  Lacková
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Symboly mesta a ich 
používanie
Identita firmy znamená pre podnik 
to, čo pre človeka predstavuje 
osobnosť. Pojem firemnej 
identity (corporate identity -CI) je 
vysvetľovaný z viacerých pohľadov: 
profil podniku, vzhľad podniku, 
podnikové zásady, podniková 
filozofia, stotožnenie CI s imidžom, 
kultúrou, komunikáciou, dizajnom a 
spájanie s vizuálnou prezentáciou. 
Jednotnú vizuálnu prezentáciu  
- dizajn – môžeme v užšom 
zmysle chápať ako prezentáciu 
mesta navonok, prostredníctvom 
jednotnej symboliky, v súčasnosti 
symbolov mesta Handlová (erb, 
vlajka, pečať). 
Na augustovom mestskom 
zastupiteľstve poslanci schválili 
Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta č.3/2011 o používaní 
a ochrane mestských symbolov 
(ďalej VZN), ktorého neoddeliteľnou 
súčasťou je grafický manuál. 
Cieľom grafického manuálu 
je zadefinovať presnú podobu 
symbolov mesta, ich presné 
vyobrazenie ako aj ich následné 
využitie v  korešpondenčnom 
styku a pri ďalších príležitostiach 
(propagačné materiály, výroba 
erbov, vlajok a pod). Grafický 
manuál je spracovaný tak, aby na 
jeho základe bolo možné dodržiavať 
štandardy aj v rámci internej 
a externej komunikácie mestského 
úradu. Súčasťou Grafického 
manuálu je CD so zadefinovanými 
parametrami zobrazení symbolov 
mesta vo formáte vhodnom pre 
tlač a ďalšie grafické spracovanie 
symbolov (krivky, farebnosť a pod.) 
Základy grafického manuálu boli 
vytvorené študentmi SOŠ Handlová 
pod vedením Ing. Kovalčíkovej a 
Grafický manuál bol dopracovaný 
členom Komisie pre komunikáciu 
a informatizáciu Mgr. Art. Lukášom 
Kellom Dr. art.

Ako zaobchádzať 
so symbolmi mesta
Symboly mesta (mestská vlajka, 
pečať a erb) by mal mať každý v takej 
úcte ako symboly štátu. Cieľom VZN 
je, aby každý Handlovčan, hrdý na 
svoje mesto vedel, ako symboly 
mesta vyzerajú a pre svoje potreby ich 
mohol použiť. Ak však chce symboly 
mesta používať právnická osoba resp. 
fyzická osoba a na verejné šírenie, 
resp. má byť symbolika mesta použitá 
na verejných podujatiach, je potrebný 
súhlas primátora mesta (okrem 
mestských organizácií). Formulár na 
žiadosť je súčasťou VZN.
Vyobrazenie symbolov ako aj znenie 
VZN nájdete na www.handlova.sk/ 
o meste, symboly mesta.              JP

Viete, čo je ačokča?
Jedna z pranostík na tento mesiac 
hovorí: „ September - z poľa ber!“.  
Čo si zo svojho políčka zobrali 
handlovskí záhradkári, si mohli 
návštevníci prezrieť na tradičnom 
Ekotrhu.
Výstavu už 17 rokov pripravuje CVČ 
Relax s mestom Handlová a ZO 
SZOPK Andreja Kmeťa.     
Ekotrh, okrem zbierkových 
predmetov, ponúkol aj ľudovo 
umelecké výrobky z dreva, motýle, 
známky s námetom prírody, 
bonsaje, kaktusy, ale aj ekologické 
produkty do každej domácnosti. 
Pozornosť návštevníkov zaujali 
najmä vystavené produkty 
záhradkárov. Z 800 registrovaných 
záhradkárov zo štyroch 
handlovských záhradkárskych osád 
sa prišli svojou úrodou pochváliť 
jedenásti (Károlyi, Sirotňák, Gecler, 
Matúš, Kálmanová, Štajnoch, 
Magula, Trvalec, Chovanec, Sobota 
a Potančok), vystavovali aj traja 
prídomoví pestovatelia. A práve zo 
záhrady pani Beznoskovej ste na 
výstave mohli vidieť 90 kilogramovú 
tekvicu, ktorej jej majiteľka 
objednala na dovoz do výstavných 
priestorov CVČ taxík.  Za tekvicu 
si jej pestovateľka odniesla aj cenu 
záhradkárov. 

Podľa jedného z vystavovateľov, 
Ľudovíta Sirotňáka, už môžeme 
aj v našom regióne dopestovať 
okrem tradičnej zeleniny a ovocia, 
aj exotickejšie druhy. Je to hlavne 
zmenou klímy. A tak medzi známou 
zeleninou, ktorú poznáme,  pútali 
pozornosť návštevníkov Ekotrhu 
aj iné druhy. Jedným z nich bola 
aj mexická uhorka, nazývaná 
ačokča, ktorá sa podľa záhradkárov 
už udomácňuje aj v našich 
kuchyniach. 
Ekotrh sa konal v dňoch 20 až 22. 
septembra 2011 a najúspešnejší 
vystavovatelia získali vecné 
ceny.  Od záhradkárov si ocenenie 
odniesli: p. Károlyi, Sirotňák, Gecler, 
Kalmanová, Štajnoch, Magula, 
Oravec, Chovan a Sobota.  Primátor 

mesta Rudolf Podoba ocenil 
výpestky pána Károlyiho a ocenenie 
si od neho prevzali aj páni Sirotňák, 
Gecler a Matúš. Aj tento rok 
podporila desiatich záhradkárov MO 
SNS v zastúpení Dušanom Klasom.
Tak si dobre premyslite, čo o rok 
zasadíte, aby ste nás na Ekotrhu 
2012 poriadne prekvapili. Doplníte 
tak výstavu, na ktorej v tomto 
roku bolo vystavených 375 
exponátov a zažijete aj zaujímavý 
chuťový zážitok. Ani tento rok to 
pani Sirotňákovej nedalo a vďaka 
perfektne dopestovaným slivkám od 
p. Cmarku napiekla tradičné slivkové 
koláče, ktorými ponúkla všetkých 
zúčastnených pri otvorení výstavy. 
A vraj napečie aj  nabudúce...

JP, foto AK

ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ  V PRÍPADE OHROZENIA
Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi 
havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. 
Nenechajte sa zaskočiť a prečítajte si Príručku pre obyvateľstvo (Civilná ochrana).

Dnes na tému:  
ČO ROBIŤ V PRÍPADE ÚNIKU RÁDIOAKTÍVNEJ LÁTKY (alebo pri použití jadrových zbraní)

• Čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch),
• pokiaľ ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v čase, než ste sa stačili ukryť, potom:
• pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odložte do nepriedušného obalu a nepoužívajte  
 ich,
• dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy, vypláchnite si oči, ústa, vyčistite si nos a uši, ak je to možné, osprchujte sa  
 a vymeňte si bielizeň,
• uzavrite a utesnite okná a dvere, vypnite ventilačné a klimatizačné zariadenia,
• sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,
• pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
• jódové prípravky užite po obdržaní varovného signálu o vzniku radiačnej havárie atómovej elektrárne.  
 Dávkovanie a spôsob použitia je uvedený v návode na škatuľke alebo v informačnom letáčiku),
• zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov, chladničky,  
 mrazničky alebo komory. Nepoužívajte nechránené potraviny, ovocie a zeleninu,
• pripravte si evakuačnú batožinu,
• čakajte na ďalšie pokyny,
• postarajte sa o hospodárske zvieratá, zatvorte ich a dajte im zásobu krmovín a vody na dva dni, zásoby krmiva 
a  vody zabezpečte pred kontamináciou prekrytím plachtou alebo fóliou z plastu a pod.
Pravidelné preskúšanie funkčnosti sirény v meste Handlová bude realizované  14. októbra 

2011. 
Príručku CO  ako aj informácie Čo 
robiť pri náhlej zmene kllimatických 
podmienok, pri vyhlásení 2. a 3. 
stupňa mimoriadnej situácie nájdete na 
www.handlova.sk 



Nové športovisko na Mostnej ulici – športujeme celý rok !
Začiatkom októbra bolo odovzdané do 
užívania obyvateľom Mostnej ulice, ako 
aj všetkým obyvateľom mesta Handlová, 
zrekonštruované športovisko, ktoré vzniklo 
vďaka finančnej podpore z Nadačného fondu 
Západoslovenskej energetiky v Nadácii PONTIS 
v rámci projektu „Rekonštrukcia športoviska 
pre celoročné využitie“. Predmetom 
projektu bola rekonštrukcia, modernizácia 
a dovybavenie pôvodného zastaralého športoviska, obnova jeho 
funkčnosti a docielenie celoročného využívania. Zrekonštruované 
športovisko je vybavené kvalitným mobiliárom a je vhodné na futbal, 
nohejbal, volejbal, basketbal a v zimnom období je možná jeho úprava 
na ľadovú plochu.
Slúži všetkým nám – Handlovčanom a tomu by malo zodpovedať aj naše 
správanie. Pri jeho využívaní vám prajeme veľa športových zážitkov!

Ref. regionálneho rozvoja a strategického plánovania MsÚ  
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CVČ Relax v Handlovej   
október 2011
Prvé oficiálne stretnutie nových 
členov DaMP-u za šk. r. 2011/12        
3.10. od 16.00 h.  v CVČ Relax  
 

Účasť DaMP-u na prezentácii 
projektu „Komprax“ – reportáž
6.10. od 10.00 h., Trenčín   
Voľby primátora DaMP-u
10.10. od 16.00 h. v CVČ Relax 
     

Výstava minerálov a hornín
11. – 13.10.  8.00  - 14.00 h., v  
CVČ Relax 
Halloween – tvorivé dielne 
a zábavné súťaže pre najmenších 
a pre školákov
27.10. od 14.30 h., v CVČ Relax 

Dni športu 2011 
v Handlovej pokračujú aj 
v októbri
Plavecká štafeta aj pre širokú 
verejnosť otvorila  vo štvrtok 
22. septembra Dni športu 2011 
v Handlovej. V sobotu 24.9.2011 
sa mohla široká verejnosť 
zúčastniť Dňa otvorenej strelnice 
na krytej strelnici v Handlovej a 
na futbalovom štadióne si pozrieť 
netradičný Free style so psíkom 
– DOG DANCING. Základná škola 
Mierové námestie organizovala 
28. septembra Streetbal pre 
základné školy.

V októbri sú v rámci Dní športu 
pripravené ešte tieto podujatia:

ZŠ ŠKOLSKÁ ULICA
6.10. 2011 o 8.30 h  - 4. ročník 
mikroregionálneho turnaja vo 
futbale, pre MŠ, ZŠ a gymnázium.

ZŠ MOROVNIANSKA CESTA
24.10.2011 od 16.30 -18.30h   
Deň otvorených dverí 
gymnastického oddielu a krúžku
Telocvičňa ZŠ MC.
Pre deti je pripravený bohatý 
športový program. Začiatočníci 
i skúsení si budú môcť vyskúšať 
skákanie na trampolíne, cvičenie 
na opičej /prekážkovej/ dráhe i 
na gymnastickom náradí. Vítaní 
sú aj rodičia i ostatní športoví 
priaznivci.  
Organizuje: TJ Sokol Handlová, 
ZŠ Morov. cesta, mesto Handlová
Aj vaše dieťa sa môže stať 
gymnastkou, gymnastom!

CVČ RELAX
29.10.2011 od 9.00 h MARATÓN 
AEROBIK PRE DETI VO VEKU OD 
2 DO 15 ROKOV
Cvičenie aerobiku spolu s 
predcvičiteľkami v štyroch kolách 
v CVČ Relax Handlová.
Bližšie informácie o podujatiach: 
Centrum voľného času Relax 
Handlová, 
Kontakt: 046/ 5475377. 
Zapojte sa!
Pozývame na športové podujatia!

Padla mi sánka
Neviem, kedy ste vy boli 
naposledy v parku za nemocnicou. 
Ja popri ňom väčšinou prefrčím 
na aute. Ale, keďže som  jednu 
septembrovú sobotu „vyfasovala“ 
do opatery dieťa v kočíku, 
začala som spomínať, kam som 
sa chodila prechádzať pred 
štvrťstoročím so svojou dcérou. 
A tak som si to od železničnej trate 
namierila do parku. Je tam pekne, 
kľud...
Už prvé metre mi dávali zabrať. 
Všetko zarastené, z trávy 
vykúkajúce plastové fľaše.... Ani 
ďalej to nebolo lepšie. Mám tú 
smolu, že si vďaka svojej práci 
veľa pamätám. A tak sa mi naozaj 
zle pozeralo na hrdzavé, zničené 

prekážky pre skateboardistov. 
Viem, koľko stálo námahy dať na 
ne dokopy peniaze. Poskladali sme 
sa na ne v zbierke.
Trochu nižšie z vysokej trávy 
vytŕčali torzá starého detského 
ihriska, ale aj toho nového, 
ktoré vybudovala jedna mladá 
Handlovčanka. Peniaze získala 
z konta Orange. Napísala projekt, 
vysúkala si rukávy a urobila 
niečo pre iných. Dnes to vyzerá, 
že zbytočne. Ale najväčší šok, pri 
ktorom mi doslova padla sánka, na 
mňa ešte len čakal. Z diaľky som 
zbadala pána, ktorý niečo v parku 
„kopkal“. Verná svojej optimistickej 
povahe som sa potešila. Predsa 
len to všetkým nie je ukradnuté! 
Decentný približne päťdesiatnik 
s klobúčikom na hlave však nič 

nekopkal. V sobotu o jedenástej 
naobed prišiel do parku perfektne 
vybavený – mal krompáč, káričku 
aj handru na zakrytie svojho lupu. 
Krompáčom páčil dlažobné kocky, 
ktoré budú určite perfektným 
chodníkom v jeho záhrade. Bola 
som taká šokovaná, že namiesto 
toho, aby som zavolala mestskú 
políciu, pridala som do kroku. 
Decentný zlodej z parku si ma 
všimol, zbalil náradie a vydal sa na 
ústup. Nedobehla som ho. Z parku 
zobral dve dlažobné kocky, viac 
nestihol. Tie mu ale na chodník 
určite stačiť nebudú... a tak vás 
chcem poprosiť, ak ho tam znova 
uvidíte, volajte Mestskú políciu -  
046/168 00, 046/ 5475 007 alebo 
0905 499 384.

Dana Reindlová

Školský basketbalový
klub Handlová
a Základná škola Mierové 
námestie 

pozývajú všetkých žiakov 
2., 3. a 4. ročníka ZŠ (chlapcov 
aj dievčatá) 

na basketbalové tréningy, 
ktoré budú v telocvični ZŠ 
Mierové námestie každú stredu  
od 14.30 do 16.00 hod. počas 
celého školského roka.
Tréningy budú prebiehať pod 
vedením trénerov:
Mgr. Ondrej Haviar, Juraj Klátik 
a Dávid Krč.
Tel. kontakt: Jaro Daubner 
0905 820 607
Tréningy sú bez poplatkov. 

Výstup na Chleb 
a zájazd do Vrátnej doliny
15. október 2011 o 7.00 

hod - stretnutie pri 
Podnikateľskom inkubátore 

na Námestí baníkov

Organizuje: OKST Meteor 
Handlová

V prípade záujmu sa 
nahláste vopred! 

Kontakt:  
Jozef Ličko, 046/5477 829

Mesto Handlová získalo grant z Nadácie VÚB v sume 2 000 eur na 
projekt „Spokojná jeseň života“. 
Cieľovou skupinou projektu boli občania bývajúci v obytnom dome na 
Ulici 29. augusta č. 1 v bytoch osobitného určenia. Tieto sú vyčlenené 
pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Počas 
povodní v auguste 2010 bola prívalovým dažďom poškodená strecha 
a ríny obytného domu, čo spôsobilo zatekanie do bytov a chodieb na 
vrchnom poschodí.  Hlavným cieľom projektu bolo odstrániť škody 
v interiéri budovy, vrátane škôd v najviac zasiahnutých bytoch a zároveň 
zlepšiť podmienky bývania seniorov a to montážou bezpečnostných 
madiel do kúpeľní. 
Všetky práce na projekte sa realizovali od 23.9.2011 do 30.9.2011 za 
účasti pracovníčok sociálneho oddelenia MsÚ Handlová, pracovníkov 
VÚB pobočka Handlová, aktivačných pracovníkov mesta Handlová 
a dobrovoľníkov z Jazmín n.o.                                        Soc. odd. MsÚ

Novootvorené prevádzkarne v  auguste 2011
Požičovňa a predajňa náradia, Prievidzská 23
Minimarket, Mierové námestie 250
Second hand, SNP 16
Presťahované prevádzkarne v  auguste 2011
Klenoty a hodinárstvo,  z PI na Námestie baníkov 4
Darčeková predajňa Rozárka, z Ul. SNP 16 na Námestie  baníkov 20    
Zrušené prevádzkarne v  auguste 2011:
Bytové doplnky, SNP  1 (OD Jednota COOP)
Poradenské služby, Podnikateľský inkubátor
Potraviny, Robotnícka 6        
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Kino Baník v októbri

NEDEĽA 2. 10. o 18.00 h 

Cigán
Réžia: Martin Šulík,  SR, ČR, 2011, drá-
ma, 107 min., česká verzia, MP 12+
K Bohu aj k Diablovi je rovnako blízko.
Hrajú: Janko Migžigár, Martin Hangur-
badžo, Miro Gulyas,...  

UTOROK  4 . 10.  o 18.00 h 

Muži v nádeji 
Réžia: Jiří Vejdělek, ČR, SR, 2011, ko-
média, 115 min, česká verzia, OP 15+
Šarmantný bonviván Rudolf (Bolek 
Polívka) úspešne uplatňuje svoju divokú 
teóriu o účinku nevery v každodennej 
praxi a to s elánom, ktorý je u čerstvého 
šesťdesiatnika až závideniahodný. 
Hrajú: Jiří Macháček, Bolek Polívka...

NEDEĽA  9. 10. o 18.00 h

Odcházení
Réžia: Václav Havel, ČR, 2011,  komé-
dia,  93 min., čes. verzia, OP 15
Svetovo uznávaný dramatik a politik 
Václav Havel sa po prvýkrát stal filmo-
vým režisérom, aby previedol na filmo-
vé plátno hru, ktorú s úspechom uviedli 
domáce i zahraničné scény.
Scenár: Václav Havel, Hrajú: Josef Abr-
hám, Dagmar Havlová Veškrnová, Eva 
Veškrnová, Eva Holubová,... 

UTOROK  11. 10.  o 18.00 h 

Mrcha učiteľka 
Réžia: Jake Kasdan, USA, komédia, 92 
min., slov. tit., OP 15+
Učiteľka Elizabeth  kašle na svoju prácu i 
na študentov. Je prostoreká, bezohľadná 
a jej správanie nie je vhodné pre prácu 
pedagóga. 
Hrajú: Cameron Diaz

NEDEĽA 16. 10.  o 18.00 h

Nevinnosť 
Réžia: Ján Hřebejk, ČR, dráma, 98 min-
út, slov.verzia, OP 12+
Láska je vina, ktorej sa nikdy nezbavíš.
Hrajú: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, 
Luděk Munzar, Hynek Čermák,... 

UTOROK 18. 10.  o 18,00 h

Bláznivá hlúpa láska 
Réžia: Glenn Ficarra, John Requa, USA, 
komédia,118 min., slov. tit., OP 12+
Napriek tomu, že Cal prešiel zmenami 
a úpravou, jediné, čo nedokáže ovplyv-
niť a zmeniť, je jeho srdce, ktoré ho stále 
vedie kamsi do minulosti...
Hrajú: Julianne Morre, Marisa Tomei, 
Emma Stone,... 

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

Web: www.dkhandlova.sk

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Pripravili sme ...
Krátka ľudová slovesnosť, studnica 
múdrosti našich predkov, bola té-
mou jednej z mnohých literárnych 
hodín, ktoré sme pripravili pre 
žiakov a študentov handlovských 
škôl. Žiaci sa mohli presvedčiť, 
že príslovia, porekadlá a pranos-
tiky, ktoré vytvorili naši predkovia 
pred mnohými rokmi sú aktuálne 

aj dnes. Všetci sme sa zabavili, 
keď žiaci pantomímou stvárňovali 
príslovia ako „Kto druhému jamu 
kope, sám do nej spadne“, alebo 
„Darovanému koňovi na zuby ne-
pozeraj“. 
Na ilustrátorov detských kníh sa 
zahrali študenti prímy. V tvorivej 
dielni, ktorá nasledovala po in-
formáciách o najvýznamnejších 
slovenských ilustrátoroch, mali za 
úlohu nakresliť ilustráciu ku svojej 
obľúbenej knihe. Mnohí z nich by 
mohli konkurovať aj profesionálom.

Pripravujeme v októbri: 

Výročia osobností: 
Ľudo Ondrejov (110.výr.nar.)
Vincent Šikula (75.výr.nar.)
Ľubomír Feldek (75.výr.nar.)      

Podujatia: 
Mesiac úcty k starším 
Zážitkové čítanie - O pyšnej 
košieľke
Deň otvorených dverí samosprávy 
Kreslo pre hosťa - Beseda s po-
zvaným spisovateľom

Srdce na dlani
Pod týmto názvom vyhlásil Miest-
ny odbor Matice slovenskej v Han-
dlovej,  v spolupráci s Mestskou 
knižnicou – Handlová výtvarnú 
súťaž, do ktorej sa zapojili žiaci ZŠ 
na Mierovom námestí. Otvorenie 
výstavy výtvarných prác bolo 
sprievodným podujatím pietnej 
spomienky na obete štrajku han-
dlovských žien a baníkov, ktoré 
sa konalo 24.6. 2011 v mestskej 
knižnici. V júli  práce zdobili výklad 
predajne Eltop na Námestí baní-
kov. Na celomestskom podujatí 
pri príležitosti podpísania Dekla-
rácie o zvrchovanosti Slovenskej 
republiky - Vatra zvrchovanosti 
15.7. 2011 mohli návštevníci 
tohto podujatia  odovzdať svoj hlas 
výkresu, ktorý sa im najviac páči. 
Hlasovaním rozhodli o víťazoch 
v tomto poradí:
1. miesto Valter Maroši
2. miesto Laura Jurovatá
3. miesto Emma Bielokostolská
Diplomy a vecné ceny, na ktoré  
sponzorsky prispela MO SNS, 
odovzdali žiakom  na pôde ZŠ dňa 
7. 9. 2011 viceprimátor Dušan 
Klas, riaditeľka knižnice Mgr. Da-
niela Mikulášová  a  Mgr. Dagmar 

Strmeňová -predsedníčka MO 
MS.  Víťazom srdečne blahoželá-
me a veríme, že ich úspech bude 
motivovať k tomu, aby sa zapájali 
do ďalších súťaží a akcií, ktoré 
vyhlasuje mesto Handlová, MO 
MS alebo  MsK.  V súčasnosti  sú  

všetky výtvarné práce vystavené 
v knižnici. Ďakujeme všetkým 
žiakom, ktorí sa pod vedením Mgr. 
Beáty Markovej do súťaže zapojili 
a vytvorili skutočne pozoruhodné 
a veľmi pekné výtvarné práce.

Mrg. Dagmar Strmeňová /foto DS

FK Rebel pozýva 
v októbri 2011

6.októbra 2011, 19.00h PÁN NIKTO                                                              
Réžia: Jaco Van Dormae, Francúzsko/
Kanada/Belgicko/SRN, 2009, 155 min.
V roku 2092 je Mars prázdninovým rez-
ortom a Nemo Nikto žije bežný život po 
boku svojej ženy Elise a ich troch detí. Mr. 
Nikto je 117-ročný muž – najstarší človek 
na svete a posledný smrteľník v časoch, 
keď sa vďaka vedeckým poznatkom už 
neumiera. Nemo spomína na svoje tri ži-
voty, ktoré možno prežil s troma rôznymi 
ženami…

13.októbra 2011, 19.00 h
NA CESTE
Réžia: Jasmila Žbanić, Bosna a Hercego-
vina/ Rakúsko/SRN, 2009, 100 min.
Zamilovaný pár Luna a Amar sa zo všet-
kých síl snaží prekonať prekážky, ktoré 

ohrozujú ich vzťah. Potom ako Amara 
dramaticky zmení fundamentalistická ko-
munita, rieši Luna veľkú dilemu a snaží sa 
zistiť, či samotná láska dokáže udržať ich 
vzťah na ceste k životnému šťastiu.

20.októbra 2011, 19.00 h, 2010
KÁĽOVSTVO ZVERSTIEV                                 
Réžia: David Michôd, Austrália, 

V podsvetí Melbourne zúri tvrdý boj s ne-
vypočítateľnou políciou. Lupič a výtržník 
Pope Cody je v hľadáčiku mužov zákona, 
ktorí by ho najradšej videli mŕtveho. Stojí 
za ním však jeho rodinný klan. Dôležitú 
úlohu tu zohráva pomsta za smrť matky a 
predovšetkým závislosť synovca ‚J‘, kto-
rý sa vracia domov a prepadá osudovej 
hre zločinu a drog. 

27.októbra 2011, 19.00h NA MAMUTA!
Réžia: Gustave de Kervern, Francúzsko, 
Gérard Depardieu nasadá na legendárnu 

motorku Mammut z roku 1973 a „rúti“ 
sa za bývalými zamestnávateľmi získať 
potvrdenia potrebné na vybavenie za-
slúženej penzie. Lenže seniorsky výlet sa 
čoskoro premení na bláznivé roadmovie 
plné bizarných stretnutí, spomienok na 
bývalú lásku (Isabelle Adjani) a nečaka-
ných zvratov.

NEDEĽA 23. 10.  o 18.00 h

Mŕtvola musí zomrieť 
Réžia: Jozef Paštéka, SR, komédia, 96 
min., slov. verzia, OP 15+   
Ľudská tragikomédiu o peripetiách part-
nerských vzťahov.
 Hrajú: Peter Marcin, Veronika Žilková, 
Miro Noga, Zuzana Mauréry, Jozef 
Paulovič... 

UTOROK 25. 10.  o 18.00 h

Saxána a Laxikon kúziel 
Réžia: Václav Vorlíček, ČR, rodinný 
hraný a animovaný film, 90 min., slov. 
verzia, OP 12+    
Keď tajomná sila lexikon prebudí, svet 
kúziel a svet ľudí sa prepojí...
Hrajú: Petra Černocká, Jan Hrušinský, 
Helenka Nováčková,...

Pokladňa otvorená
1 hodinu pred predstavením.

Dom kultúry mesta Handlová pozýva všetkých seniorov
8.10 Večer pre Vás - koncert pre seniorov v DK Handlová



Čas rýchlo plynie a opäť 
je tu ten najsmutnejší 
deň, 19. október, kedy 
si pripomíname 25. 
výročie, čo nás opustil 
náš milovaný syn, 
brat, švagor, strýco, 
synovec, 

Ľudovít Bielokostolský 
v krásnom životnom rozpuku 18 rokov. 

Odišiel si nám tichúčko, ani čas nevie zahojiť bolesť 
a prázdno v našich srdciach. Ostali len krásne 
spomienky na každý deň prežitý s tebou. 
Chýbaš nám, Majko. 
S láskou spomíname - mamička, brat s rodinou 
a ostatná rodina, priatelia a kamaráti.

Dňa 25.9.2011 uplynuli tri roky 
od úmrtia nášho milovaného 
manžela, otca a starého otca 

Františka Kozárika. 

Ak ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu s nami tichú 
spomienku. 

Ďakujeme smútiaca rodina.

Dňa 12. októbra 2011 uplynie rok, 
čo nás opustila naša drahá 

Mária Koštiaľová. 
Kto ste ju poznali a mali radi, 
venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. 
So smútkom v srdci spomína 
manžel, dcéra a celá rodina.

Oznamujeme členom ZOSZZ 2455 Osada mieru 
v Handlovej, že voda bude odstavená 29.10.2011 
o 10:00 hod., do tohto dátumu môžete nahlásiť 
konečný stav vodomerov na tel. čísle: 0944 578 461 
alebo 0911 547 834. Ďakujeme.  

Dňa 13.10.2011 uplynú dva 
roky, čo nás navždy opustil 

František Kollár. 

Kto ste ho poznali, 
spomínajte s nami.

Smútiaca rodina Opustili nás 
august/september  2011

Igor Varín 46 r.
Alexander Muszela 75 r.
Ladislav Szivek 65 r.
Tomáš Fukas 76 r.
Jozef Kovács 75 r.
Ján Hromádka 89 r.
Eleonóra  Bartová 84 r.
Helena Szekvölgyiová  72 r.
Magdaléna Kaánová  80 r.
Štefánia Makovická 91 r.
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Dňa 30. 9.2011 uplynuli dva 
roky, čo nás navždy opustil 
drahý manžel, otec a starký 
Ladislav Ozsvald. 
Aj keď si odišiel, v našich 
srdciach žiješ navždy. 

S láskou spomínajú manželka 
Eva, deti Ladislav, Eva, Miroslav 
a Iveta s rodinami.

Osud ti nedovolil s nami dlhšie 
byť, ale v našich srdciach budeš 
stále žiť. 

Dňa 3.9.2011 uplynulo 15 
rokov od úmrtia našej milovanej 
mamičky, manželky,  babky
Rozálie Šulcovej. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichu 
spomienku. 

S úctou a láskou spomínajú manžel Karol, 
dcéra Monika s rodinou. 

Dňa 23. septembra uplynuli tri roky, čo nás opustil náš 
drahý  Ladislav Kraus. 
S láskou spomínajú manželka, syn s rodinou a dcéra 
s rodinou.

Dám do prenájmu dva priestory na podnikanie (bývalé rýchle občerstvenie) cca 130m2, 
možnosť rozdelenia na 2 samostatné priestory každý s vlastným vchodom. Priestory budú 
po kompletnej rekonštrukcii. Tel. kontakt: 0907746842.



Doplňovačka
 Jedného dňa snáď budú stroje myslieť, ale nikdy...“

1. prechladnutie
2. „deravý“ syr
3. osamotená skala v horách
4. slimákov domov
5. melón
6. handlovská ulica,
 ktorú zablokoval obchvat
7. ocenenie najlepších   
 športovcov
8. okrídlená nebeská bytosť

9. lama s dvomi hrbmi
10. oslavná zvučka
11. skúmanie
12. egyptská rieka
13. pohyb v rytme hudby
14. svetadiel
15. podraz
16. praobyvateľ Ameriky
17. zariadenie na lov rýb

Ulice v našom meste
Rubriku Handlovské ulice tento 
mesiac otvárame kategóriou 

historických osobností. František 
I. Nádasdy (Ul. F. Nádaždyho) 
bol uhorský šľachtic a významný 
bojovník proti Turkom. Viac ako 
toto všetko ho však preslávilo 
manželstvo so sadomasochistickou 
Alžbetou Bátoryovou – Čachtickou 
pani.
Juraja Jánošíka (Ul. Jánošíková) 
netreba zvlášť predstavovať. Bol 
to náš národný hrdina, ktorý bral 
bohatým a dával chudobným. 
Jedna konšpiračná teória hovorí, že 
hlavým cieľom jeho zbojníctva bolo 
zhromaždiť čo najviac „financii“ 
na výstroj pre väčší vojenský 
oddiel, keďže počítal s vypuknutím 
povstania. Nakoniec bol umučený 
a vyvesený za rebro.
Ján. I. Albrecht (Ul. Olbrachtova) 
bol poľský kráľ žijúci v 15. storočí. 
Prečo je ale po ňom pomenovaná 
jedna z handlovských ulíc, to 
ostáva pre nás záhadou.
Ján Nálepka, krycím menom kpt. 
Repkin (Ul. kpt. Nálepku) bol 
protifašistický bojovník, slovenský 
dôstojník a partizánsky veliteľ. 
Začínal ako dedinský učiteľ, 
skončil ako Hrdina Sovietskeho 
zväzu. Tento fakt by mal motivovať 
každého pedagóga so začínajúcim 
syndrómom vyhorenia. Keď 
už sme pri tom Sovietskom 
zväze, spomenieme si aj Laca 
Novomeského (Ul. Novomeského), 
slovenského komunistického 
politika, spisovateľa a publicistu. Bol 
jedným z popredných organizátorov 
SNP. Spomeňme si názvy 
niekoľkých jeho esejí: Výchova 
socialistického pokolenia, Čestná 
povinnosť, Manifesty a protesty či 
Slávnosť istoty. To, že znejú všetky 
tak angažovane sa vám určite len 
zdá. Na hodinách literatúry bolo 
od Novomeského horšie už len 
poetické trio Kostra-Horov-Plávka. 
Ale proti gustu žiaden dišputát.
 Marek Čulen (Ul. Marka Čulena) 
bol slovenský štátnik, poslanec 
slovenskej národnej rady 
s protifašistickými postojmi, inak 
povedané, komunista ako repa.
Ľudovít Štúr (Ul. Ľ. Štúra)  bol 
slovenský politik, spisovateľ, novinár, 
filozof, historik, jazykovedec, 
básnik, redaktor a pedagóg. Mal 
mnoho pseudonymov, uvádzame 
tie najbizarnejšie: Bedlivý Ludorob, 
pravolub Rokošan, či Zpěvomil. 
Uzákonil spisovnú slovenčinu, 
paktoval s Adelou Ostrolúckou 
a bojoval proti poddanstvu. 
Mimochodom, netajil sa svojou 
nenávisťou k Židom. Svoj plodný 
život zavŕšil tým, že sa pri poľovačke 
nešťastne postrelil do stehna.
...pokračovanie  v novembri. H.H.

Tajničku odovzdajte v pod-
nikateľskom inkubátore na 

druhom poschodí (č.dv. 
314), v darčekovej predaj-

ni Sladká vášeň v Dome 
kultúry, alebo nám ju 

pošlite na e-mail: handlov-
ske.noviny@gmail.com. 
Nezabudnite uviesť svoju 

adresu, na piatich 
z vás čaká darček.

Vojaka v Afganistane zranila 
výbušnina. Stratil vedomie, 
prebral sa až na lôžku. Hovorí 
doktorovi..
- Doktor! Ja si neviem nahmatať 
nohy, ja si neviem nahmatať 
nohy!
- Bohužiaľ - vraví doktor - Museli 
sme vám amputovať obe ruky.

Kedy je človek závislý na 
internete? 
- Keď v novinách kliká na 
podčiarknuté texty. 
- Keď máva v snoch reklamné 
bannery.
- Keď sa teší z neobvyklých 
udalostí len pre to, aby o tom 
mohol napísať status.
- Keď sa čuduje prečo v knihách 
neplatí funkcia ctrl+F.
- Keď si vždy niečo tajne želá, 
keď padá linka.
- Keď si pozerá na internete 
počasie napriek tomu, že sedí 
vedľa okna.

Matka hovorí svojej dospievajúcej 
štrnásťročnej dcére: 
- Mali by sme sa o niektorých 
veciach vážne poradiť. 
- A čo chceš vedieť, mami?

Novák, známy to ironik, hovorí 
žene: 
- Videl som, ako ti krajčírka brala 
miery na nové šaty. 
- A čo je na tom zlé? - pýta sa 
žena 
- No, ja len toľko, že dub 
potrebuje okolo 200 rokov, kým 
dosiahne tvoju hrúbku...

Hlboko veriaca žena je vydatá 
už 25 rokov a porodila dokopy 
17 detí. 
Jej muž umrie, ona sa po čase 
opäť vydá a porodí ešte dve deti. 
Aj druhý muž jej umrie a neskôr 
aj ona. Počas jej pohrebu kňaz 
zdvihne oči k nebu a hovorí: 
- Konečne sú spolu! 
Nato sa niekto z pozostalých 
pýta: 
- Kto vaša svätosť? Ona s prvým 
manželom, alebo ona s druhým 
manželom? 
- Myslel som jej nohy.

Umrel Fero. Jeho vdova Mara sa 
s ním chce ešte raz pozhovárať 
a tak zorganizuje špiritistickú 
seansu. Všetko funguje a Mara 
začína rozhovor so záhrobím: 
- Ferko, si to ty? 
- Áno Marka, som to ja. 
- Ako sa tam máš, Ferko? Čo 
tam celý čas robíš? 
- No... ráno sa nažeriem, 
pomilujem sa a trochu si ešte 
pospím. Cez deň väčšinou 
žeriem, milujem sa a spím. A 
večer sa tiež najprv nažeriem, 
pomilujem sa a potom idem späť. 
Tak je to každý deň. 
- Ferko, kam si sa to dostal? Ty si 
v raji? - žasne Mara. 
- Nie, ja som králik na lúke za 
Malackami.

Vtipy
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Výhercovia z minulého čísla
p.Stolárik, p.Oboňa
p. Paulíková, p. Straková

Tajnička z minulého čísla: 

Sme nútení, si ju zopakovať

Pomáhame dosahovať vaše 
ciele
Nezisková organizácia Help, 
n.o. ponúka vzdelávanie 
v nasledovných kurzoch:

• OPATROVANIE S NJ PRE   
 OPATROVATEĽSKÚ PRAX 
•   Nemecký jazyk pre   
 OPATROVATEĽSKÚ PRAX
• ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ   
 PRACOVNÍKA SBS 
• Obsluha motorových vozíkov 
• jAZYKOVÉ KURZY (anglický  
 a nemecký jazyk)
- pre začiatočníkov 
- pre mierne pokročilých 
- pre pokročilých 
- príprava na maturitnú skúšku
• POČÍTAČOVÉ KURZY 
- pre začiatočníkov 
- pre mierne pokročilých 
- počítačový kurz pre seniorov 
- Microsoft Word

- Microsoft Excel 
- komunikácia prostredníctvom  
 internetu 
- práca s médiami 
- PowerPoint a tvorba   
 fotoalbumov 
- tvorba www stránok 
- business administratíva na PC 

Otvorenie 
jednotlivých 
kurzov závisí 

od počtu záujemcov. Kurzy sú za 
úhradu, dlhodobejšie kurzy sa dajú 
platiť na dve splátky.
Ak máte záujem o akýkoľvek iný 
kurz – ozvite sa – nájdeme riešenie.
Bližšie informácie a prihlásenie sa 
do kurzu:
Help, n.o., Námestí baníkov 8, (II. 
poschodie nad MsP)
Tel.: 0905 884 813; e-mail: 
kmetova@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk 

Pokosím trávnaté porasty 
krovinorezom. 0907 041 260



MBK Handlová v sezóne 2011/2012 povedú:
 

Trenér:  Tibor Jány 
Asistent trenéra: Karol Kučera 
Vedúci družstva: Ing. Rudolf Vlk 
Kameraman:  Štefan Major 
Masér:  Nina Juračková 
Lekár:  MUDr. Jozef Ďurčenka 

Zostava
Robert Jány č.4
Juraj Klátik  č.5
Viliam Ridzoň č.7
Peter Terlanda č.9
Filip Pavlovič č.10
Ondrej Haviar č.11
Jozef Oravec č.13
Tomáš Mrvič č.14
Anthony Andrew Jones č.15
Marcel Madaj č.16
Ivan Barišič č.17
Jakub Majerčák č.18

Handlovčan Eduard Straka sa 
chôdzi venuje viac ako päťdesiat 
rokov. Na svojom konte má tri 
strieborné a štyri bronzové medaily 
z európskych šampionátov a tri 
bronzové z Majstrovstiev sveta 
veteránov. Zlato mu však doteraz 
unikalo....
Po troch rokoch, kedy kvôli 
zraneniam nemohol štartovať na 
vrcholných podujatiach, to konečne 
prišlo. EUROPEAN MASTERS 
GAMES sú európskou olympiádou 
pre športovcov nad 35 rokov. 
Ich druhý ročník bol od 10. do 
20.septembra v talianskom Lignane. 
Slovensko v rôznych atletických 
disciplínach reprezentovalo 18 
športovcov. Jediné zlato pre 
Slovensko vybojoval Handlovčan 
Eduard Straka.
Edko štartoval v kategórii M65. 
Obe chodecké disciplíny štartovali 
o 14tej hodine za úmornej horúčavy. 
Chodilo sa po asfaltovom okruhu 
v blízkosti mora. V chôdzi na 5 km 
vybojoval striebornú medailu. 
Na 20 km trati dal svojim súperom 
lekciu z taktiky. V polovici trate 
bol piaty, na 15 km mu už patrila 
tretia priečka a na 19.km bol už na 
vedúcej pozícii. Cieľom prešiel pred 
druhým Francúzom Fernandom 
Rabatelom a tretím Nórom Arvidom 
Bjorsvikom. 
Edko si teda víťazstvom v Lignane 
doplnil zbierku svojich vzácnych 

kovov. Nebolo to zadarmo. Počas 
dvoch mesiacov trénoval trinásťkrát 
za týždeň a nachodil celkom tisíc 
kilometrov. K zlatu blahoželáme a 
veríme, že táto medaila určite nie je 
posledná.

Redakcia HN

Poďakovanie
    Zo srdca ďakujem spoločnosti 
Handlovská energetika a Ing. 

Jozefovi Tonhauserovi za finančný 
príspevok na moju cestu na 
EUROPEAN MASTERS GAMES. 
Zároveň ďakujem za podporu 
primátorovi Handlovej Rudolfovi 
Podobovi, manželke a rodine, 
riaditeľke ZŠ Mierové námestie Mgr. 
Janke Weiszovej a kolektívu, ale aj 
všetkým, ktorí mi fandia. 

Edo Straka, foto archív ES
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BRAVČOVÉ POLOVIČKY  

2,05 EUR
0905 946 080
V CENE JE DONÁŠKA DO DOMU

Hral sa šach
Handlovskí šachisti a CVČ Relax 
Handlová zorganizovali už 2.  ročník 
šachového turnaja na počesť obetí 
banského nešťastia v Handlovej, 
ktorý sa konal počas Regionálnych 
osláv dňa baníkov. Zúčastnilo sa ho 
45  šachistov.
Prvé miesto obsadil Martin 
Dobrotka ŠK Prievidza, 2. miesto 
Milan Michalička Šk Th Junior 
Banská Bystrica a 3. miesto Ján 
Detko ŠK Prievidza.
Umiestnenie Handlovčanov: 
9. miesto Juraj Geschwandtner, 22. 
miesto Milan Kriško, 28. miesto 
Ján Oswald, 31. Milan Volf, 32. 
miesto Stanislav Sklenka, 34. 
miesto Maroš Rybár, 36. miesto 
Patrik Bauko, 41. Peter Kothaj a 43. 
Marek Sklenka. 
Kompletnú výsledkovú listinu 
nájdete na www.handlova.sk.

Prvá zlatá - Eduard Straka si splnil sen

1.10.2011  MBK Handlová 
 vs  HBK Prievidza
5.10.2011 Bemaco SPU Nitra 
 vs MBK Handlová
8.10.2011 MBK Handlová 
 vs BK Váhostav-SK Žilina
12.10.2011 MBK Handlová  
 vs ONYX Levice
15.10.2011 BK 04 AC LB SNV 
 vs MBK Handlová
19.10.2011 MBK Handlová 
 vs MBK Rieker Komárno
22.10.2011 Voľno  
26.10.2011 MBK Handlová 
 ŠKP Banská Bystrica
29.10.2011 BK Iskra Svit 
 vs MBK HandlováRO
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Zápasom s Prievidzou začala Extraliga

„Rád by som spoločnými 
silami dosiahol len to 
najlepšie, čo sa bude dať, aj 
napriek tomu, že nás čaká 
veľmi náročná sezóna.“

Tibor Jány, tréner MBK

VH, zdroj internet

B-tím FC Baník horná 
Nitra nie je žiadne „béčko“
B-mužstvo FC Baník horná Nitra je 
posilnené o hráčov z handlovského 
A-tímu z predchádzajúcej sezóny. 
Cieľom béčka je prvenstvo. Všetko 
ostatné bude považované za 
neúspech.
Rezervný tím FC Baník horná Nitra, 
ktorý sa po fúzii futbalu na hornej 
Nitre vyprofiloval z pôvodného 
celku ŠKF Baník Handlová, odvážne 
vplával do vôd futbalovej druhej 
triedy. Silný káder okolo trénera 
Milana Boška má iba tie najvyššie 
ambície. Označenie B-tím v tomto 
prípade vôbec neznamená, že ide 
o druhoradé mužstvo. Ani sezónny 
cieľ nepatrí medzi tie „béčkové“.

Výsledky B-mužstva 
FC Baník horná Nitra

Koš   10:0
Diviaky    2:0
Kostolná Ves    1:3
Temeš     7:0
Nitrica     4:0

VH,PJ, zdroj internet

SECOND HAND 
v Dome služieb 

opäť otvorený 

NOVÝ TOVAR

Som ZŤP, súrne hľadám prácu v Há 
a okolí. Som vedená na UP. 
0918 636 940.  Len seriózne! 

GRAFICKÉ PRÁCE - REKLAMA 
FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY -ATELIÉR
0907 774 280



Chcete z nich  vychovať úspešných 
a zdvorilých ľudí? Tak neváhajte!

PI Asterion v spolupráci s občianskym združením 
Deti v spoločnosti pripravuje na mesiac november  

Bontón
Venujte deťom darček, ktorý im pomôže  
v ich budúcej kariére.

Bližšie informácie:  
Vladislav Horváth PI Asterion  0907 774 280
Ján Šumega OZ Deti v spoločnosti  0903 109 092

www.detivspolocnosti.sk 

Vážená redakcia Handlovských novín,
 

môj bývalý spolužiak 
Juro Stolárik mi 
poslal  septembrové 
vydanie Vašich 
novín, na zadnej 
strane ktorých je 
fotografia z nášho 
táborenia v roku 
1957.  Táborili sme 
cez prázdniny po 
1. ročníku našich 
vysokoškolských 
štúdií v mieste, ktoré 
sa teraz v náučnom 
banskom chodníku 
nazýva Jedna 
studnička, ktorá sa 
nachádza len 
kúsok pod Tromi 
studničkami. Boli 
sme tam niektorí spolužiaci - prví absolventi terajšieho handlovského 
gymnázia (vtedy to bola Jedenásťročná stredná škola). 
Na fotografii sú: horný rad zľava: Mišo Struhár, Jožko Karvaš ( dnes už žiaľ 
nie je medzi nami ), mladý Ľubo Pročka  (syn známeho v Handlovej aktívneho 
kultúrneho pracovníka p. Martina Pročku - na handlovskom cintoríne vytvoril 
niekoľko sôch - ktorý nás učil ako sa má táboriť a pomáhal nám aj pri tvorbe 
totemu - na fotografii v strede). Od totemu vpravo: Juro Stolárik, Jaro 
Trgiňa (s gitarou) a v pozadí môj spolužiak z Fakulty technickej a jadrovej 
fyziky Karlovej univerzity v Prahe (neskôr bola táto fakulta preradená na 
České vysoké učení v Prahe) Marián Fojtík (volali sme ho Pištek), ktorý 
býval v Beluši pri Púchove a prišiel ma na bicykli navštíviť do Handlovej. V 
dolnom rade zľava sú: Dežo Hencz (ktorý tiež už nie je medzi nami), Božena  
Beveláguová - Sládečková (ktorá tiež študovala v Prahe a ktorá tiež už, 
žiaľ, nie je medzi nami ), Juro Slovák ( dnes docent na Univerzite dopravy a 
spojov v Žiline ) a ja.

Ing. Eugen Hantabál, Prievidza

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

Dajte si odfotiť 
vaše detičky a za-
pojte sa do súťaže 
o najkrajšiu detskú 
fotografiu!
Najkrajšie fotogra-
fie budú mesačne 
uverejňované  v 
HN a v decembri 
2011 z nich čitate-
lia vyberú víťazné 
foto, ktorého ma-
jiteľ získa zdarma 
foto vo formáte 
A1(841 x 594 cm).

Srdiečka 2011

Platí len pre fotografie zhotovené 
vo Fotoštúdiu Asterion.

Rodičia

Máte doma šikovné deti?

Kurz spoločenskej etikety 
a spoločenského správania

Otváracie hodiny Plavárne 
mesta Handlová
 

Bazén          
Pondelok - Piatok  9.00-20.00 h
Sobota - Nedeľa  9.00-19.00 h 
Parná sauna    
Pondelok - Piatok  17.00-19.00 h
Sobota - Nedeľa  11.00-18.00 h 
(najmenej 10 osôb) 
Solárium         
Pondelok - Piatok  10.00-19.00 h
Sobota - Nedeľa  10.00-18.00 h 
Fínska sauna a infrasauna   
Pondelok a štvrtok zatvorené!
Utorok a Piatok  14.00-20.00 h
Streda  10.00-20.00 h
Sobota - Nedeľa  10.00-19.00 h 
Fínska sauna 
Pre organizácie, firmy, kolektívy 

- kapacita sauny 12 osôb.
Pondelok a Štvrtok  14.00-20.00 h 

Klasická masáž
Pondelok a štvrtok zatvorené!
Utorok a Piatok  14.00-19.00 h
Streda  10.00-20.00 h
Sobota a Nedeľa  10.00-18.00 h 
Aquaaerobik
Utorok a Štvrtok  18.30-19.15 h 
Stolný tenis
Vstup podľa otváracích hodín na 
bazéne.
Kontakt a telefonické objednávky

Pokladňa
  046/5475 464
  0918 911 401
Kancelária  046/5475 736 
mobil  046/3810 793

Príďte relaxovať  na Plaváreň mesta Handlová


