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Handlovské noviny
 Nakoniec sa všetci polepšili .... 
leto, ktoré nie a nie prísť nakoniec 
zložilo reparát. Človek si zvyčajne 
pamätá posledný zážitok a tak si 
z leta 2011 budeme pamätať ako 
nám slnko pražilo do tváre, ako 
sme sa viezli pri 37 stupňoch 
v autobuse bez klímy a ako sme 
čakali, kedy cesty polejú nové 
autá z eurofondov. 
 Aj august sa konečne posnažil. 
Miesta, vlani zaliate blatom, 
zdemolované cesty, strhnuté 
mosty  - sú preč. Korecovci, 
ktorým voda skoro odniesla 
dom, majú rozprávkovú záhradu, 
ešte aj ten kameň, ktorým baníci 
spevnili zosúvajúci sa breh dnes 
pôsobí ako chorvátske pobrežie 
pri Račom potoku. Len tých 
dvadsať chlapcov nám už nikto 
nevráti. Ale pocta prezidenta, 
stovky bielych ruží a slzy 
v našich očiach svedčia, že sme 
nezabudli. A pán farár Holbík 
pôsobil na spomienke veľmi, 
veľmi upokojujúco. Jeho úsmev 
nám dal nádej, že možno vie, 
čo my nevieme. A tak dúfame, 
že chlapci sa tam, kde sú, majú 
fajn. 
 V živote to tak chodí, že sa 
dobré strieda so zlým. Keby 
nebolo toho zlého, asi by sme 
nedokázali celkom doceniť drobné 
šťastie, ktoré k nám príde. 
 Klasik povedal, že „Život 
je jeden z najťažších“ a my 
jedným dychom pridávame, že aj 
z najkrajších.

Redakcia HN

Handlová už nechce smútiť, ale 
zabúdať nemožno...
Po prvýkrát si Pamätný deň 
Slovenskej republiky - Deň obetí 
banských nešťastí Handlovčania 
pripomenuli ako Deň bielych 
ruží v stredu 10.8.2011.
Primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba sa prihovoril pri 
pamätníku baníkom na Ul. 29 
augusta všetkým tým, ktorí sa 
s myšlienkou pamätného dňa 
stotožnili.
„Nie náhodou  si pri svojom 
rozhodovaní poslanci Národnej 
rady Slovenskej republiky pri 
schvaľovaní zákona o štátnych 
sviatkoch a pamätných dňoch 
Slovenskej republiky, predložený 
poslancom pánom Vladimírom 
Jánošom, vybrali ako symbol 
obetí banských nešťastí 
Slovenskej republiky deň 10. 
august. Chcem sa poďakovať 
všetkým poslancom Národnej 
rady Slovenskej republiky, 
naprieč politickému spektru, za 
schválenie tohto zákona. “            
Handlovú v tento deň navštívil 
prezident Slovenskej republiky 
Ivan Gašparovič, podpredseda 
NR SR Pavol Hrušovský,  poslanci 
NR SR Vladimír Jánoš, Jaroslav 
Baška, Ľubomír Jahnátek, 
predseda OZ pracovníkov 
baní, geológie a naftového 
priemyslu Miroslav Gazdík a ďalší 
predstavitelia odborových zväzov 
Slovenskej republiky, predseda 
Trenčianskeho samosprávneho 

kraja Pavol Sedláček, predseda 
predstavenstva a generálny 
riaditeľ Hornonitrianskych baní 
Prievidza Peter Čičmanec.
Svoju tichú spomienku 
venovali tomuto dňu poslanci 
mesta Handlová,  pozostalí, 
Handlovčania...  

Krátke pristavenie pri pamätníku 
bolo dôstojnou spomienkou aj 
vďaka členom Handlovského 
baníckeho spolku. Biela ruža v ich 
rukách v spojení s ich čiernymi 
uniformami spojila myšlienku 
nádeje i smútku...

(pokračovanie na str.3)

Biele ruže na pamätníku

Minister Mihál v Handlovej
Pár týždňov po handlovských 

povodniach začal vďaka aktivite ministra 
Mihála fungovať proti povodňový 
príspevok. (str.2)

Regionálne oslavy Dňa baníkov
V dňoch 2.- 3. septembra sa 

uskutočnia RODB na ktoré vás srdečne 
pozývame  (str.8) 

Pripomíname si 80. výročie 
otvorenia Železničnej trati

Handlová - Horná štubňa 1931 - 2011 
(str.2) 

Staňte sa členom DAMP-u
Členom môže byť každý žiak 

základnej školy od ôsmeho ročníka, 
študent strednej školy až po maturitný 
ročník, ale aj ďalší dobrovoľníci...  (str.7)

Ulice v našom meste
Snáď najstrmšia handlovská ulica 

- Dimitrovova, nesie meno bulharského 
revolucionára, súdruha Gregoriho 
Dimitrova... (str.10)

Nominujte osobnosť  na ocenenie
Handlovské katarínske dni 2011

(str.3)
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Železničná trať 
Handlová – Horná Štubňa
(80. výročie otvorenia 1931 - 2011)

Železničná trať č. 145 dnes spája 
okresné mesto Prievidza s obcou 
Horná Štubňa.  Súčasťou tejto 
neelektrifikovanej, jednokoľajnej 
spojnice medzi hornou Nitrou a 
Turcom je úsek Handlová - Horná 
Štubňa, ktorý bol v medzivojnovom 
období stavebne a technicky 
najnáročnejší zo všetkých tratí 
vybudovaných na území Slovenska. 
Počas štyroch rokov intenzívnej 
výstavby v 30-tych rokoch 
minulého storočia vznikla 18,6 
kilometra dlhá horská trať plná 
mostov, viaduktov a tunelov, ktorej 
celková hodnota predstavovala viac 
ako 152 miliónov korún. Budovanie 
železničnej dopravy po vzniku 
Československej republiky bola 
devíza zabezpečujúca hospodársky 
rozvoj územia Slovenska. 

Z pamätného spisu o stavbe 
železnice spájajúcej Handlovú s 
Hornou Štubňou od Ing. Jozefa 
Koněrzu z roku 1933 sa dozvedáme, 
že výstavba bola významným 
krokom k zabezpečeniu  odbytu 
vyťaženého uhlia z Handlovej. 

Výstavba železničnej trate bola 
odsúhlasená zákonom č. 235, dňa 
30. marca 1920. Celý úsek tejto 
nie veľmi dlhej trate bol rozdelený na 
štyri kratšie úseky,  výstavba ktorých 
bola zadaná priamo stavebným 
firmám.

Celý úsek 18,6 km dlhej náročnej 
horskej trate prechádza hornatým 
terénom západných Karpát. Trať, 
vychádzajúcu zo stanice Handlová 

stavali v stúpaní 
14 ‰ a do cieľovej 
stanice Horná Štubňa 
prekonala výškový 
rozdiel 184 m. 
Trať prechádza celkom 
piatimi tunelmi v dĺžke 
4 445 m – Hájnickým, 
P e k e l s k ý m 
a Bralským, tromi 
viaduktmi - 
P s t r u h á r s k y m , 
Chotárskym a 
Bralským, jedným 
väčším mostom a cez 
64 ďalších  objektov. 
Stavba celého 
železničného spojenia 
na trati Handlová 
– Horná Štubňa sa 
začala 8. novembra 
1927 prípravou prvých 
stavebných  prác.
Slávnostná prvá jazda 

parným rušňom a otvorenie železnice 
sa za prítomnosti prezidenta prvej 
ČSR Tomáša Gariqua Masaryka 
konala 21. decembra 1931. 

Najdlhším tunelom prechádzajúcim 
Bralovou skalou je 3 011 m dlhý 
Bralský, Veľký alebo tiež tunel T. 
G. Masaryka. Až toľko pomenovaní 
mal tunel, ktorý bol od decembra 
roku 1931, keď bola trať Handlová – 

Horná Štubňa uvedená do prevádzky, 
najdlhším tunelom vo vtedajšom 
Československu. V čase výstavby 
preskúšal všetky dovtedy známe 
poznatky o stavaní a razení tunelov 
v ČSR. Pri stavebných prácach od 
novembra 1927 do decembra 1931 
bolo premiestnených celkom 897 
0000m3 zeminy, najväčší umelo 
vytvorený násyp mal výšku 29 m, pri 
stavbe sa spotrebovalo 126 000m 3 
kameňa, 89 000m3 piesku a štrku, 
1 900 vagónov cementu,  17 500 
m3 dreva a postavilo sa 1 070 t 
oceľových konštrukcií.  

Železničné prepojenie hornej Nitry 
a Turca bolo jediným možným 
riešením rozvoja Slovenska 
a budovania priemyslu, aby sa nielen 
priemyselné výrobky, ale najmä 
uhlie z Handlovej mohlo dostať 
k zákazníkom.  Priemyselná ťažba 
uhlia v handlovských banských 
poliach a kvalita hnedého bohatstva 
s prepojením železničného spojenia 
bola naplnením veľkého sna, ktoré sa 
stalo skutočným v decembri  roku 
1931, keď na trati Handlová – Horná 
Štubňa zapískal parný vlak. Trať 
preklenula 200 m hlbokú priepasť 
medzi hornou Nitrou a Turcom. 

Jana Oswaldová, 
Foto: Vstup do tunela TGM 

pomohol regiónom odstrániť škody.
Tlačovú konferenciu na Mestskom 
úrad v Handlovej iniciovalo 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny, pričom jej  témou bol 
Odpočet MPSVR SR - Prvý rok po 
voľbách. Jozef Mihál, podpredseda 
vlády SR a minister práce, sociálnych 
vecí a rodiny spolu s generálnym 
riaditeľom Ústredia práce, sociálnych 
vecí a rodiny Ivanom Jurášom 
a riaditeľom ÚPSVaR Prievidza 
Celestínom Černákom odpovedali 
na otázky ohľadom reálneho využitia 
prostriedkov v rámci projektov 

zamestnanosti. Handlová v rámci 
projektu zamestnala spolu v dvoch 
etapách projektu 46 pracovníkov, 
ktorí sa podieľajú na preventívnych 
opatreniach ako i na odstraňovaní 
škôd po mimoriadnej situácii.
Minister hovoril aj o 3Š: najskôr Šok, 
potom Šetrenie a nová Šanca
Šok - dedičstvo po predchodcoch 
Šetrenie - zrušenie nevýhodných 
zmlúv, zavedenie elektronických 
aukcií, transparentné verejné 
obstarávanie, okresanie výdav- kov 
na chod ministerstva
Nová Šanca - vďaka ušetreným 

prostriedkom zvýšenie a predĺženie 
materskej, zvýšenie rodičovského 
príspevku, zvýšenie príspevkov 
pre opatrovateľov a na osobnú 
asistenciu, vyššia podpora v 
nezamestnanosti pre mladých 
rodičov.

Podrobnejšie informácie o opatreniach 
prijatých MPSVR SR v oblasti boja s 
nezamestnanosťou, v oblasti pomoci 
mladým rodinám, dôchodcom či 
zdravotne postihnutým nájdete na 
stránkach MPSVR SR.

www.employment.gov.sk + JP

Takmer do roka a do dňa sa vrátil 
minister práce Jozef Mihál na 
miesta, ktoré vlani zničili záplavy. 
Vtedajšia návšteva postihnutých 
oblastí ho motivovala vymyslieť 
opatrenie, ktoré by obciam 
pomohlo odstrániť škody a pred- 
chádzať ďalším katastrofám.  
Pár týždňov po handlovských 
povodniach začal vďaka aktivite 
ministra Mihála fungovať proti 
povodňový príspevok.
V piatok 12.augusta 2011 
sa minister Mihál prišiel do 
handlovského regiónu na vlastné 
oči presvedčiť, ako príspevok 
funguje v praxi. „Som veľmi rád, že 
tento nástroj splnil a plní svoj účel. 
V priebehu toho roka sa vďaka nemu 
zamestnalo už takmer sedem a pol 
tisíca ľudí bez práce,“ zdôraznil.
Počas piatkového výjazdu do 
Handlovej sa minister práce, 
sociálnych vecí a rodiny zastavil 
aj v obciach Jalovec a Ráztočno, 
ktoré tiež boli medzi postihnutými. 
Starosta obce Jalovec Peter 
Kotian, prednostka obecného 
úradu Ráztočno Katarína Klátiková 
a viceprimátor Handlovej  Dušan 
Klas ocenili  projekt zamestnanosti, 
ako reálnu a dobrú pomoc ako  i 
príspevok od premiérky SR, ktorý

Minister Mihál v Handlovej
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Biele ruže na pamätníku ...
Baníctvo má v Handlovej 102 ročnú 
tradíciu. Náš región prosperoval 
vďaka baniam, i dnes sú bane 
najväčším zamestnávateľom na 
hornej Nitre. Ako povedal primátor 
mesta:
„Z úcty k našim bratom a generáciám 
baníkov dnes, a podotýkam obzvlášť 
dnes, stojíme pred rozhodnutiami, 
ktoré musia dať odpoveď na 
otázku: „Čo ďalej?“ Vážení politici, 
sme vám vďační za 10. august 
– Pamätný deň obetí banských 
nešťastí v Slovenskej republike, 
ale dožívajúci banský priemysel 
na hornej Nitre a jeho zamestnanci 

dnes potrebujú pomôcť. Potrebujú 
citlivý zásah Vlády Slovenskej 
republiky v nasmerovaní investorov 
pre vznik nových pracovných miest, 
potrebujú fungujúcu dopravnú 
infraštruktúru...  Áno, čas sa 
naplnil. Handlová a horná Nitra sa 
nástojčivo hlási o pomoc. Musíme 
konať zodpovedne a rýchlo, pretože 
tých štyristošesťdesiatšesť mien 
vyrytých v mramorových doskách 
na Pamätníku na mestskom 
cintoríne nás k tomu zaväzuje.“
Príhovor primátora mesta 
a fotogalériu nájdete aj na 
www.handlova.sk / O meste/
podujatia mesta.  

JP

Nominujte osobnosť  
na ocenenie 
Handlovské katarínske dni 2011
Tradične sa pri príležitosti 
Handlovských katarínskych 
dní koná Slávnostné mestské 
zastupiteľstvo, na ktorom sú 
udeľované verejné uznania 
a ocenenia v zmysle Štatútu 
mesta Handlová (VZN č.5/2007 
v znení jeho Doplnku č.1) t.j. 
čestné občianstvo, ceny mesta, 
ceny primátora mesta a odmeny. 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
udeľovanie týchto verejných 
uznaní a pochvál uznesením MsZ. 
Nominovať na ocenenia môžu 
poslanci MsZ, primátor mesta ale 
i široká verejnosť.

Ak poznáte výnimočnú osobnosť, 
ktorá šíri dobré meno mesta, 
významne pomáha jeho rozvoju 
v oblasti kultúry, hospodárstva 
alebo spoločenského života, 
neváhajte zaslať nomináciu na 
handlova@handlova.sk, volajte na 
046 519 25 39, najneskôr do 30. 
septembra 2011.
Formulár na vypísanie nominácie 
nájdete na www.handlova.sk a na 
mieste prvého kontaktu MsÚ.

Poslanci MsZ budú schvaľovať 
nominácie na Mestskom zastu - 
piteľstve 27. októbra 2011.
Ceny budú odovzdané pri 
príležitosti konania Handlovských 
Katarínskych dní v novembri 
2011.

Potravinová banka Handlová
Informácie o dodávke potravín 
pre oprávnených seniorov.

Sociálne oddelenie MsÚ v 
Handlovej oznamuje občanom, 
že očakáva dodávku potravinovej 
pomoci (múka, cestoviny) 
v rámci Potravinovej banky 
Slovenskej republiky, pre cieľovú 
skupinu oprávnených seniorov 

(dôchodcovia)
v prvej polovici septembra 2011.

Harmonogram vydávania 
potravín bude zverejnený na 
www.handlova.sk, vývesnej 
tabuli pred MsÚ Handlová 
a na Sociálnom oddelení

 MsÚ Handlová. 
Miesto výdaja potravinovej 
pomoci bude zverejnené spolu s 
harmonogramom.

Zber veľkoobjemného odpadu 
na mesiac september 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  5.9.2011
IBV - rodinné domy 
Utorok   6.9.2011

Mestské časti - Horný koniec, 
Nová Lehota, Morovno 
Streda   7.9.2011
Zvoz separovaných zložiek 
odpadu

V mesiaci 
september 2011 
sa budú jednotlivé 
zložky zvážať 
nasledovne: 
papier  7. a 21.9.2011
----------------------------------------------

kovy  13.9.2011
----------------------------------------------

plasty  14.a 28. 9. 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 júl/august  
2011. Témy stretnutí sú i pre vás 
ukazovateľom, v akých smeroch 
sa snaží vedenie mesta o rozvoj 
Handlovej.

Primátor mesta sa absolvoval:
• Oslavy 67. výročia SNP 
– príhovor pri pamätníku
• Zasadnutie nominačnej 
komisie pre udelenie Plakety za 
rozvoj baníctva na hornej Nitre 
2011, (za vyhlasovateľa mesto 
Handlová)
• Pracovné stretnutie 
s dôstojným pánom Mgr. Jánom 
Holbíkom, Rímskokatolícka cirkev, 
Farský úrad Handlová
• Pracovné rokovanie 
s riaditeľom Agroprodukt Slovakia, 
a. s.  
• Rokovanie s riaditeľom 
Obvodného pozemkového úradu 
v Prievidzi 
• Pracovné stretnutia 

s investormi (rekonštrukcia 
letného kúpaliska)
• 5. zasadnutie Rady Združenia 
miest a obcí hornej Nitry (ZMO 
HN)
• Pracovné rokovanie 
s investorom o podnikaní v meste 
v oblasti solárnej energie
• Vybavovanie stránok v rámci 
Dňa otvorených dverí primátora 
mesta
• Rokovanie s tajomníkom 

Slovenskej banskej komory 
• Prijatie prezidenta SR Ivana 
Gašparoviča pri príležitosti 
konania Dňa bielych ruží
• 4. stretnutie banských miest 
a obcí Slovenska

Pozvánka 
Primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba zvoláva Mestské 
zastupiteľstvo mesta Handlová na 
štvrtok 29. septembra o 14.00h 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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Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 
sa v mesiaci august dožili

Mária  Švingálová
Pavol  Kočner
Štefánia  Makovická
Augustín  Danielčík
Helena  Olšáková
Irena  Althapová
Jozef  Tóth
Antónia  Litvová
Alžbeta  Adamová
Ivan  Januščák
Magdaléna  Schwarczová
Elena  Dugasová
Štefan  Filip
Mariana  Lenková
Jozef  Lörinczi
Oľga  Antalová
Otília  Šišková
Jozef  Patsch
Ján  Mikulec
Anna  Nemcová
Augustín  Madaj

Zapísala: 
Renata Strážovská, matrikárka

Narodené detičky 
júl/august 2011

Patrik  Goga 
Adam  Gregor
Samuel  Pipíška
Miroslav  Čerňava
Ján  Lenk
Tomáš  Kotlár
Marko  Bilik
Dorian  Kasan
Jakub  Lacko
Martin  Gréger
Roland  Tavali
Marcus  Mačák
Amália  Štupáková 
Rebeca  Šarköziová
Michaela  Kuzmínová
Vanesa  Svočáková
Karin  Svoradová
Vanesa  Kovárová
Kristína  Ištoková
Apríl 2011
Nadine Pavla Štangová

Začínate podnikať? 
Žiadate o príspevok 

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

Augustové rokovanie 
poslaneckého zboru
 

Vo štvrtok 25.augusta sa po letnej 
prestávke zišli na svojom rokovaní 
poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Handlovej. V nakladaní s majetkom 
mesta schválili prevod zhodnotenia 
majetku základných škôl. Potom 
trojpätinovou väčšinou schválili 
VZN č.3/2011 o používaní a ochrane 
mestských symbolov. Súčasťou 
všeobecne záväzného nariadenia je 
aj grafický manuál. 
    V ďalšej časti rokovania poslanci 
schválili výšku mesačného 
príspevku na úhradu nákladov 
škôl a školských zariadení ako aj 
výšku príspevku rodičov na stravu 
v školských jedálňach. Poslanci 
vzali na vedomie aj informatívne 
správy. Prvá bola o stave vybraných 
pohľadávok mesta za 1. polrok. 
Tie sú v celkovej výške 551 128 
Eur. Konateľ Mestského bytového 
podniku informoval o prideľovaní 
bytov a nebytových priestorov za 
2. štvrťrok a hlavná kontrolórka 
o vykonaných kontrolách za to isté 
obdobie. 
   To, že mestá a obce sú v posledných 
dvoch rokoch v mimoriadnej zložitej 
finančnej situácii je verejne známe. 
Akékoľvek mimorozpočtové 
zdroje, ktoré sa podarí získať, sú 

mimoriadne cenné. Aj preto primátor 
predložil poslancom na schválenie 
zámer odpredať akcie mesta 
Handlová v Dexia banke. V 90-tych 
rokoch mestá a obce vstúpili ako 
akcionári do vtedajšej Komunálnej 
banky. Handlová kúpila 21 akcií. 
Za 15 rokov získala na dividendách 
359 840 Sk. Posledné tri roky neboli 
dividendy vyplatené a navyše banka 
zmenila vlastníka. Pod vplyvom 
týchto skutočností dali poslanci 
primátorovi zelenú v rokovaní 
o odpredaji akcií za minimálnu cenu 
650 Eur za akciu.
 V ďalších bodoch poslanci 
schválili zmenu v sociálnej komisii. 
Katarínu Majdlenovú, ktorá pôsobí 
v zahraničí, nahradí nová členka Eva 
Boháčová. Mesto Handlová sa už po 
tretíkrát bude usilovať získať peniaze 
z eurofondov na vybudovanie 
skládky biologicky rozložiteľného 
odpadu. Poslanci tento zámer 
opätovne schválili a projekt tak 
posunuli do súťaže. Mestská 
knižnica získala grant z Ministerstva 
kultúry SR a poslanci s potešením 
schválili úpravu rozpočtu knižnice 
o túto čiastku. Bez výhrad schválili aj 
2.úpravu rozpočtu mesta.  Po úprave 
je rozpočet na rok 2011 vyrovnaný 
vo výške 14 344 094 Eur. 
 Do kategórie zaujímavých 
patril určite aj predložený zámer 
spoločnosti GALIMED, ktorá si 

chce za účelom vybudovania 
fotovoltaických panelov prenajať 
strechy budov v majetku mesta. 
Mesto by z prenájmu získalo 
21 000 Eur ročne a firma sa 
zaviazala vyspraviť strechy tak, 
aby nedochádzalo k problémom 
so zatekaním. Poslanci zámer 
podporili. 
    Ďalším zaujímavým bodom je 
zámer spoločnosti SOLAR TIME, 
ktorá chce v Handlovej realizovať 
svoj pilotný projekt výstavby 
sociálnych, nízkoenergetických 
domčekov. Domčeky by mali stáť 
v lokalite za bytovým podnikom na 
Osvaldovej ulici. Mesto do projektu 
vstúpi len pozemkom a pripojením 
na vodovodnú sieť.
    Jedným z posledných bodov 
rokovania bol zámer na rekonštrukciu 
letného kúpaliska v Handlovej. 
Z niekoľkých oslovených firiem len 
jediná  - Universal Export  Limited 
Bratislava - prejavila záujem podieľať 
sa aj na financovaní rekonštrukcie. 
Vo vyše 30 stupňovej teplote, 
v zasadačke bez klimatizácie si určite 
každý prítomný uvedomoval, ako 
veľmi a ako dlho nám v Handlovej 
kúpalisko chýba. Poslanci poverili 
primátora rokovať so spoločnosťou 
Universal Export  Limited Bratislava 
a podrobné podmienky predložiť na 
septembrovom rokovaní MsZ.

Rd 

Novootvorená 
prevádzkareň v júli 2011
Predaj mäsa a mäsových 
výrobkov, Námestie baníkov 16

Zrušená prevádzkareň 
v júli 2011 
Kníhkupectvo,  Námestie 
baníkov 4

Byty na Mostnej 
ulici
V Handlovej sa pokračuje vo 
výstavbe ďalších dvoch bytoviek 
na Mostnej ulici. Samospráve sa 
podarilo získať nenávratné finančné 
prostriedky z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja 
vo výške 460 900 Eur. Štátny fond 
rozvoja bývania poskytol mestu úver 
vo výške 1 843 916 Eur. 
Samotná realizácia sa začala v júli 
2011, predpokladané ukončenie 
je plánované v decembri 2011. 
Bytové domy sú identické s tými, 
ktoré sú už postavené, čiže 16 
dvojizbových a 6 jednoizbových 
bytov. Súčasťou projektu je 
dokončenie infraštruktúry, miestnej 
komunikácie a kanalizácie.

Prvé dve bytovky na Mostnej ulici 
sa odovzdávali koncom júla 2011. 
Zmluvy s novými nájomníkmi mesto 
podpísalo k 1. augustu. Mesto vyšlo 
v ústrety novým nájomníkom, ktorí 

si chceli vybaviť interiéry nábytkom 
a tak sa niektorí sťahovali ešte pred 
1.augustom, napriek tomu, že ich 
mesto informovalo, že v bytoch ešte 
nie je zavedená elektrická energia. 
Nefungovala však ani 1.augusta 
a na mesto sa zniesla vlna kritiky. 

Čo sa vlastne stalo? 
Spoločnosť HANT BA, a.s., Považské 
Podhradie (ďalej HAN BA, a.s.) ešte 
19.11.2010 požiadala o pripojenie 
nových bytov Stredoslovenskú 
energetiku – Distribúcia, a.s.. 
Lehota na zaplatenie poplatku 
bola 180 dní. Spoločnosť zaplatila 
časť poplatkov, ale nebolo to 
v stanovenom termíne. Preto SSE 
anulovala zmluvy o pripojenie. 
Mesto Handlová ani spoločnosť 
HANT BA, a.s., o anulovaní zmlúv 
nevedeli. A tak muselo mesto 
25. júla 2011 podať  žiadosti  
o pripojenie nanovo. Elektrická 
energia bola nakoniec zapojená 9. 
augusta 2011. Mesto i spoločnosť 
HANT BA, a.s., sa zaviazali, že sa 
nič podobné opakovať nebude. JP

Oznam Handlová 
požiare 25082011

Mesto Handlová informuje, že 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a 
záchranného zboru v Prievidzi

v y h l a s u j e  

čas zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku 

požiaru, v územnom 
obvode okresu Prievidza, 
od 25. 08. 2011, 13.00 h 

do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru je každý povinný 
dodržiavať zásady protipožiarnej 
bezpečnosti. Fyzickým osobám sa 
zakazuje najmä:

• zakladať a udržiavať ohne,
• používať otvorený oheň,
• fajčiť alebo odhadzovať horiace 
alebo tlejúce predmety,
•vypaľovať porasty bylín, kríkov 
a stromov.

Povinnosti vlastníkov, správcov 
a/ alebo užívateľov lesných 
pozemkov v súvislosti s ochranou 
lesa pred požiarom nájdete na 
www.handlova.sk a vývesnej tabuli 
pred MsÚ Handlová.
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Premena tradičnej školy
na modernú
Moderné vzdelávanie pre 
modernú spoločnosť je súčasťou 
projektu Premena tradičnej 
školy na modernú. Tento 
projekt pod záštitou ESF a MŠ 
VVaŠ v Operačnom programe 
vzdelávanie/ Moderné vzdelávanie 
pre vedomostnú spoločnosť pod 
názvom: Rozvojový program školy 
a inovácie v edukačnom procese 
Spojenej školy v Handlovej realizuje 
Stredná odborná škola Handlová, 
Lipová 8 už druhý rok a úspešne 
v tomto projekte napreduje. 
Prioritnou témou projektu je 
návrh, zavádzanie a vykonávanie 
reforiem v systémoch vzdelávania 
odbornej prípravy s cieľom rozvíjať 
zamestnateľnosť a uplatniteľnosť 
absolventov na trhu práce alebo 
pri ich ďalšom vzdelávaní. V rámci 
projektu prebiehali na škole tri 
aktivity:
- Inovácia ôsmych odborov 

školy s využitím informačno 
– komunikačných technológii
- Zavedenie nového študijného 
odboru mechatronika
- Zabezpečenia nových 
didaktických prostriedkov  pre 
inováciu metód a foriem výučby

Do realizácie projektu je zapojených 
1010 žiakov a 35 učiteľov. 
Počas realizácie sa inovovalo 9 
vzdelávacích programov, vytvorilo 
sa vyše 365 učebných materiálov, 
učebné materiály sú umiestnené 
na e-learnigovom portály 
školy a v neposlednom rade 
sa z prostriedkov ESF zakúpilo 
zaradenie a vybavenie výpočtovou 
technikou za vyše 20 000 eur. 
Ďalšie informácie o projekte 
nájdete na www.zssha.edu.sk.
                                                    
                 - manažér publicity-

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Hurá, do školy!
V pondelok 5. septembra 
2011 slávnostne odštartujeme 
školský rok 2011/12. Je to 
veľký a dôležitý deň najmä pre 
žiakov 1. ročníka, ktorí zasadnú 
do školských lavíc po prvýkrát. 
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín 
sa začne 6.septembra 2011. 

Termíny prázdnin 
v školskom roku 2011/12
 

Jesenné prázdniny:  
28. október – 31.október 2011 
Vianočné prázdniny:  
23. december 2011 – 5.január 
2012
Polročné prázdniny:  
3. február 2012 (piatok)
Jarné prázdniny (Trenčiansky kraj):  

 5.- 9. marec 2012
Veľkonočné prázdniny:   
5.– 10. apríl 2012
Letné prázdniny:    
2.júl – 31.august 2012
Prázdniny sú určené pre školy 
okrem materských škôl. 
O organizácii výchovno - 
vzdelávacej činnosti a prevádzke 
materskej školy počas školských 
prázdnin rozhoduje riaditeľ MŠ 

v spolupráci so zriaďovateľom, 
pričom rešpektuje oprávnené 
požiadavky rodičov detí. 

Všetkým žiakom želáme úspešný 
nový školský rok, veľa nových 
vedomostí a dobrých známok. 
Učiteľom a rodičom prajeme 
trpezlivosť a pochopenie pre naše 
deti. 

Spoločný školský úrad

Letné  dobrodružstvá  
s FÉNIXOM 
Desaťdňové júlové dobrodružstvá 
sa naozaj vydarili.  Aj keď  
nám „polená pod nohy“ kládlo 
tohtoročné mokré počasie, 
vedúci zodpovedne pripravili 
program a naplno využili 
pripravené alternatívne aktivity.  
Putujte chvíľu s nami...  

Autobusom sme sa vybrali do 
Čierneho Balogu. Najviac sme sa 
tešili na jazdu starým vláčikom. 
Vozne boli dosť veľké, čierno-červené 
a naplnené super náladou. Cestovali 
sme pomaličky, autá na blízkej ceste 
nás predbiehali. Po vystúpení z vlaku 
začalo pršať, liať ako z krhly! Pre 
dažďové kvapky sme program museli 
zmeniť a prechádzku prírodným 
lesným múzeom zrušiť.  Vymenili sme 
ju za vstup do Bystrianskej jaskyne. 
Už vieme, čo je stalagmit, stalaktit aj 
stalagnát. Nazreli sme do vodných 
jazierok i hlbokých čiernych dier, 
ktoré vymyla voda malého miestneho 
potoka. Navštívili sme sokoliarov v 
Bojniciach. Ukázali nám sokoly, orly, 
jastraby, sovy a rôzne iné dravé vtáky. 
Najskôr v ich obydlí, neskôr v činnosti. 
Videli sme, čo vedia, čo sa dokážu 
v zajatí naučiť. Najprv v kľude sedieť 
na rukavici cvičiteľa, potom na pokyn 
vzlietnuť. Preletieť určitý úsek, sadnúť 
a vrátiť sa na pôvodné miesto. Za 
perfektné výkony dostali dravce malú 
mäsovú odmenu.  
Do bojnického Dinoparku sme 
vchádzali cez obrovskú tlamu či papuľu 
obra. Boli tam rôzne dinosaury, väčšie 
a vyššie ako my. Keď sme prechádzali 
popri nich, začali sa opatrne 
pohybovať. Vydávali rôzne zvuky, ako 
keby sa nám chceli prihovoriť a všeličo 
nám o ich minulosti porozprávať. 
Zaujali nás dve velikánske dinosaurie 
vajcia. Jedno ešte celé, druhé už 
otvorené. Jasné, že sme doň vliezli. 
Cítili sme sa ako mláďatá, ktoré sa 
chystajú vajce opustiť.
Fárali sme do bane! Najprv 
poriadna desiata, dôležité poučenia 
a prehliadka bane v Cígli sa mohla 

začať! Obliekli sme si plášte, na hlavy 
upevnili prilby, do rúk vzali baterky 
a nasadli do vozňov. Všetci sme si 
pospevovali. Očakávali sme to, čo 
vieme z rozprávania dospelých. Ale 
keď sme sa ocitli dolu, nebolo nám 
všetko jedno! Stále nad nami visel 
pocit nebezpečia a tešili sme sa, keď 
budeme zasa hore!  Zamierili sme do 
areálu Vodný svet v Sebedraží. Veru 
nám to po východe z bane bolo treba! 
Oddychovali sme, hrali minigolf, lovili 
ryby alebo sa len tak prechádzali. 
V niektorých častiach sme sa cítili 
ako na ozajstnej pirátskej lodi. Aj 
s papagájom, aj s mačiatkami. 
Cesta z Handlovej do Valaskej Belej 
bola dlhá. Naším cieľom bol malý 
domček, kde na nás už čakal pán 
sklár. Dozvedeli sme sa úplne nové 
informácie o výrobe skla. Videli sme, 
ako sa z neho, tekutého, vyrábajú 
ozdobné predmety. Majstrovi sklárovi 
išla práca naozaj od ruky! Či fúkal 
píšťalou vázu, rybku, sloníka či cukrík 
zabalený v priesvitnom papieri! 
V jedenásťmetrovej Prepoštskej 
jaskyni v Bojniciach sme spolu so 
sprievodcom nazreli do minulosti. 
Získali sme informácie, ako sa 
vyvíjali a žili praľudia. Z čoho si 
vyrábali pracovné nástroje a potrebné 
predmety. Aké funkcie a úlohy mali 
pravekí muži a praveké ženy. Prečítali 
sme si smutný príbeh mamutieho 
mláďaťa. 
V telocvični ZŠ MC nás čakalo 
prenosné dopravné ihrisko. Tešili 
sme sa, ako sa vybláznime na 
kolobežkách  a bicykloch! Lenže 
nebolo to tak! V teoretickej časti nám 
pracovníci rozprávali o cyklistoch, 
ich nedostatkoch  i zraneniach. 
Pri niektorých nám išiel mráz po 
chrbtoch! Aby sme sa úrazom, 
konfliktom a nešťastiu vyhli, vysvetlili 
nám pravidlá bezpečnej premávky. 
A v telocvični to vôbec nebolo 
jednoduché! Dávali na nás pozor 
a každý priestupok bol potrestaný! 
Teda potrestaní sme boli my! Na 
chvíľu nás z cesty vylúčili! Brali sme 
doobedie ako hru. Ale sľúbili sme, že 
na ceste si budeme dávať pozor, veď 
nás čakal ešte kus prázdnin ...

Fénixáci z Handlovej
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Mestská polícia informuje...
 Mestská polícia zaznamenala za mesiace júl – august 
2011 (od 20.7.2011 do 17.8.2011) celkom 355 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 122 priestupkov, z ktorých bolo 42 
oznámených občanmi mesta. Za uvedené obdobie bolo 
zistených 79 dopravných priestupkov. Proti majetku bolo 
zistených alebo oznámených 12 priestupkov, z ktorých 
bola v jednom prípade vec odovzdaná OOPZ pre 
podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania 
cudzej veci. Prečinu poškodzovania cudzej veci sa 
dopustila jedna maloletá a jedna mladistvá osoba. 
Zákroky sa vykonávali aj na úseku verejného poriadku, 
kde MsP riešila celkom 8 priestupkov, z ktorých bolo 

6 prípadov rušenia nočného kľudu, 1 priestupok bol na 
úseku verejného pohoršenia a 1 priestupok na úseku 
znečisťovania verejného priestranstva.   
 V oblasti občianskeho spolunažívania bol oznámený 
1 priestupok. Zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov 
bol porušený v 1 prípade. Príslušníci mestskej polície 
odchytili 8 túlavých psov, ktorí boli umiestnení v útulku. 
Z toho jeden pes bol vrátený pôvodnému majiteľovi. 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 99 
zákrokov a 20 výjazdov k narušeným monitorovaným 
objektom. Kamerovým systémom bolo zistených 57 
priestupkov a udalostí.  Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 
12 zákrokov.

Niektoré udalosti MsP: 
20.7.2011 – 17.8.2011

26.7.2011 o 17:53 hod. bolo telefonicky 
oznámené hliadke, že na ZŠ Kršákovej 
rozbíjajú okná neznámi chlapci. Išlo o 
jednu maloletú a jednu mladistvú osobu. 
Po zistení totožnosti bol s rodičmi 
vykonaný pohovor. Za priestupok proti 
majetku bola uložená bloková pokuta a 
uhradená škoda na majetku mesta.
6.8.2011 o 02:58 hod. telefonicky oznámil 
občan mesta, že počul rozbitie sklenenej 
výplne na novinovom stánku pri Lidli. 
Pred príchodom hliadky na miesto sa dal 
páchateľ na útek. Hliadkou bol zadržaný 
na Prievidzskej ulici, kde bolo zistené, že 
má rezné  poranenie na pravej nohe, ktoré 
si privodil kopnutím do sklenej výplne. Na 
miesto bola privolaná RZP. Priestupok bol 
ukončený blokobou pokutou. Páchateľ 
sa s majiteľom PNS dohodol na náhrade 
vzniknutej škody. 
9.8.2011 o 08:57 hod. bolo telefonicky 
oznámené hliadke, že v mestskom parku 
neznámy muž vykonával osobnú veľkú 
potrebu. Na mieste bola zistená totožnosť 
osoby, ktorá si znečistenie verejného 
priestranstva pozbierala do igelitového 
sáčku a uložila do smetnej nádoby. 
Priestupok bol ukončený  v zmysle 
zákona. 

MsP Handlová 
volajte 24 hodín denne 

046/168 00
 046/ 5475 007 
0905 499 384

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.

UPOZORNENIE  Mestskej polície Handlová !!!
 Mestská polícia upozorňuje najmä starších občanov, aby zvýšili svoju 
ostražitosť a pozornosť v situáciách, kedy ich na ulici oslovia neznámi ľudia 
a pýtajú sa na cestu do nemocnice. Podvodníci ich následne požiadajú, aby 
s nimi nasadli do vozidla a cestu im ukázali. V aute vzbudia súcit a požadujú  
finančnú hotovosť na údajnú operáciu príbuzného. Starších ľudí dovezú 
do miesta trvalého pobytu, kde okrem požadovanej sumy často odcudzia 
cenné veci a ďalšiu hotovosť. Na základe týchto skutočností upozorňujeme 
občanov, aby v žiadnom prípade nenastupovali do cudzieho vozidla 
s neznámymi osobami, nehovorili im, kde bývajú a či je okrem nich ešte 
niekto doma. V prípade, že ste svedkom podobnej situácie ihneď kontaktujte 
Mestskú políciu v Handlovej!  

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 NEBEZPEČNEJ CHEMICKEJ 
LÁTKY (alebo pri použití chemických 
zbraní)
Nebezpečné chemické látky spôsobujú 
poškodenie centrálneho nervového 
systému, dýchacích orgánov, 
zažívacieho traktu, poškodenie 

kože, alebo narušujú metabolizmus 
postihnutého. V prípade havárie spojenej 
s únikom nebezpečných chemických 
látok pôsobia na okolie v podobe plynu 
alebo výparov. V prípade teroristického 
útoku môžu byť použité vo forme 
aerosólov alebo plynu, prípadne môžu 
byť použité na zamorenie vodných 
zdrojov.
Keď zaznie varovný signál sirény 
(2 – minútový kolísavý tón) pri pobyte 
v budove\
• zostaňte vo vnútri, prípadne sa 
ukryte v úkryte (ak je dostupný),
• vytvorte izolovaný uzavretý priestor 
- uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky,  
  odstavte klimatizáciu,
• pripravte si improvizovanú ochranu 
dýchacích ciest, očí a odkrytých častí 
tela,
• zapnite rozhlas, televíziu a sledujte 
vysielanie,

• riaďte sa podľa vysielaných pokynov, 
nepodceňujte riziko,
• pripravte si evakuačnú batožinu,
• telefonujte len v súrnom prípade, 
nezaťažujte telefónne linky,
• poskytnite pomoc chorým, 
postihnutým osobám, osobám 
neschopným pohybu,   
starším osobám, postarajte sa o deti bez 
dozoru,
• zachovávajte rozvahu a pokoj,
• budovu opustite len na pokyn.
Keď zaznie varovný signál sirény pri 
pobyte mimo budovu
• zachovajte rozvahu, zorientujte 
sa podľa situácie a rozhodnite sa 

pre opustenie priestoru ohrozeného 
nebezpečnou chemickou látkou,
• vaše rozhodnutie je závislé od 
- smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku 
- zo zdroja úniku a vašej polohy; 
- ak sa nachádzate v smere vetra a ste 
v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte 
ukrytie v budovách a postupujte ako pri 
pobyte v budove.

Pravidelné preskúšanie funkčnosti 
sirény v meste Handlová bude 
realizované  9. septembra 2011. 
Príručku nájdete na 
www.handlova.sk. 

CVČ Relax v Handlovej ponúka 
deťom a mládeži v školskom 
roku 2011/2012 záujmové útvary:
Výtvarný - Tvorivé dielne - 
Keramika - Aerobic - Kalanetika 
- Aikido - Snowboard - Futbal 
- PC, základy, grafika, web - PC, 
Word, Excel, PowerPoint, Access 
- Digitálna fotografia  - Nemčina 
- Angličtina pre MŠ - Angličtina 
pre ZŠ - Angličtina pre pokročilých 
- prijímacie skúšky, maturita... 
- Turistika - Priateľ prírody 
- Mladý záchranár - Žurnalista 
- Kynológ - Horolezec - Príprava 
na modeling - Rybár - Kurz spol. 
tanca a spol. výchovy - Šach 
- Stolný tenis - Filmový technik 
(kameraman, strihač) - Mladý 
animátor - Projektový manager - 

Mladý historik  - Športová príprava 
- „Farbičky–čarbičky–vecičky“ pre 
najmenších  - Zumbička a Latinko 
pre najmenších - Break dance

Záujemci sa môžu prihlásiť v CVČ 
Relax, resp. na č.t. 046/5475 377 
alebo 0918 525 034. Otvorenie 
záujmovej činnosti (prvé stretnutie 
vedúcich s členmi ZÚ, kde sa 
dohodne rozvrh) bude 12.9.2011 o 
15,00 hod. v CVČ Relax. 
Tešíme sa na vás!

Jubilejná...
Neuveriteľné, je to už 30 rokov odvtedy, 
čo sa  po prvýkrát  otvorili brány 
materskej školy a detských jaslí na 
Morovnianskej ceste v našom meste .
Spomínam si, ako od 1.5.1981 plynuli 
posledné mesiace dostavby  a   za- 
riaďovania.  Mladý kolektív sa aktívne 
zapojil do všetkých prác  bez ohľadu 
na to, aké postavenie mal v zariadení 
zastávať . Bolo to krásne a náročné 
obdobie.

Mladé rodiny, noví obyvatelia sídliska, 
ktoré sa v tom čase začínalo ešte len 
rozrastať, sa tešili na svoju prvú školu. 
Dňa 1.septembra 1981 sme slávnostne 
prestrihli pásku a „zlatým“ kľúčom 
sme otvorili priestory pre našich 
najmenších. Odvtedy prešli bránami 
stovky „absolventov“ a je nádherné 

vidieť, ako mnohí dnes už dospelí 
tridsiatnici  do nej  vodia svoje deti.

Spomienky ostanú natrvalo. Teší ma, 
že pevné základy školy , ktorú sme 
zariaďovali a zveľaďovali  vlastnými 
rukami zostali . Čo viac si môžem ako 
prvá riaditeľka tohto zariadenia želať ?
Aby generácie detí, ktoré prežili svoje 
prvé školské roky v tejto „škôlke“ 
spomínali i so svojimi rodičmi 
v dobrom  a zamestnanci sa vo svojich 
spomienkach vždy radi vrátili do čias , 
ktoré v nej prežili.

Do ďalších rokov prajem materskej 
škole ,aby vychovala ešte veľa generácií 
našich malých „handlovčanov“. Deťom 
v nej prajem veľa radosti , rodičom
  pocit  spolupatričnosti  a všetkým 
zamestnancom veľa úspechov v ich 
namáhavej, ale krásnej práci. 

Tatiana Krajčíriková 
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Staňte sa členom DaMP-u 
a buďte pri tom, čo vás zaujíma!
 

Každý z vás už určite počul 
o Detskom a mládežníckom 
parlamente mesta Handlová. Za 
uplynulý školský rok sme sa aktívne 
zapájali do rôznych mestských akcií 
a dokonca zorganizovali aj vlastné 
podujatia. 
Tento školský rok tomu nebude inak 
a preto sa v septembri uskutoční 
nábor nových členov rady DaMP-u, 
ktorí budú pokračovať v tom, čo 
tak spoľahlivo funguje. DaMP, ako 
poradný orgán primátora, má za 
úlohu zapájať sa do organizovania 
mestských akcií, chrániť záujmy 
mladých v našom meste a pomáhať 
im získavať potrebné skúsenosti 
do života, ktoré budú môcť 
neskôr perspektívne zúročiť. Je to 
práca zábavná a inšpirujúca, vo 
vynikajúcom kolektíve rovesníkov. 
Vďaka Detskému a mládežníckemu 
parlamentu sme sa už zúčastnili 
mnohých projektov, dokonca 
aj v zahraničí a ponechali si 
nezabudnuteľné zážitky.

Kto sa môže stať členom 
DaMP-u?
Členom môže byť každý žiak 
základnej školy od ôsmeho 
ročníka, študent strednej školy až 
po maturitný ročník, ale aj ďalší 
dobrovoľníci, ktorí majú chuť 
vyskúšať si, aké to je podieľať sa na 
veciach, ktoré sa nás týkajú.   
Ako často a kde sa 
stretávame?
Stretávame sa raz do týždňa v CVČ 

Relax Handlová v poobedňajších 
hodinách, podľa toho,  na akom 
čase sa dohodneme, aby to všetkým 
vyhovovalo.
Ako sa stať členom?
Je to úplne jednoduché. Stačí prísť 
počas mesiaca september do CVČ 
Relax, vyplniť prihlášku, chodiť na 
stretnutia a byť v obraze. 
Dúfame, že sa vám práca nášho 
Detského a mládežníckeho parlamen 
tu páči a tešíme sa na vás!

Noema Hipká, DaMP

Chceš byť tiež v Detskom 
a mládežníckom parlamente 

mesta Handlová?
--------------------

Chceš vedieť, čo sa deje 
v našom meste?      

Chceš zmeniť to, s čím nie si 
spokojný?                                 

 --------------------            
Nudíš sa a chceš zábavne 

a efektívne využiť čas?
Si šikovný, kreatívny a plný 

nápadov?                                 
 --------------------  
Tak neseď doma 

a príď aj ty medzi nás!

KAM?  do CVČ Relax Handlová
KEDY?  do konca septembra
ČO POTREBUJEŠ?  vyplniť 
prihlášku
A PREČO?  pretože aj tvoj nápad  
môže byť ten najlepší!
Takže neváhaj a za(DaMP)uj si 
do pohody, pretože aj tento rok 
všetky cesty vedú do DaMP-u!

Ako vidím koniec prázdnin ja?
September - pre mnohých 
mesiac priam strašidelný, pri 
ktorom si väčšina ľudí v mojom 
stredoškolskom veku vybaví 
začiatok školského roka – je tu. 
Prišiel. Nechal za sebou leto a 
prázdniny  - dovolenky, tábory, 
festivaly, stanovačky, opaľovanie 
sa na lúkach, kúpaliská, ranné 
leňošenie aj prebdené noci. 
Doniesol nám stereotyp, ranné 
vstávanie, radosť z obednej 
prestávky a večerné učenie sa na 
test - samozrejme, že na poslednú 
chvíľu. Možno som sa na to však 
potajomky tešila.  Pre mňa, nás, 
DaMP-ákov, školský rok totiž 
znamená aj pár hodín týždenne v 
našej klubovni s plánmi, projektmi 
a nápadmi. Okrem toho nás čaká aj 
začiatok DaMP-u, na ktorý sa veľmi 
teším, lebo to znamená nových 
ľudí a noví ľudia plus ich dobré 
nápady sa rovná lepší DaMP.  Tak 
sa ku nám pridajte a môžete mi 
veriť - v tomto školskom roku o 
nás ešte budete veľa počuť :-)
Lenka Kružlicová, DaMP

„Chceme byť niekým“ sa blíži 
do finále
A už je to tu! Projekt „Chceme 
byť niekým“, financovaný vďaka 
Národnej agentúre Mládež v akcii, 
sa blíži ku koncu. Možno ste už 

niektorí o ňom počuli. Začal sa 
realizovať začiatkom roka 2011. 
Jeho cieľom bolo nadviazať 
spoluprácu mládežníkov (vo veku 
od 1 do 30 rokov) s pracovníkmi, 
ktorí pracujú s deťmi a mládežou 
pomocou menších školení v tzv. 
Malej škole organizovania. Na nich 
sa účastníci učili ako zorganizovať 
vlastné podujatie – čo naň 
potrebujú, ako to získať a čomu sa 
vyvarovať. Druhá línia, ktorá išla 
zároveň počas týchto školení, bola 
spolupráca s regionálnou televíziou 
RTV, ktorá účastníkom dávala 
úlohy. Na základe ich plnenia si 
vybrali zo záujemcov práve tých, 
ktorí majú seriózny záujem a talent 
na tvorbu reportáží. Finálnym 
produktom projektu sa stali: CD-čko 
s natočenými reportážami podujatí, 
ktoré si účastníci zorganizovali 
sami a hlavne vznik miništúdia so 
zakúpenou kvalitnou technikou 
v CVČ Relax. Práve toto miništúdio 
otvára Detskému a mládežníckemu 
parlamentu mesta Handlová 
nový obzor. S ďalšou upravenou 
miestnosťou môžeme realizovať 
vlastné tematické okienko plné 
nápadov, rozhovorov i propagácie 
mládežníckych skupín, ktoré po 
dohovore s RTV budú odvysielané 
aj pre verejnosť. Tak, čo vy na to? 
Máte záujem stáť sa akčným? 

Dominika, DaMP 

Pomáhame dosahovať 
Vaše ciele
Help, n.o. plánuje otvoriť 
v Handlovej nasledovné 
vzdelávacie kurzy:
• 05.09.2011 
 OPATROVANIE s Nemeckým 
jazykom pre opatrovateľskú prax, 
280 h
• 12.09.2011
ANGLICKÝ  JAZYK  PRE MIERNE 
POKROČILÝCH, 50 h 
• 13.09.2011 
NEMECKÝ JAZYK  PRE 
ZAČIATOČNÍKOV, 50 hodín 
• 19.09.2011 
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ 
PRACOVNÍKA SBS, 70 hodín 
Jazykové kurzy s možnosťou úhrady 
na dve splátky.
Ak máte záujem o akýkoľvek iný 
kurz – ozvite sa – nájdeme riešenie.

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

Viac zručností – viac 
šancí
Help, n.o. pripravuje pre 
mladých ľudí vo veku 15 do 24 
rokov bezplatný vzdelávací kurz:

Počítačová grafika – 30 hod.
1. kurz  
- 20.09.2011 o 15,00 hod.  
  20.10.2011 
 (2 x v týždni po 3 vyučovacie  
hodiny)

2. kurz
- 20.09.2011 o 17,30 hod. 
  20.10.2011  
(2 x v týždni po 3 vyučovacie 
hodiny)
 
Kurzy sa budú prebiehať 
v Podnikateľskom inkubátore 
(Námestie baníkov 5, Handlová). 
Je potrebné, aby sa záujemcovia 
o vzdelávanie osobne prihlásili 
do kurzu, a to čo najskôr. Máme  
limitovaný počet účastníkov 
v jednom kurze.
Kontakt na prihlásenie do kurzu:
Mgr. Dana Kmeťová, Help,n.o., 
Námestie baníkov 8 (II. 
poschodie nad MsP), Handlová,
 Tel: 0905 884 813,
E-mail: kmetova@handlova.sk  
www.helpha.szm.sk                   

Blahoželáme 
k životnému jubileu

Dlhoročný farár v meste 
Handlová,  Mgr. Rudolf Oliš 
sa 30.7.2011 dožil krásneho 
životného jubilea 60 rokov. 
Prajeme mu veľa šťastia, 
zdravia a spokojnosti v novej 
farnosti v Šimonovanoch. 
Dôstojný pán ukončil svoje 
pôsobenie na fare v Handlovej 
30.6.2010.                 

 Zamestnanci mesta
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Kino Baník v septembri

Tvoj snúbenec, môj milenec 
UTOROK 6. septembra 18,00 h 

romantická komédia, USA, 110 min,
české titulky, MP 15+

Réžia: Luke Greenfield
Hrajú: Kate Hudson, Ginnifer 

Goodwin, John Krasinski 

Piráti Karibiku 4: 
V neznámych vodách  

STREDA 7.  septembra 18,00h 
 USA, 2011, Akčný - dobrodružný, 140 min, 

slovenské titulky, MP  12+

Réžia: Rob Marshall
Scenár: Ted Elliot, Terry Rossio 
Hrajú: Penélope Cruz, Johnny 

Deep, Ian McShane

Czech made man  
NEDEĽA 11. septembra 18,00 h   

Komédia, skutočný príbeh, 85 min. MP 15+

Réžia: Tomáš Řehořek, ČR, 
Hrajú: Jan Budař, Martin Písařík, 
Milan Šteindler, Kateřina Brožová 

a Katarína Hasprová

Lidice 
UTOROK 13. septembra o 18,00 h  

ČR,  dráma,  126 min., MP  12+

Réžia: Petr Nikolaev 
Hrajú: Karel Roden, Zuzana 

Fialová, Roman Luknár, Marek 
Adamczyk

Vreskot 4    
NEDELA 18. septembra o 18,00 h

USA, horor, 111minút, čes. tit., MP 15+

Réžia: Wes Craven
Hrajú: Neve Campbell, Courteney 

Cox, Dane Farwell

Útek zo Sibíri   
UTOROK 20. septembra o 18,00 h
 USA,  dráma, 133 min.,české tit., MP 12+

Réžia: Peter Weir  
Hrajú: Colin Farell, Dragos Bucer, 

Ed Harris, Saoirse Ronan

Harry Potter a dary smrti II.   
SO - NE 24.- 25. sept. o 18,00 h  
fantasy, 130 min., slov. dabing, MP 12+

Réžia: David Yates
Hrajú: Daniel Radclife, Rupert 

Grint, Emma Watson

Šéfovia na zabitie  
UTOROK  27. septembra o 18,00 h
USA,  komédia,  98 min., slov. tit., MP 15+

Réžia: Seth Gorden 
Hrajú: Jennifer Aniston, Colin 

Farrel, Jason Beteman

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

Web: www.dkhandlova.sk

Regionálne oslavy Dňa baníkov 2011
PIATOK 2. september – SOBOTA 3. september

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

17.00 h  Nezabudli sme 
Slávnostná svätá omša venovaná 
obetiam banských nešťastí 
Kostol sv. Kataríny Handlová

19.30 h Divadelné predstavenie 
Sv. Barbora
Kostol sv. Kataríny Handlová

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

13.00  - 14.30 h Kladenie vencov 
k Pamätníku obetiam banských nešťastí 
pre región hornej Nitry  
Mestský cintorín Handlová

15.00 h Udeľovanie ocenení 
za rozvoj uhoľného baníctva na hornej 
Nitre. Vyznamenávanie ocenených  
Námestie baníkov – pódium, resp. DK 
mesta Handlová - kinosála  

18.30 h Pálfyho Laura 2011
Alegorický sprievod, prezentácia 
športových, kultúrnych, formálnych 
i neformálnych združení a  organizácií  
z regiónu horná Nitra
Námestie baníkov Handlová 

Sprievodný program počas oboch dní:
2.-3.september 2011 
-Hudobný program na Námestí baníkov 

-BANÍCKY JARMOK 
Piatok 2.9.2011 od 10.00 
Sobota 3.9.2011 od 8.00 

pozývame vás na

Informácie z knižnice
...máme po prázdninách, po 
dovolenkách... Mestská knižnica 
bude od septembra opäť otvorená 
podľa bežných otváracích 
hodín od 8.00 do 18.00 hod. 
V knižnici všetkých našich 
čitateľov čakajú nové knihy, 
hlavne z oblasti beletrie. Náučnú 
literatúru, ktorú z finančných 
dôvodov nakupujeme obmedzene, 
zabezpečíme vypožičaním z iných 
slovenských knižníc. Pripravíme 
zaujímavé podujatia, literárne 
hodiny, stretnutia so spisovateľmi, 
v oddelení pre deti a mládež, ale 
aj v dospelom oddelení knižnice. 
Čitatelia môžu navštíviť aj pobočku 
knižnice na sídlisku v ZŠ MC v 
pondelok – štvrtok v čase 10.30 
– 17.00, piatok 9.00 – 17.00 hod. 
Pre obidve knižnice platí jeden 
čitateľský preukaz. Tešíme sa na 
všetkých našich pravidelných, ale 
aj nových čitateľov.
V spolupráci s Úniou žien - MsK

Organizátori: 
Mesto Handlová, 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., 
Združenie miest a obcí hornej Nitry  

September v knižnici:
- Prváci v knižnici – zápis študentov 
SŠ do knižnice
- Informatické prípravy a exkurzie do 
knižnice. Pre SŠ
- Knižničný systém v SR. Pre 5. roč. 
ZŠ
- Literárne popoludnie pre ženy. 

Boli sme na country Rozmaríne v Terchovej

Priaznivci country hudby sa 
tohtoročného festivalu Country 
TRH nedočkali. Nepriaznivé počasie 
znemožnilo zorganizovanie podujatia 
a uskutočnil sa len koncert skupiny 
Rangers, ktorý sa nedal zrušiť. Tí, 
ktorí v piatok 1. júla na koncerte 
boli, isto neľutovali. Bol to ozaj 
pekný zážitok. 

To, že handlovčania majú country 
hudbu radi, dokázali aj svojou 
účasťou na country festivale 

Rozmarín 5.-6. augusta v Terchovej. 
Od piatku až do nedele sme na 
každom kroku stretávali našich 
známych, s ktorými sme zabavili 
na vystúpeniach Fešákov, Veslárov, 
Žobrákov či Čechomoru. Domov 
sme sa vracali nielen s peknými 
zážitkami, ale aj so želaním, že raz 
možno aj u nás  bude taký amfiteáter, 
kde by sme pre handlovčanov mohli 
organizovať takéto pekné podujatia.              
Chuť a nápady zatiaľ máme.

VH

Ďakujeme 

,Handlovský banícky spolok 
ďakuje návštevníkom Turisticko 
náučného banského chodníka 
(TNBCH), že počas svojich letných 
návštev nepoškodzujú informačné 
tabule a udržujú primeranú čistotu 
chodníka. Počas letných mesiacov 
sa občas stretávame s vyšším 
množstvom porozhadzovaných 
odpadkov, poničených lavičiek, 
s poškodeným prístreškom na 
stanovisku Jedna studnička, 

väčšina Handlovčanov má však 
úctu k práci iných. Ďakujeme 
aktivačným pracovníkom, ktorí 
podľa potreby odvážajú PVC vrecia, 
kde  návštevníci sústreďujú odpad. 
Ďakujeme lesnému závodu 
v Prievidzi za úpravu cesty na 
Tri studničky, ktorú vyštrkovali, 
rozšírili, odvodnili a vyrovnali. 
Veľkou mierou otvorili chodník pre 
tých, ktorí už majú trochu problémy 
s chôdzou a na miesta mladosti ich 
dovezú príbuzní. Prispeli k lepšej 
dostupnosti  okolitej prekrásnej 

prírody aj pre organizátorov 
podujatí. Nie je problematické 
doviezť či odviezť potrebné 
občerstvenie, prípadne zabezpečiť 
rýchlu záchrannú pomoc. 
Naše poďakovanie patrí i rodičom, 
ktorí na potulkách TNBCH učia 
deti láske k prírode a vedú ich 
k turistickým tradíciám:  „Čo si do 
lesa donesieš, to si aj odnes“.
Sme úprimne radi, že chodník si 
našiel svojich nadšencov.

Za Handlovský banícky 
spolok Jozef Cibulka

Zábava v podaní Ilegal band Deda Mládek

PRIESTORY NA KRÁTKODOBÝ 
PRENÁJOM - ŠKOLENIA, OSLAVY

OD 5 EUR/HOD
 

5444013 - PI HANDLOVÁ



Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, 
klesli ruky, čo tak pilne pracovali. 
Zhasli oči, stíchol hlas, 
mal rád život a všetkých nás.

Dňa 19.09.2011 uplynie rok, čo 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a starý otec

Jozef KOVÁČIK.
                                 

S úctou a láskou spomínajú manželka 
Božena, dcéry Katarína a Denisa s rodinami a ostatná rodina. 

Posledná rozlúčka s pánom 
Ladislavom Hamranom 
sa uskutočnila dňa  
29.07.2011 za prítomnosti 
priateľov a známych. 
Týmto sa im chceme  
poďakovať za veľkú účasť 
a kvetinové dary. 

Sestra Helena s rodinou

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

 Dňa 18.09.2011 uplynú dva 
roky čo si nás navždy opustil. 
S veľkým žiaľom stále na teba 
mysli cela rodina.
„Milanko, veľmi nám chýbaš.“

Milan KONTINA
Dňa 12. augusta 2011 uplynuli 
dva roky od úmrtia 

 Márie POLUŠINOVEJ, 
rodenej Gybasovej.

Kto ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku. 

Smútiaca rodina

Dňa 8. júla 2011 sme sa rozlúčili 
s našim milovaným manželom, 
otcom, dedom 

Vladimírom ZIMANOM. 

Ďakujeme všetkým za účasť 
a kvetinové dary.  

Smútiaca rodina

Ospravedlňujeme sa rodine Zimanovej za chybu 
v smútočnom oznámení v augustových HN.

Opustili nás  
júl/august  2011

Tichomír Ziman  51 r.
Vavrinec Kočner  78 r.
Ladislav Hamran  63 r.
Valter Kubička  67 r.
Milan Kahún  37 r.
Eugen Litwiak  67 r.
Michal Hudák  57 r.
Emília Krausová  88 r.
Mária Luptáková  82 r.
Emília Kvostková  71 r.
Božena Franzenová  88 r.
Mária Sláviková  99 r.
Mária Appelová  74 r.
Anna Stehlíková  60 r.
Anna Marková  81 r.

Srdiečko pre „Picka“ 
plávalo Gaderským potokom
Už sú to dva roky, čo nám 
chýba náš priateľ Picko – Boris 
Koprna. Ťažko si je zvyknúť, že 
na potulkách slovenskou prírodou 
nie je s nami. Chýbajú nám 
jeho špeciality, ktoré pripravoval 
s nevídanou trpezlivosťou, chýba 
nám jeho smiech i jeho slová: 
„Klídek, máme čas“, ktorými 
vyjadroval pohodu, ktorú rozdával 
vôkol seba. Aj preto sme neváhali 

a prijali sme pozvanie jeho dcéry 
Terezky, aby sme sa vybrali do 
Gadera, kam rád chodieval.
Cestou dolinou  sme spomínali 
nielen na Picka, ale naši pamätníci 
- Pufi a Očko, vyťahovali zážitky 
z Gadera, keď pivo stálo jednu 
korunu. Po občerstvení pri horárni 
sme v Gaderskom potoku zapálili 
sviečky a chvíľkou ticha spomenuli 
na nášho priateľa. A zatiaľ, čo sme 
mlčky stáli, dole prúdom plávala 
malá lodička so srdiečkom 
a pozdravom pre Picka. 

Aťo Horváth a priatelia

V sobotu 20.8. sme sa k ocinovi 
dostali bližšie. Boli sme na 
mieste, ktoré zbožňoval a ktoré 
so svojimi priateľmi každý rok 
navštevoval. 

Chcela by som sa poďakovať 
všetkým, ktorí sa zúčastnili 
tohtoročnej spomienky na Picka 
v Gaderi. Ďakujem, že aj vy na 
neho nechcete zabudnúť. Tretia 
augustová sobota sa stane 
dňom, ktorý bude patriť ocinovi 
a spomienkam na neho.

Terezka
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Doplňovačka
Ak si nebudeme pravidelne 
pripomínať minulosť, ... „               “
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Svetové metropoly:

1. Bulharsko
2. Španielsko
3. Škótsko
4. Cyprus
6. Albánsko
7. Alberta 
(kanadská provincia)
8. Grónsko
10. Bosna a Hercegovina
11.Pakistan
12. Izrael
13. Mongolsko
14. Chorvátsko
15. Kanada
16. Severná Kórea
17. Andorra
18. Egypt
19. Nórsko
20. Litva
21. Holandsko

Tajnička z augustového čísla:
„Veľa núl si myslí, že sú elipsami, po ktorých obieha Zem.“

Ulice v našom meste
Nasledujúce mesiace sa na 
tejto strane poprechádzame po 

Handlovej a vypátrame, ktoré osob-
nosti prepožičali mená našim uliciam. 
Možno budeme spolu prekvapení, 
ktoré mená každodenne obchádzame 
na kovových tabuľkách. 
Snáď najstrmšia handlovská ulica - Di-
mitrovova, nesie meno bulharského 
revolucionára, súdruha Gregoriho Dimi-
trova, ktorý bol jedným z predstaviteľov 
komunistického režimu v Bulharsku. 
Názov ulice sa stanovil ešte v minulom 
režime, keď bolo bežné, priam vyžadované  
si takýmto spôsobom uctievať komunis-
tické osobnosti, ale aj rôzne historicky 
významné miesta. Dôkazom toho je ulica 
Duklianska, pomenovaná na počesť uda-
lostí, ktoré sa stali počas 2. svetovej vojny. 
Na Duklianskom priesmyku v období od 8. 
septembra do 27. októbra 1944 zahynulo 
až 85 000 sovietskych a 6500 českoslo-
venských bojovníkov. Mimochodom, už je 
to 67 rokov. Fučíkova ulica, nachádazjúca 
sa v bývalej baníckej kolónii nesie meno 
českého novinára, politického pracovníka, 
divadelného kritika a prekladateľa Júliusa 
Fučíka. Bol členom ilegálneho výboru 
ÚV KSČ, bojoval proti fašistom, ktorí 
ho nakoniec popravili. Kategóriu „minu-
lorežimových“ hrdinov na tento mesiac 
uzatvára Jurij Gagarin (Gagarinova ulica), 
sovietsky kozmonaut, ktorý v roku 1961 
ako prvý človek vyletel do vesmíru. Ktovie 
či je niekde ulica pomenovaná aj podľa 
Lajky, ktorá ho predbehla o 4 roky...
Ulica Hečkova nesie meno slovenského 
básnika a prozaika, ktorý sa venoval na-
jmä tematike sedliactva - Františka Hečka, 
autora románu Červené víno. Máme ešte 
jednu menej pravdepodobnú alternatívu, 
ulica môže byť pomenovaná aj podľa Petra 
Hečka, ktorý tvoril so svojou sestrou Júli-
ou spevácke duo, svojho času vraj dosť 
populárne... Jozef Miloslav Hurban bol 
prvým predsedom Slovenskej národnej 
strany, spisovateľ, evanjelický kňaz, novi-
nár, politik, organizátor kultúrneho života, 
vedúca osobnosť slovenského povstania 
(1848-1849). To celkom stačí na to, aby 
ulica (Hurbanova) niesla jeho meno. 
Pavol Országh Hviezdoslav bol jedným z 
najvýzmanješích predstaviteľov slovenskej 
literárnej tvorby. Takmer sa odnárodnil pri 
štúdiách v Maďarsku. Odolal, a aj tým si 
vyslúžil tabuľku s nápisom Hviezdosla-
vova. Ivan Krasko (ul. I. Krasku) patril 
medzi predstaviteľov literárnej moderny. 
Bol vyštudovaný chemický inžinier. Ne-
pochybne mal talent, ale možno aj jeho 
študijné zameranie je dôsledkom toho, že 
sa venoval literatúre. V laboratóriu sa po-
užívanie fantázie veľmi neodporúča. Ulica 
J. Kráľa je pomenovaná podľa najrevoluč 
nejšieho básnika štúrovskejj generácie 
Janka Kráľa. Prezývali ho „divný Janko“, 
pre jeho nevyspytateľnú a samotársku po-
vahu. Dnes sa tomu hovorí emo, v lepšom 
prípadne goth. 
Ján Levoslav Bella (ul. J. L. Bellu) bol 
najskôr vysvätený za kňaza, neskôr 
konvertoval na protestantizmus a oženil 
sa. (Príťažlivosť ženská bola asi silnejšia 
ako príťažlivosť nebeská). Venoval sa 
hudobnému skladateľstvu a dirigentstvu. 
Bol aj hudobným pedagógom. Jeho sochu 
môžeme obdivovať pred ZUŠ a to najmä v 
zime, so snehovou vestou a čiapočkou. 
H.H. .... pokračovanie v októbri

Každý mesiac piatim z vás, ktorí nám správnu tajničku spolu so svojou adresou 
prinesiete do podnikateľského inkubátora (č. dv. 314) alebo pošlete na e-mail 
handlovske.noviny@gmail.com pošleme malý darček.

Príde chlap do pôrodnice za ženou 
a hľadá svojho syna, ale nikde ho 
nevidí. Zrazu ide okolo sestrička a 
pýta sa jej: 
- Prosím vás, kde mám syna? Chcel 
by som si ho pochovať. 
Sestrička mu odpovedá: 
- Netreba, my sme ho včera 
pochovali. 

Spisovateľ poslal kritikovi dielo s 
názvom ‚Prečo ešte žijem‘. Kritik mu 
odpísal: ‚Lebo si neprišiel osobne‘. 

Fero sa vystatuje pred Mišom: 
- Moja sestra sa prestrojila za chlapa 
a išla ako dobrovoľník do armády. 
- Človeče, ale to sa musí s vojakmi 
sprchovať, prezliekať... - neverí Mišo. 
- No áno. 
- A to na nič neprídu? 
- Prídu. Ale myslíš, že to niekto 
prezradí? 

Idú si tak dvaja muži do neba a jeden 
sa pýta druhého: 
- Prečo si zomrel? 
- Vieš, prišiel som o deň skorej zo 
služobnej cesty a chcel som nachytať 
moju nevernú manželku. Pozriem do 
spálne - nič. Pozriem do kuchyne 
- nič. Do komory - nič. Do kúpeľne 
- nič. Tak som z tej veľkej radosti 
dostal porážku. 
- Vidíš ty idiot, keby si sa pozrel do 
chladničky, mohli sme obaja žiť!

Vojaci hrajú v kasárňach hru „Hádaj 
na čo myslím“. Jeden hovorí: 
- Je to chlpaté? 
- Nie! 
- Tak potom je to pivo. 

Za komunizmu príde chlapík do 
mäsiarstva a pýta sa: 
- Máte banány? 
- Nie, my nemáme mäso. Banány 
nemajú naproti. 

Stretnú sa Fero s Mišom a Fero vraví 
kamarátovi: 
- Človeče, včera som si nabalil 
nádhernú mladučkú černošku. Nôžky 
ako gazela, postava úplný zázrak ... 
- No a? - povzbudzuje ho v 
rozprávaní Mišo. 
- Priviedol som si ju domov, vypili 
sme si šampanského, zatancovali 
sme si, bozkávali sme sa ... 
- No a? 
- Potom som ju pomaly, pomaličky 
vyzliekol, zhasol som svetlo ... 
- No a čo bolo potom? 
- Noo ... ehm ... potom som ju už v 
tej tme nenašiel. 

Ďaleko, na východ od Moskvy, na 
Sibíri, ruský drevorubači rúbu drevo. 
Ivan hovorí: 
- Voloďa, počul som, že v Los 
Angeles si drevorubač za týždeň 
zarobí na auto. 
- Ivan a kde je to Los Angeles? 
- Tak 8000 kilometrov východne 
odtiaľto. 
- A prosím ťa, načo je komu v takej 
diere auto? 

Ľudia si začali vážiť Esmeraldu až keď 
prišla Šeherezáda.

Vtipy
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Plávanie pre zdravie, krásu i pohodu na plavárni mesta od 15. septembra

Plávanie je športom pre každého. 
Možno pri ňom relaxovať, schudnúť 
ale i nabrať svaly. Všetko závisí od 
toho, pre akú techniku a intenzitu 
sa rozhodnete. Plávanie je ideálna 
činnosť pre ľudí všetkých vekových 
kategórií a schopností. Môže byť 
aktívne, vykonávané ako cvičenie 
alebo len ako  zábava, ktorá je pre 
Handlovčanov dostupná na Plavárni 
takmer celý  rok. Plávanie je zdravá 
aktivita, ktorú môžete vykonávať po 
celý život a má blahodárne účinky  
na vaše fyzické i duševné zdravie. 
Fyzické výhody: 
Kardiovaskulárne Fitness: Plávanie je 
kvalifikovaná ako aeróbne cvičenie. 
Znižuje krvný tlak a riziko mozgovej 
mŕtvice. Keď ste aeróbne fit, vaše 

telo využíva kyslík k udržaniu pohybu 
efektívnejšie. 
Svalová sila: plávanie ako cvičenie 
vyžaduje, aby sa všetky svaly 
koordinovali súčasne. Voda vytvára 
väčší odpor ako vzduch, takže 
pohyb vo vode je náročnejší, avšak 
bez nadmerného tlaku na kosti, kĺby 
a svaly, pretože tlak vody sa chová 
ako ochranné zariadenie okolo tela. 
Berie na odstránenie nadmerného 
tlaku na kosti, kĺby a svaly. Je to 
jedna z najbezpečnejších foriem 
fyzického cvičenia, akú môžete 
nájsť. Ak trpíte bolesťami kĺbov, 
potom kúpanie je pre vás to „pravé 
– orechové“. Bežne sa používa 
ako rehabilitácia po úrazoch alebo 
chirurgických zákrokoch. 
Chudnutie: Počas 30 minút plávania 
je možné spáliť 260 kalórií. Nízka 
teplota vody tiež stimuluje krvný 
obeh a metabolizmus.  Zrýchli sa 
metabolizmus a tukové rezervy sa 
spaľujú rýchlejšie ako zvyčajne. 
Preto je vhodné zaradiť do svojho 
programu na redukciu hmotnosti 
plávanie  či AQUAAEROBIK.  

Mentálne výhody: 
Odstraňuje strach z vody: Väčšina 
detí sa veľmi bojí vody. Táto obava 
sa má odstrániť v mladom veku, aby 
sa nevypestovala fóbia.
Znižuje stres: Kúpanie a plávanie vás 
núti regulovať dýchanie a umožňuje 
tak väčší prívod kyslíka do svalov. 
Pomáha tiež pri masáži svalov a 
zmierňuje stres. 
Spoločenská činnosť: Je to 
výborný spôsob ako nadviazať 
nové priateľstvá, zasmiať sa a byť  
v „pohode“. Akonáhle začnete 
plávať, zistíte, že byť vo vode je 
návykové a vaše telo bude túžiť 
dostať sa opäť do vody a pohybovať 
sa v nej. Dôvodom je, že všetky časti 
tela sa vo vode hýbu, zatiaľ čo myseľ 
odpočíva a je v pokoji. 
Zoberte uterák a plavky, radi vás 
uvítame  od  15. 9. 2011  (sviatok) 
v priestoroch Plavárne mesta 
Handlová so všetkými službami 
vrátane fínskej sauny.  Od  1. sep- 
tembra 2011 vstúpil do platnosti 
nový cenník, ktorý nájdete na plavárni 
mesta a na  www.handlova.sk .

Vaša plaváreň

Šachový klub Handlová, 
CVČ Relax a mesto Handlová 

organizujú a pozývajú na

2. ročník šachového turnaja,
 konaného na počesť obetí 

banského nešťastia v Handlovej 

Propozície:  
Termín: SOBOTA 3. sept. 2011
Hracia miestnosť: CVČ Relax 
Handlová, F. Nádaždyho 2
Prezentácia: od 8:15 h do 8:50 h
Systém hry: švajčiarsky, 2x15 
minút, 9 kôl
Technické podmienky: každá 
dvojica prinesie  šachy a hodiny
Štartovné: dospelí 1 euro, žiaci, 
dôchodcovia 0,5 eura
Ceny: finančné - zo 
štartovného,vecné ceny pre deti, 
seniorov a neregistrovaných  
Občerstvenie: bufet vedľa hracej 
miestnosti
Rozhodca: Mgr. Milan Kriško 
Organizačný pracovník: 
Mgr. František Krajčovič, 
Okružná 34/6, tel.  0915/340616, 
e-mail:  f.krajcovic@email.cz    

Obranársky pretek, kde sa 
simulovali rôzne situácie zadržania 
páchateľa psom, pričom pri 
zadržaní museli psy prekonávať 
rôzne zábrany a prekážky, pritiahol 
6. – 7.8.2011 do Rematy aj 
množstvo fanúšikov. 

Tento pretek nebol určený len pre 
služobných psov. Zasúťažiť si mohli 
aj civilisti so psami, ktorí sú zdatní 
v tomto druhu kynológie, čím 

chceme pozvať na budúcoročné  
preteky ďalších súťažiacich.
V sobotu museli nielen psovodi, ale aj 
ich psy zvládnuť štrnásť kôl na svahu 
Poma a v nedeľu dve kolá v areáli 
Okrasných rybníkov na Remate, kde 
sa súťažilo v disciplínach zadržanie 
figuranta, ktorý sa pokúšal uniknúť 
na bicykli  a zadržanie figuranta po 
prekonaní jazera.  
Pretek mal už tradične štyri hlavné 
súťaže, ktorých víťazmi sú:

O pohár Regionálnych novín 

PRIEVIDZSKO: 
1. miesto: Marek Mečiar, 267b., 
nemecký ovčiak Cody, MsKK Handlová
O pohár starostu obce Ráztočno:
1. miesto: Jan van Mastrigt, 240b. 
Tiger, belgický ovčiak Malinois z 
POLYTANU SK

O pohár starostu obce Jalovec: 
1. miesto: Jan van Mastrigt, 221b., 
Tiger, Belgický ovčiak Malinois

O pohár primátora mesta Handlová: 
1. miesto: Pavel Taragel, 272b. 
Buržuj, Belgický ovčiak Malinois, KK 
Prievidza.

Vyhodnotili sa aj tri najlepšie 
družstvá, ktoré boli tvorené dvoma 
pretekármi v kategóriách: 
„Najrýchlejší plavec“ - pes, ktorý 
najrýchlejšie preplával rybník 
a  „Prvý od konca“  - ocenenie 
súťažiaceho, ktorý skončil na 
poslednom mieste.

Na tomto preteku sa zúčastnilo 12 

pretekárov zo Slovenska, pozvanie 
zasúťažiť si prijal pretekár z Českej 
republiky a Holandska. Rozhodcovia 
Ján Argaláš a Tomáš Holečka svoju 
úlohu zvládli na výbornú. Pod 
kontrolou mali aj dvoch figurantov 
Miroslava Scherhaufera a Petra 
Šoltéza. 

Celkovým víťazom Špeciálneho 
kynologického preteku Handlovskej 
doliny sa stal:  
 
Jan van Mastrigt, 928b so svojím 
psom Tiger, Belgický ovčiak 
Malinois Z POLYTANU SK.

Touto cestou ďakujem všetkým, 
ktorí sa podieľali na organizovaní 
nášho preteku, ale aj tým, ktorí 
nám ho pomáhajú spropagovať aj 
za hranicami republiky. Výsledkovú 
listinu nájdete na našej internetovej 
stránke 
www.mskkhandlova.estransky.sk. 
Sláva víťazom a česť porazeným. 

Ing. Rastislav Dobiš, predseda MsKK Handlová

Mestský kynologický klub Handlová organizoval XIII. ročník Špeciálneho kynologického preteku 
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Kynologický tábor 
alebo stanovanie so psíkom

V areáli kynologického klubu Handlová 
Strelnica bol od 28 do 31.7. 3.ročník 
letného stanového tábora. Tábor 
vyšiel na jednotku, len počasie trošku 
nevyšlo. Ale aj tak sa nás zišlo dosť. 
Tábora sa zúčastnilo 28 psovodov z 
kynologických klubov:  KK Záhorák 
Malacky, KK Banská Belá, MKK Lazany, 
KšK Dechtice, KK Prašice, Združená 

Kynologia Jablonica, psovodi z Banskej 
Bystrice a Šalkovej a samozrejme 
z domáceho kynologického klubu 
Handlová-Strelnica. 

Všetkým, ktorí sa tábora zúčastnili, 
ďakujeme a dúfame, že sa im u nás 
páčilo.  Zvláštne poďakovanie patrí 
Zlatke Lorinczovej z MKK Lazany, 
ktorá viedla výcvik v piatok, Jankovi 
Aralašovi, ktorý viedol výcvik v sobotu 
a dával rady aj v nedeľu, Tomášovi 

Lištiakovi z MKK Lazany a Erikovi 
Grežďovi z KK Prašice za ich prácu 
na „pľaci“  a celému organizačnému 
tímu z domáceho klubu za ich starosť 
o nás od rána do neskorých večerných 
hodín. Kuchárom za super kapustnicu 
a guláš, bufetárom za bufet, ktorý 
fungoval výborne...
Na záver si veľmi prajem, aby ten 
budúci ročník, bol aspoň tak dobrý ako 
tento. Tak dovidenia o rok, priatelia...

Anton Šabík
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PC Kurzy 1+1 
(1 lektor, 1 žiak)

046/ 5444 013. www.inkubatorhandlova.sk



Pátrame v archívoch po našich známych
Čatokokrát 
pozeráte za 
dlhých večerov 
staré fotky a 
rozmýšľate, 
s kým ste sa 
to fotili? Nuž 
pamäť nie je 
ako Lenin, nie 
je večná.  Aj 
preto sme 
sa rozhodli 
uverejňovať 
postupne 
fotky z vašich 
archívov, aby 
sme na našich 
priateľov, 
s ktorými 
sme strávili 
pekné chviľe, 
nezabudli.  Fotografia, ktorú nám doniesol p. Stolárik je z augusta 1957 
z Troch studničiek. Ak ste niekoho spoznali, vyznačte ho na fotke a 
doručte na zberné miesto: Sladká vášeň - dom kultúry.                  V.H

Nenechajte si ujsť jazdu parným vlakom
80. výročie otvorenia  železničnej trate 
Handlová – Horná Štubňa.
V  nedeľu 2. októbra 2011
sa pri tejto príležitosti budete mať možnosť odviezť sa parným vlakom, 
pozrieť si výstavu z obdobia budovanie železnice a výstavu prác žiakov 
materských a základných škôl v meste, získať pamätnú pohľadnicu. 
Viac informácii už čoskoro na www.handlova.sk.
Podujatie k osemdesiatemu výročiu je kombinované výstavné podujatie 

pozostávajúce z výstavy, premietania filmov a prevádzky vlakových 
modelov, doplnené atraktívnou jazdou vlakovej súpravy, ktorú ťahá parný 
rušeň 464,001 „Ušatá“ z Handlovej na Hornú Štubňu a späť. 
Podujatie organizujú: Mesto Handlová, Obec Sklené, Obec Horná Štubňa 
a ich železničné stanice, Komisia kultúry, pamätihodností a cestovného 
ruchu pri MsZ mesta Handlová,
Klub priateľov železníc na hornej Nitre, Parostrojný spolok Prievidza, o.z., 
Združenie technických a športových činností Bojnice , Klub železničných 
modelárov Prievidza, o.z., TIK ZOHD Handlová.

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.
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Jazdecký klub Navaho 
hľadá brigádnika. 
Požiadavky:
- kosenie ručnou kosou
- zodpovednosť
- pracovitosť
Info: 046/5477 606

Pokosím trávnaté porasty 
krovinorezom. 0907041250

Predám 2. izbový byt v OV, nad 
vežičkou v Handlovej.
Tel: 0918 538 905

GRAFICKÉ PRÁCE - REKLAMA

FOTOGRAFIA - TLAČ
0907 774 280


