
 Hodnotenie činnosti za rok 
2011 bolo hlavnou témou februá-
rového mestského zastupiteľstva 
v Handlovej. Osem komisií, 
ktoré pracujú pri mestskom za-
stupiteľstve, predkladalo správu 
o činnosti. Komisia zdravotná, 
sociálna a verejného poriadku 
pracuje pod vedením Jozefa 
Stopku. Eduard Straka, predseda 
športovej komisie sa zaoberal  
potrebou športovania mládeže. 
Za kultúrnu komisiu predkladala 
správu Alica Buzalková. Tá pred-
stavila okrem činnosti za minulý 
rok aj ciele tohtoročné. V prvom 
rade sa chcú uchádzať o externé 
zdroje z nadácii, či pripraviť súťaž 
o najkrajšiu fotografiu Handlovej. 
Taktiež chcú presadiť vybudova-
nie cyklistického chodníka popri 
Handlovke. Trikrát sa v uplynulom 
roku stretla komisia pre ochranu 
verejného záujmu. Správu pred-
niesol Arpád Koszta. Mestskú 
webovú stránku navštívi denne 
tisíc návštevníkov. Aj o tom 
informoval poslancov Miroslav 
Gazdarica, predseda komisie 
pre komunikáciu a informatizá-
ciu. Komisia vzdelávania, práce 
s deťmi a mládežou je podľa jej 
predsedníčky Jarmily Podobovej 
veľmi aktívna. Jednu z najťažších 
úloh mala ekonomická komisia. 
Vladimír Buzalka pripomenul, že 
kríza je horšia ako sa zdá a na 
populárne postoje nie je momen-
tálne priestor. Žiadosťami o kúpu 
pozemkov sa zaoberala v minu-
lom roku komisia výstavby, ktorú 
vedie Arpád Koszta.

Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia

Handlovské noviny
Všetko najlepšie 
k MDŽ

 Informatívnu správu o činnosti 
Obecnej školskej rady predkladala 
aj podpredsedníčka rady Marcela 
Jakubíková. Náčelník mestskej 
polície Milan Pepich oboznámil 
poslancov o činnosti mestskej po-
lície. Tá riešila v roku 2011 - 4379 
udalostí, z toho 1352 priestupkov. 
V minulom roku policajti odchytili 
114 psov, z ktorých 90 percent 
sa im podarilo umiestniť novým 
majiteľom. Obidve správy vzali 
poslanci na vedomie.

 Šesťročné funkčné obdobie 
mestskej kontrolórky sa končí. 
Poslanci schválili spôsob voľby 
nového kontrolóra. Uchádzači 
môžu posielať svoje prihlášky do 
28.3.2012. 
 Novým zákonom o cestovnom 
ruchu, ktorý je v platnosti od 
decembra minulého roku, sa 
zaoberalo mesto Handlová in-
tenzívne počas dvoch mesiacov. 
Nakoniec sa rozhodlo, že v tomto 
roku (Pokračovanie na str.4)     

Poslanci hodnotili uplynulý rok
Marec 2012

Aj preto mám rád marec
Sú veci, ktoré sa opakujú so 
železnou pravidelnosťou. Keď 
sa blížia Vianoce, nevieme sa 
dočkať snehu. Vločky poletujú-
ce za oknom sú našou istotou, 
že všetko je tak, ako má byť. 
A potom, o pár mesiacov, sa 
rovnako nevieme dočkať prvého 
jarného slnka. Aj preto mám 
rád marec, lebo je predzvesťou 
a prísľubom jari. Lebo zrazu zač 
ne všetko inak voňať. A hodín, 
plných ešte studeného slnka, je 
zo dňa na deň viac...
 Tretí mesiac v roku nám 
prináša aj milé povinnosti 
– vzdávame svoju úctu ženám, 
učiteľom a knihám. Ku všetké-
mu z toho, čo som menoval 
prechovávam hlbokú úctu. Aj 
preto mám rád marec...
 Sú veci, ktoré by sme mali 
brať pravidelne ako vitamíny, 
povedal jeden učiteľ a mal 
na mysli dobré filmy. Ja sa 
pripájam, že to určite platí aj 
o prvých lúčoch jarného slnka. 
Zimu sme si tento rok užili nao-
zaj naplno.
 Už sa neviem dočkať 21.3. 
Aj pre prvý jarný deň mám rád 
marec....
Ing. Rudolf Podoba, primátor Handlovej

7.3. o 19.00 h
v Podnikat. inkubátore

Poutníci, 25. apríl v PI
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Recesia zabrala 
Prvú februárovú sobotu sa v Dome kultúry 
Handlová konal prvý zábavný večer pre všetkých 
smrteľníkov pod názvom „ ŽOBRÁCKY BÁL“. 
Stoly boli  plné jedla...vlastne fotiek jedla. Naozaj 
ste si mohli pochutiť za dvojeurové vstupné na 
tradičnom šodroňáku.
V recesii sa niesol bál od začiatku. Prví hostia sa 
začali schádzať už od 18.30 h. Pri vstupe do sály 
ich vítal profesionálny orchester TITANIC. Každý 
hosť musel odovzdať lístok biletárovi domu kultú-
ry a dobrovoľne prispieť žobrákovi na nové husle. 
Nesmel chýbať ani tradičný prípitok. Žobrácky 
bál otvoril majiteľ a miliardár za vodou spolu s 
krátkou básňou, ktorú sa pokúsil predniesť sám 
KUKA STEHNOVIČ. Pred tombolou sa konala 
sľúbená módna prehliadka s názvom Handry a 
Fľandry v podaní úchvatnej moderátorky Vitríny 
Miesiželezovej. Na záver prehliadky bola vyhod-
notená publikom FĽANDRA BÁLU s korunkou 
na hlave. Žobráckou tombolou rároh sa uzavrel 
program a veselilo sa do skorého rána. O tom, 

že sa chcú v dnešnej uponáhľanej a často ne-
gatívnej dobe ľudia ešte stále zabávať, svedčí aj 
kompletne vypredaný ŽOBRÁCKY BÁL so svojimi 

viac ako 160. účastníkmi. Bavili ste sa na našom 
žobráckom bále? Tešíme sa nabudúce a verte, že 
recesie bude ešte viac!                  DK Handlová 

Aj na obyčajnom školskom krúžku 
sa môžu diať neobyčajné veci. 
Tak o tejto vete sa na vlastnej 
koži mohli presvedčiť prváčikovia 
a druháčikovia, ktorí navštevujú 
každú stredu popoludní krúžok 
Anglického jazyka v ZŠ Školská. 

Zubaté zimné slniečko krásne svietilo 
a čerstvý sniežik vŕzgal pod drob-
nými nôžkami, ktoré sa nedočkavo 
náhlili na školské ihrisko. Dievčatá 
aj chlapci sa veľmi tešili, pretože tu-
šili, že ich čaká príjemné popoludnie 
s angličtinou a snehom. 
Po príchode na ihrisko šikovné de-
tičky za minútku vyrobili magic snow 
circle (magický snežný kruh). Tu sa 
naučili všetky nové slovíčka, ktoré 
súvisia so zimou (winter), snehovými 
vločkami (snowflakes), snehovými 
guľami (snowballs) snehom(snow) 
a snehuliakmi (snowmen). Všetky 

SNOWMEN IN OUR SCHOOL

správne deti poznajú obrovského 
snežného muža Yetiho, ktorý má ob-
rovské nohy zanechávajúce výrazné 
stopy  v snehu.  O chvíľočku sa naše 
ihrisko zmenilo na Yetiho snežný chod-
ník, kde sme pre tohto snežného obra 
vyrobili 10 obrovských snežných stôp 

s mnohými prstami, ktoré bolo treba 
spočítať, samozrejme po anglicky.
Keďže Yeti nám po chodníku niekam 
zmizol, rozhodli sme sa súťažiť. Všetci 
šikovníčkovia si vyrobili tri snehové 
gule (snowballs), ktoré použili v súťaži. 
Vyhral ten, kto dohodil najďalej. Koniec 

súťaže sme zavŕšili potleskom, ktorý 
nám zároveň poslúžil aj ako oprášenie 
si rukavičiek od snehových vločiek 
(snowflakes).

Po chvíľke oddychu sa štrnásť párov 
oprášených rukavičiek pustilo do 
práce. Na ihrisku vyrástlo niekoľko 
obrovských snehových gúľ. Snehové 
gule sa pri usilovnej práci 140 prs-
tíkov onedlho zmenili na snehové 
umelecké diela. Snehuliaci s veľkým 
nosom, snežný pes, či dokonca 
snežná príšera od tej chvíle okupovali 
ihrisko našej školy. 
Potom sa naši malí umelci vrátili do 
magického snehového kruhu, kde 
si zopakovali všetky, teraz už dobre 
známe anglické slovíčka.
Na záver snehového dobrodružstva 
prváčikovia a druháčikovia opäť 
hľadali Yetiho, pretože ho chceli 
zguľovať. Keďže sa im tohto snežné-
ho maxi muža nepodarilo nájsť, tak 
zguľovali aspoň pána učiteľa. 

Mgr. Marián Holica

„DETI DEŤOM“
Materská škola na Ul. SNP 27 v Han-
dlovej s elokovanými triedami na Ul. 
Dimitrovovej, Cintorínskej a Morov- 
nianskej ceste vznikli ako jeden práv-
ny subjekt v roku 2008. Aj preto sa 
vedenie materskej školy rozhodlo, že 
zorganizuje s finančnou sponzorskou 
podporou firmy RIALTO, spoločné 
podujatie pre všetky deti pod názvom 
„DETI DEŤOM V NOVOM ROKU“, 
ktoré sa uskutočnilo v pondelok 23. 
januára 2012 v Dome kultúry v Han-
dlovej. Deti z celej materskej školy 
a elokovaných tried sa stretli, aby 
spoločným kultúrnym programom 

privítali nový rok, ale aj preto, aby 
pozdravili takýmto spôsobom svo-
jich kamarátov. Na pódiu sa spievalo, 
tancovalo, recitovalo a všetci účin-
kujúci boli odmenení zaslúženým 
potleskom. Po skončení programu 
si deti pozreli animované rozprávky 
a dostali prísľub, že takéto príjemné 
a milé novoročné stretnutie sa  stane 
každoročnou tradíciou.
Ďakujeme touto cestou vedeniu ma-
terskej školy  za príjemne strávené 
dopoludnie a firme RIALTO za spon-
zorský príspevok, ktorý bol použitý 
na toto podujatie.

Daniela Hudáková, 
učiteľka, MŠ, Ul. SNP 27, Handlová
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Vážení Handlovčania, 
v stálej rubrike vám opäť pri-
nášame rokovania primátora 
mesta v mesiaci február 2012. 
Témy stretnutí sú i pre vás 
ukazovateľom, v akých sme-
roch sa snaží vedenie mesta 
o rozvoj Handlovej. Primátor 
mesta absolvoval:

FEBRUÁR  2012: 
• Pracovné rokovanie s predstavi-
teľmi spoločnosti FIN.M.O.S, a.s.  
• Pracovné rokovanie s primáto-
rom mesta Partizánske – založenie 
Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu (OOCR)
• Pracovné rokovanie vo firme 
HANT BA 
• 15. zasadnutie Mestskej rady 
mesta Handlová 
• Pracovné rokovanie s primá-
torom mesta Bojnice a zástup-
com primátora Bojníc, založenie 
Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu (OOCR)
• Pracovné rokovanie s generálnym 
riaditeľom Marius Pedersen a.s.
• Pracovná porada ZMO HN, zalo-
ženie Oblastnej organizácie cestov-
ného ruchu (OOCR)
• Pracovné stretnutie s preziden-
tom Konfederácie odborových 
zväzov SR 
• Pracovné stretnutie s prednost-
kou Obvodného úradu a s vedúcim 
odboru civilnej ochrany a krízového 
riadenia

• Pracovné stretnutie s generálnym 
riaditeľom SAD Prievidza 
• Pracovné stretnutie so zá-
stupcom Rímskokatolíckej cirkvi 
v Handlovej Mgr. Jánom Holbíkom, 
miestnym farárom 
• Riadenie krízového štábu v Hand-
lovej – mimoriadna situácia
• Prijatie spisovateľa Ľubomíra 
Janáčka
• Prijatie poslanca NR SR Jána 
Slotu
• Ustanovujúce valné zhromažde-
nie k založeniu Oblastnej organizá-
cie cestovného ruchu 
• 15. zasadnutie mestského zastu-
piteľstva
• Zasadnutie Dozornej rady StVaK 
a.s.
• Konferencia nezávislej iniciatívy 
ZOBUĎME SA! 

Podujatia, akcie, 
spoločenské aktivity: 
• Slávnostný večer spojený s po-
ďakovaním a ocenením inštitúcií, 
kolektívov a jednotlivcov pôsobia-
cich v oblasti kultúry za rok 2011 
• Karpatskonemecký spolok  
– Výročná členská schôdza a stret-
nutie jubilantov, krst nového DVD  
Grünwald
• Seminár o zodpovednom podni-
kaní v P.I.  spojený s programom 
pri príležitosti 5. výročia otvorenia 
Podnikateľského inkubátora v Han- 
dlovej.

JP

Z rokovaní primátora mesta Voľby do NR SR, 10. marec 2012
O voličský preukaz môžete požiadať 
do 8. marca 2012 
Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v 
mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť 
voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname vo-
ličov je zapísaný, môže požiadať mesto o vydanie 
voličského preukazu, v období od 9.2.2012 do 8.3.2012 v čase úrad-
ných hodín MsÚ. Žiadosti prijíma v meste Handlová Madlena Poliaková, 
MsÚ Handlová, prízemie vľavo č. d. 13, tel: 046 519 25 21, 
lenka.poliakova@handlova.sk. Mesto Handlová vydá voličovi na jeho 
žiadosť voličský preukaz v deň podania žiadosti.

Voľby budú v meste Handlová prebiehať v 18. okrskoch 
a volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.

Za organizáciu volieb v meste Handlová je zodpovedný Ing. Jozef 
Tonhauser, prednosta MsÚ, 046 519 25 32, jozef.tonhauser@handlo-
va.sk. 
Harmonogram zabezpečenia volieb, zoznam zodpovedných osôb 
v  meste Handlová, poučenie pre voliča – Ako voliť,  zoznam volebných 
okrskov  a ďalšie informácie nájdete na www.handlova.sk. Kompletné  
informácie o zložení kandidátov na poslancov NR SR a zoznam kandidu- 
júcich politických strán nájdete aj na stránke www.civil.gov.sk 

JP

Počas trvania mimoriadnej 
situácie – 16.2. t.r.  (13,30 
hod) – 19.2. (16,00 hod) bola 
z dôvodu snehovej kalamity 
v meste Handlová mobilizo-
vaná i ťažká technika.
Stručná  štatistika:
- Snehová  prikrývka bola 
odstránená  zo 7 117 m ciest 
o ploche 40 635,47 m2 
- Snehová  prikrývka bola od-
stránená  z 8 438 m chodníkov  
o ploche 12 450 m2 

- Do rieky  Handlovka bolo odve-
zených 2 310 m3  snehu
- Do zelených plôch bolo vyve-
zených 620 m3  snehu
- Počas mimoriadnej situácie 
bolo nákladnými vozidlami na-
jazdených  770 km, vykonaných 
316 otočov (fúr)  so snehom
- Nakladacie mechanizmy od-
pracovali  160 motohodín /Mth/

Poďakovanie primátora 
mesta Handlová

Primátor mesta Handlová ďakuje 
všetkým organizáciám, ktoré boli 
nápomocné pri zabezpečovaní 
ťažkej techniky, spoločnostiam 
Hornonitrianske bane Prievidza, 
a.s., SI.TO.RO, s.r.o., Nákladná 
doprava  - MATEJ, s.r.o. Handlová, 

Agroprodukt Slovakia a.s., VEOLIA 
- SvPS, a.s. Banská Bystrica, OSP, 
a.s. Prievidza, Stanislav Chudý 
– VÝROBA NÁBYTKU, Ráztočno.

Primátor mesta Handlová ďakuje 
všetkým Handlovčanom, ktorí re-
agovali na výzvy a boli nápomocní 
pri odstraňovaní snehovej kalamity 
v meste, poskytli súčinnosť pra-
covníkom v teréne, ďakuje  všet-

kým správcom bytových domov, 
ktorí zabezpečovali súčinnosť pri 
informovaní majiteľov motorových 
vozidiel.
Viac informácii sa dozviete na 
www.handlova.sk/mimoriadna situ-
ácia v Handlovej, kde sú zverejnené 
tlačové správy, ktoré boli aktuálne 
zverejňované počas štyroch dní, 
kedy zasadal krízový štáb mesta.

JP, foto Hater

V Handlovej bola vyhlásená mimoriadna situácia

OČNÁ optika M, s.r.o. 
Námestie baníkov 2, Handlová   

AKCIA 1+1 zdarma
Pri zakúpení dioptrického 
rámu druhý, akciový rám dostanete  

ZDARMA!
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Hľadáme archívne fotografie 
primátorov od roku 1960!

V roku 2012 si Handlová pripo-
mína 636. výročie od založenia.
Henrich Kricker si 8. marca 
1376 prebral z rúk uhorského 
panovníka Ľudovíta I. zakla-
dajúcu listinu nášho mesta. 
Obyvatelia územia zvaného 
Seperdeo – Krásny les, sa stali 
súčasťou osady, ktorá sa začala 
nazývať podľa svojho prvého 
richtára  Krickerhau.
Históriu mesta zásadným spô-
sobom zmenila v roku 1909 
priemyselná ťažba uhlia. 
V učebniciach žiakov základ-
ných škôl nájdete informáciu, že 
v Handlovej je najstaršia hnedo-
uhoľná baňa na Slovenku.
V tomto roku pre vás pripravu-
jeme rubriku primátori mesta od 
iného medzníka Handlovej.
V roku 1960 sa z obce stalo 
mesto. Titul mesta bol Handlovej 
udelený uznesením č. 8 rady 
Stredoslovenského krajského 
národného výboru (SKNV) v 
Banskej Bystrici dňa 20.6.1960. 

Primátori Handlovej 
Na prvom podlaží MsÚ nájdete 
monument s menami všetkých 
starostov a primátorov od vzniku 
Handlovej, teda od roku 1376. 
V tomto čísle Handlovských 
novín otvárame stálu rubriku 
o primátoroch Handlovej, ktorí 
stáli pri rozhodovaní o veciach 
verejných od udelenia štatútu 
mesta. V príspevkoch vám pred-
stavíme samotných správcov 

mesta, cez ich priority, hlavné 
pracovné aktivity, až po dobu ich 
naplnenia či nachádzanie vhod-
ných variant riešenia. Spoločne 
sa pokúsime nájsť odpovede na 
otázky, akú pozornosť venovali 
oblasti vzdelávania, športu, kul-
túre či občianskej vybavenosti. 
Vývoj Handlovej a jej spravova-
nie od polovice 50-tych rokov 
bol úzko prepojený 
s baníctvom. Politické 
a spoločenské zmeny 
prichádzajúce po no-
vembri 1989 zmenili 
aj prácu mestskej sa-
mosprávy a spravo-
vania vecí verejných. 
Centrálne riadenie 
a správa štátnou 
mocou boli zrušené 
a nahradené novým 
územno-správnym 
členením.
V marcovom čísle 

prinášame prehľad primátorov, 
v ďalších číslach prinesieme 
krátke príbehy o predstaviteľoch, 
ktorí spravovali Handlovú od 
polovice 50-tych rokov až do 
súčasnosti. 

V prípade, že niekto vlastní foto-
grafiu Vojtecha Joba, uvítame ju! 
Kontaktujte 046 519 25 39 alebo 
0908 342 616. Ďakujeme. JP+ JO

Preskúšanie prevádzky- 
schopnosti sirén systémov 

varovania obyvateľstva
v Slovenskej republike 

V roku 2012 bude vykonaná kon-
trola prevádzkyschopnosti sirény 
v meste Handlová v  jednotnom 
čase o 12.00 hod. (piatok), dvoj-
minútovým stálym tónom sirén. 
Mesto Handlová týmto informuje 
obyvateľov o čase skúšky. Skúška 
sirény bude realizovaná v piatok  9. 

marca 2012.

Oddelenie správy daní, majetku a podnikateľskej 
činnosti v mesiaci marec spracováva daňové 
priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa 
a k miestnemu poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 

Koncom mesiaca marec bude zahájená distribúcia 
rozhodnutí do domácností poverenými pracovní-
kmi. 
Doručovanie rozhodnutí do bytov a rodinných 
domov bude prebiehať popoludní a počas víken-
dov približne v dĺžke trvania dva –až tri týždne. 
Doručovateľ doručí zásielku občanom priamo 
domov na protipodpis. 
Pracovníci sú určení na odovzdanie zásielky,  
v žiadnom prípade nie sú určení na vyberanie po-
platku na mieste a preto vyzývame občanov, aby 

prevzatie  rozhodnutia o vyrúbení miestnych daní 
a výziev potvrdili svojim podpisom, ale v žiadnom 
prípade nevydávali žiadne peniaze. 
Žiadame všetkých obyvateľov, aby prevzatie pla-
tobných výmerov a výziev potvrdili podpisom aj 
v prípade, že daň už medzičasom uhradili. Ak občan 
bezdôvodne odmietne prevziať zásielku do vlastných 
rúk, je táto zásielka považovaná za doručenú, aj keď 
sa adresát nedozvedel o jej obsahu. 
Žiadame občanov, aby dane uhrádzali predovšetkým 
prostredníctvom pošty alebo bankovým prevodom. 
V prípade, že daňovník neobdrží zásielku do konca 
mesiaca apríl 2012, je potrebné aby sa dostavil na 
pracoviská oddelenia správy daní, majetku a podni-
kateľskej činnosti na doriešenie uvedenej záležitosti.

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

Platby miestnych daní a poplatkov - Neplaťte nikdy pri preberaní rozhodnutí! 

Handlová si 8. marca pripomína svoje založenie

Správa Handlovej 
bola v rukách:

1954 – 1960 Vojtech Job
1960 – 1962 Jozef Vavrica
1962 – 1964 Ľudovít Laučík
1964 – 1988 Jozef Juríček
1989 – 1994 Ing. arch. Jaroslav Izák
1994 – 1998 Silvester Gašparovič
1998 – 2002 Ing. arch. Jaroslav Izák
2002 – 2006 Ing. Peter Hromádka
2006 – 2007 Ing. Peter Hromádka
2007 – 2010 Ing. Rudolf Podoba
2010 -   Ing. Rudolf Podoba

Oblastnú organizáciu cestovného 
ruchu nezaloží. Podľa primátora 
mesta by sa mala takáto organizá-
cia založiť v roku 2013. 
    Na záver ešte aktuálne informá-
cie k odpredaju mestského majet-
ku. Do verejnej súťaže na odpredaj 
mestskej tržnice sa neprihlásil ni-
kto a tak mesto vyhlásilo novú sú-
ťaž. Cena nehnuteľnosti je 177 000 
Eur a súťaž sa bude konať 22.mar-
ca tohto roku. Do druhej verejnej 
obchodnej súťaže na objekt na 
Námestí baníkov sa prihlásili 
dvaja uchádzači. Spoločnosť Duke 
a firma TELEMONT Peter Šebesta. 
Komisia nakoniec vybrala firmu 
Telemont, aj keď ponúkla nižšiu 
sumu. Mesto prihliadlo na pod-
nikateľský zámer. Peter Šebesta 
ponúkol mestu po dobu piatich ro-
kov  bezplatne 50 m2 nebytových 
priestorov vo svojom dnes nado-
budnutom majetku. Objekt získal 
za 135 tisíc Eur.    JP+ RD

Poslanci hodnotili...
(pokračovanie zo str. 1)



Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová
vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1, vlastník mesto 
Handlová,  katastrálne územie Handlová.
Termín predkladania návrhov 24.02.2012  - 22.03.2012 do 10,00 h
Predmet súťaže:
• Stavba súp. č. 1895 postavená na pozemku parcela C-KN č. 1082/
2 (Mestská tržnica)

• Pozemok parcela C-KN č. 1082/2 – zastavaná plocha o výmere 787 m2 
• Ťarchy:  Bez zápisu.
• Minimálna východisková cena:  177 000,00 EUR 
Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a časový priebeh nájdete 
na www.handlova.sk, resp. na MsÚ Handlová č. d. 16. 
Bližšie informácie na tel. čísle: 046/ 519 25 23.

5Informácie z mestského úradu Handlovské         noviny

Pozvánka na mestské 
zastupiteľstvo
Primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba zvoláva 
mestské zastupiteľstvo na 
štvrtok 29. marca 2012 o 14.00  
do veľkej zasadacej miestnosti 
MsÚ Handlová.
Pozvánky s programom nájdete 
na www.handlova.sk, vo vývesnej 
tabuli pred MsÚ a na plagátových 
plochách mesta. Rokovanie posla-
neckého zboru je verejné.

Stála Komisia pre komunikáciu 
a informatizáciu pri MsZ mesta  
bude v roku 2012 organizovať 
prostredníctvom internetovej 
stránky mesta www.hand-
lova.sk ankety, ktoré budú 
venované aktuálnym témam 
zo života nášho mesta. Témy 
ankety budú stanovené vždy 
po dohovore s vedením mesta 
a odbornými oddeleniami MsÚ. 
Hlasovať môžete na www.han-
dlova.sk, vyhodnotenie nájdete 
aj vo vydaniach Handlovských 
novín. (Vzhľadom na uzávierku 
novín vždy s posunom jedného 
mesiaca, skôr na www.handlo-
va.sk).

Spôsob hlasovania iba prostred-
níctvom internetovej stránky 
je najefektívnejším a zároveň 
najrýchlejším spôsobom zís-
kania informácii od obyvateľov. 
V prípade, že nemáte doma inter-
net, využite služby Mestskej kniž-
nice Handlová. Ak ste čitateľom 
knižnice, máte prístup k internetu 
zadarmo. Môžete využiť i bez-
platnú WIFI sieť v Handlovej (is. 
handlova) na dve hodiny denne.

Úvodná téma 
na mesiac marec: 
Odkiaľ získavam informácie 
o dianí v meste?
Cieľ ankety: Získanie informácii 
o využívaní informačných ka-
nálov mesta Handlová.
V prípade, že chcete rozšíriť 
anketu o svoj návrh, je po-
trebné ho zasielať na adresu 
h a n d l o v a @ h a n d l o v a . s k 
a v predmete správy uviesť: 
ANKETA NA MESIAC MAREC 
do 30.3.2012.

Získajte informácie o dianí 
v meste priamo do svojej 
e-mailovej schránky. Aby 
vám žiadna informácia neušla 
a vedeli ste najaktuálnejšie 
informácie, zaregistrujte sa na 
oficiálnej internetovej stránke 
mesta www.handlova.sk. 
Pridajte sa k takmer 600 už 
zaregistrovaným!

Novootvorené prevádzkárne 
v januári 2012 
- Realitná kancelária, Pekárska 16  
- Bazár, záložňa, Prievidzská 1998  
 (bývalý colný sklad)

Zrušené prevádzkarne 
v januári 2012 

- Bazár, SNP č. 1 
 (OD- Jednota COOP)
- INCON, spol. s.r.o. – predaj 
 plastových, hliníkových okien  
 a dverí, Podnikateľský inkubátor  

Zber veľkoobjemného odpadu na mesiac marec 2012
Ako pre-
vencia voči 
vytváraniu 
č i e r n y c h 
s k l á d o k 
m e s t o 
H a n d l o v á 
r e a l i z u j e  

mesačný zber veľkoobjemného 
odpadu. Mesto Handlová žiada 
občanov mesta, aby ku kontaj-
nerom dávali len veľkoobjemný 
odpad, t.j. taký komunálny odpad, 
ktorého rozmery alebo množstvo 
neumožňuje  zber zbernými nádo-
bami (bytové zariadenia a dopln-
ky). 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 6.00h. 

KBV - obytné domy, paneláky  
Pondelok  3.2012
IBV - rodinné domy 
Utorok   6.3.2012
Mestské časti - Horný koniec, 
Nová Lehota, Morovno
Streda   7.3.2012

Kalendár zvozu veľkoobjemného 
odpadu na rok 2012 nájdete aj 
na www.handlova.sk.  

Zvoz separovaných 
zložiek odpadu
V mesiaci marec 2012 sa budú 
jednotlivé zložky zvážať nasle-
dovne: 

Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec
papier  7. a 23.3.2012
sklo  13.3.2012
plasty  14 .a 28. 3. 2012 

Mestská časť Morovno, dolný 
koniec
plasty  2 .a 23. 3. 2012 
papier  9. a 30.3.2012
sklo  16.3.2012

Žiadame obyvateľov mesta, aby 
v prípade plastových odpadov 
(PET fľaše) a objemnejšieho pa-
pierového odpadu tento stláčali 
a neznižovali tak kapacitu kon-
tajnerov na ich zber. Kalendáre 
zvozu nájdete aj na stránke 
www.handlova.sk.

Zimná údržba komunikácií 
Kontakty na výkon zimnej údržby 
pre celé mesto, teda aj Horný 
koniec a Novú Lehotu nepretržite 
na MT 0915 879 227 a v čase 
od 6,30 - 15,30 na tel. 046 5477 
007.

ANKETA
mesta Handlová

Pozvánka 
na oceňovanie pedagógov 
z mikroregiónu handlovskej doliny

Združenie obcí Handlovskej 
doliny bude pri príležitosti 
Dňa učiteľov udeľovať oce-
nenie ,,Vynikajúci pedagóg“. 
Kandidátov na ocenenie mohli 
navrhovať školy, školské zaria-
denia, zriaďovatelia škôl a verej-
nosť do 14.2.2012. 

Srdečne Vás pozývame na 
mikroregionálne oslavy Dňa 
učiteľov

Ľuďom za katedrou
v piatok, 23.marca 2012 
o 10,00 h
v Dome kultúry mesta Handlová

Program:
 Otvorenie - príhovory
 Oceňovanie pedagógov
 PORADŇA KRÁSY ŠEREĎ 
 s pani Erikou (O. Belešová) 
 a Pani Luciou (L. Kollárová) 
 – interaktívna show

Prijmite naše pozvanie a spo-
ločne s nami oslávte Deň 
učiteľov.
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Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 
sa v mesiaci február dožili

Júlia  Rűckschlossová
Anna  Mihálová
Sidonia  Tončková
Jozefína  Turčanová
František  Hudec
Kristína  Petrová
Magdaléna Franková
Mária  Michalková
Viktória  Plaveczová
Jozef  Pastorok
František  Jakab
Mária  Kuruczová
Anna  Kaplánová
Helena  Danyiová
Miroslav  Galba
Juliana  Manová
Helena  Rendeková
Mária  Chudá
Emil  Hagara
Emília  Gambalová
Jozef  Bielokoszstolszki
 

Zapísala: Renata Strážovská, matrikárka

Narodené detičky 
január/február 2012

Jakub  Palušák
Erik  Kobelár
Michal  Gonšor
Nela  Pittnerová
Nina  Neuschlová
Sabina  Kmeťová
Kristýna  Farkašová
Marcela  Paradyová
Barbora  Bakšová
Simona  Herdová
Zuzana  Koprivňanská 
Lilian  Gajdošová
Sofia  Spevárová

Spoznáv@j Internet
Internet dnes hýbe svetom, či sa 
nám to páči alebo nie. Napriek 
všetkým nevýhodám, ktoré nám 
priniesol a my, počítačová ge-
nerácia, ich od svojich rodičov 
počúvame pričasto, má určite aj 
svoje kladné stránky. Môžeme sa 
rozvíjať rôznymi cestami, napríklad 
si založiť vlastnú webovú stránku, 
čo vôbec nemusí byť také kom-
plikované, ako sa na prvý pohľad 
môže zdať. Niečo o tom vedia aj 
ôsmaci základných škôl v našom 
meste. A ako to vieme?
Tento mesiac DaMP vymyslel súťaž 
v tvorbe týchto webstránok, ktorej 
súčasťou bolo vytváranie stránok 
za pomoci dampákov. Žiaci si mohli 
vybrať z troch okruhov, a to hudba, 
voľný čas a cestovanie, pričom 
najčastejšie išlo o hudobné skupi-

ny a športové kluby. Títo súťažiaci 
mali na prerábanie čas niekoľko dní  
a potom sa spomedzi nich vybrali 
z každej školy najlepšie vytvorené 
stránky podľa týchto kritérií: design 
stránky, obsah stránky, prehľadnosť 
stránky + úprava  a kreativita. 
Tu sú výhercovia:  
ZŠ Školská:  Branislav Molota, 
ZŠ Mierové Námestie: Mário Ihring  
ZŠ Morovnianska cesta: Dominik 
Čičmanský. 
Chalanom držíme palce, nech sa 
im v tomto odbore darí.

Deň v rozprávke
DaMP sa tentokrát spojil s mest-
skou knižnicou a vzniklo podujatie 
ako z knižky, doslova rozprávkové. 
Zúčastnili sa ho žiaci prvých roč-
níkov zo základných škôl Mierové 
námestie a Školská.  Po prečítaní 
úvodu do rozprávky Zlaté šaty od 

Dagmar Kážovej, ktorú im prečítala 
prezlečená princezná - zahrali žiaci 
koniec tejto rozprávky podľa ich 
vlastnej fantázie a s malou pomo-
cou knihovníčok. Išlo o to, prebudiť 
ich vlastnú kreativitu, ktorú každý 
prejavil iným, avšak zaujímavým 
spôsobom. Program pokračoval 
krátkym rozprávkovým kvízom 
a diskusiou. Sekcii kultúra, ktorá je 
súčasťou DaMPu, sa toto podujatie 
podarilo, keďže spokojné boli deti 
– čo sa dalo odmerať podľa ich 
úsmevov a aj samotní organizátori  
- pri ktorých bol meradlom jedno-
ducho dobrý pocit. Takže veríme, 
že tzv. naše Rozpávkovo zaujalo 
a kreativita u detí  sa opäť prejavila 
v plnej kráse. 

Lenka Kružlicová, DaMP

Zápis detí 
do Materskej školy
Ul. SNP 27, Handlová

(elokované pracoviská na Ul. Cin-
torínska, Dimitrovova, Ul. Morovni-
anska cesta) k novému školskému 
roku 2012/2013

Organizácia zápisu
Termín vydávania žiadostí na pred-
primárne vzdelávanie:
od 20.februára 2012 – do 2. mar-
ca 2012.
Termín odovzdania žiadostí na 
predprimárne vzdelávanie:
do 30. marca 2012.

Termín prevzatia rozhodnutí 
o prijatí dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie: 
od 16.apríla 2012 – do 27.apríla 
2012
Miesto vydávania, odovzdávania 
žiadostí, zoznam požadovaných 
dokladov, žiadosť a všetky po-
drobné informácie nájdete na 
www.handlova.sk a vo vývesnej 
tabuli pred MsÚ Handlová.
Ďakujeme zákonným zástupcom 
za dodržiavanie určených termínov 
pri prijímaní detí na predprimárne 
vzdelávanie do materskej školy v 
meste Handlová  pre školský rok 
2012/13.

Spoločný školský úrad

DaMP mesta Handlová informuje

Počas mesiaca marec prebieha 
cyklické vzdelávacie podujatie pre 
deti MŠ SNP (aj elokované triedy)  
ABC na PC. 
„Príroda očami detí“ – súťaž-
ná výstava výtvarných prác žiakov 
MŠ, ZŠ, ŠZŠ, Gymnázia I.Bellu 
a SOŠ v Handlovej
13.-15.3. od 8,00 do 14,00 h., CVČ 
Relax           
 Ochranársky večer – stret-
nutie priateľov a ochrancov prírody 
z radov verejnosti a členov ZÚ CVČ 
spojené s premietaním enviromen-
tálnych filmov, organizované v spo-
lupráci s ZO SZOPK A. Kmeťa
15.3. od 17.00 h., CVČ Relax
„Poznaj a chráň“ – vedomostný 
kvíz žiakov 2. stupňa ZŠ a osemroč-
ného Gymnázia I. Bellu v Handlovej 
19.3. o 10,00 h., CVČ Relax   

„Top pedagóg“ – ocenenie uči-
teľov členmi DaMP-u pri príležitosti 
osláv Dňa učiteľov    
23.3. o 10,00 h., DK Handlová   
„Veľkonočné tradície“ 
– tvorivé dielne pre deti nášho mesta 
– výroba dekoratívnych predmetov 
a drevených píšťaliek 
28.3. od 14,00 h. CVČ Relax 

Aj do vášho dieťaťa počas
 jarných prázdnin „kope nuda“ ?
Ak neviete, čo s ním, priveďte ho 
do CVČ Relax Handlová.
Sme tu pre vás denne od 5. do 
9.marca v čase od 8,00 hod. do 
15,00 hod.
Čo u nás denne na vaše deti 
čaká?
Zaujímavé voľnočasové aktivity      “Z 

každého rožka 
troška“:
• „Snehové 
figuríny“ – kre-
atívne stavby zo snehu na Lúke pod 
Líščou horou
• „Super účes“ – tvorivá súťaž  
 mladých vizážistov
• Tanečné workshopy – hip-hop,  
 break dance, zumba
• Tvorivé dielne – tvorba dekora-
tívnych predmetov zameraných na 
jarné motívy
• Športové hry a zábavné súťaže  
 podľa záujmu účastníkov
• Grafika a digitálna fotografia  
 na PC
• Stolový futbal, stolný tenis, 
šach, horolezecká stena...

Kontaktujte CVČ Relax Handlová 
046 5475 377.                     B. D.

CVČ Relax v Handlovej na mesiac marec  2012

Pozvánka 
na celomestské oslavy MDŽ
Mesto Handlová, Dom kultúry 
mesta Handlová a Grémium 
politických strán pozývajú na

Celomestské oslavy  MDŽ
vo štvrtok 8. marca o 16. h 
v kinosále Domu kultúry

V programe účinkujú: Slavko 
Dobrotka, Divadlo pri kolkárni, 
Peter Paulík a ďalší
Po kultúrnom programe Vás 
pozývame na čašu vína.

Pozvánka pre vodičov
Automotoklub Handlová, Au-
toklub Baník Handlová a CVČ 
Relax Handlová pozývajú na ak-
tív vodičov, ktorý sa bude konať 
v sobotu 17. marca 2012 
od 10. 00 h v CVČ Handlová.   
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K I O S K I Á A C I T Š E Í Á A
A L Á R E N E G E E D K N N N U
AUTOPORTRÉT
AZBEST
COUNTRY TRH
ERROR
ERVÍN
FILIP
GAZDA
GENERÁL
GEPARD
HEPARÍN
JARMOK
KABÁT
KAKAO
KAPITÁN

KAPSA
KARKULKA
KASANOVA
KEVIN
KIOSK
KLOBÁSKA
KOLOMAŽ
KOZMONAUT
KVETINA
KURACIE
LIANA
MÍNOMET
MOTTO
MRAKODRAP

MRAVENISKO
MROŽE
NAPRAV
NÁMET
NIKARAGUA
NONÁN
OBLOHA
PERGOLA
PONORKA
POPROSÍM
PRÍSLOVIE
PROBLÉM
RÉTORIKA
RUKAVICE

RUMOVÉ HODY
SANORIN
SARKOFÁG
SKOKANKA
STAROPRAMEN
ŠARŽA
ŠKVARA
ŠTICA
TRÁVNIK
VNADA
VRETENICA

...Lenka Dutková...

Prvé kroky, prvé slová za sebou 
už máš. 
Každý deň nám niečo krásne 
prinášaš. 

Všetko najlepšie k 1. rôčku prajú 
rodičia Mária a Radován.

Cigánikov anjel 
na stoprvej poštovej známke

HANDLOVÁ - V rámci Kultúrne-
ho dedičstva Slovenska vydali 
a uviedli do života poštovú znám-
ku mesta Prievidza s cirkevným 
motívom - anjelikom. Autorom 
konečného výtvarného stvárnenia 
– dizajnu a oceľorytiny známky 
anjela z priečelia hlavného oltáru 
je handlovský rodák, akademický 
maliar, päťdesiat jeden ročný 
Rudolf Cigánik. „My sme inicio-
vali vydanie známky s filatelistom 
a zberateľom Jaroslavom Šimom, 
ktorý sa žiaľ inaugurácie poštovej 
známky nedožil“, vysvetlil smut-
ným hlasom akademický maliar 
a rytec. 

Rudolf Cigánik pripravil v poradí 
už svoju 101 poštovú známku. 
Rozmery zúbkovanej krásy sú 
22x26,5 milimetra. Známku vytla-
čili v Prahe nákladom dva milióny 
kusov.
Slávnostná inaugurácia ojedinelej 
poštovej známky, sa uskutočnila v 
Piaristickom kostole Najsvätejšej 
trojice Nanebovzatia Panny Márie 
počas omše.

ALEXANDER CIBULA
Foto: A. CIBULA
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Mestská polícia 
informuje...
Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac január - február 2012 
(od 16.1.2012 do 19.2.2012) 
celkom 489 udalostí. Zaevido-
vaných bolo 126 priestupkov, 
z ktorých bolo  31 priestupkov 
oznámených občanmi mesta. Za 
uvedené obdobie bolo zistených 
35 dopravných priestupkov.
Mestská polícia vykonala v spo-
lupráci s mestským bytovým 
podnikom, sociálnym oddelením 
MsÚ a Obvodným oddelením PZ 
kontrolu v baníckej kolónii. Kont-
rola bola zameraná na evidenciu 
prihlásených a neprihlásených 
osôb, voľný pohyb a odchyt 
psov.

Preverenie byt. jednotiek - 137
Prihlásení psi  -   94     
Neprihlásení psi            -    46
Odchyt túlavých psov   -    11
Preverenie osôb            -      2

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 nájdete na 
www.handlovask, odklik MsP 
Handlová informuje.
Pozrite si na stránke aj odklik 
Mestský útulok a staňte sa ma-
jiteľom psíka.

„Cynizmus je nepríjemný spôsob ako...“ 
Tajnička má 13 písmen.

FOTOATELIÉR0907 774 280

Ako na to: 
V poli s písmen-
kami nájdite a 
vyškrtajte všetky 
uvedené slová. 
Písmená, ktoré 
ostanú nepre-
škrtnuté tvoria 
tajničku.

Tajnička z minulého čísla:
„Svedomie nás neodvracia od 
hriechu, len nám bráni sa z neho 
tešiť.“
Tajničku odovzdávajte spolu so 
svojou adresou:
- v Podnikateľskom inkubátore 
(č.dv. 314)

- v darčekovej predajni Sladká 
vášeň v DK
- emailom: 
handlovske.noviny@gmail.com

Piatim z vás pošleme malý dar-
ček. (Do konca mesiaca, v ktorom 
uverejníme vaše meno)

V ý h e r c o v i a 
Február:
Viera Kvalichová
Jozef Fleischer
Anna Babjaková
Emília Kouřimská
Dominika 
Bieleschová
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Kino Baník - Marec

Utorok 6. 3. o 18,00 h 
SILVESTROVSKÁ NOC
Réžia: Garry Marshall , USA, 
komédia, 118 min,  slov. tit.
Silvestrovská noc oslavuje lásku, 
nádej, odpustenie, druhé šance 
aj nové začiatky v najrušnejšom 
a najsľubnejšom meste 
sveta – New Yorku počas 
najočarujúcejšej noci roka.
Hrajú: Halle Berry, Jessica Biel, 
Jon Bon Jovi.

Utorok 13 . 3. o 18,00 h 
VIDITEĽNÝ SVET 
Réžia: Peter Krištúfek, ČR, triler, 104 
min, pôvodné znenie
Film Viditeľný svet je 
pôsobivý triler, v ktorom 
jeden z najobľúbenejších 
českých hercov súčasnosti 
Ivan Trojan podáva ďalší zo 
svojich mimoriadnych výkonov, 
z ktorých vám iste pôjde mráz 
po chrbte. 
Hrajú: Ivan Trojan, Jana 
Hlaváčová,Dagmar Bruckmeyer.

Nedeľa 18. 3. o 16,00 h
ALVIN A CHIPMUNKOVIA 3 
USA, animovaná rozprávka, 
87 min, slov. dabing
Chipmunkovia sú späť a  poriad- 
ne to rozpištia! 

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

Web: www.dkhandlova.sk

Streda  21. 3.  o 18,00 h
JACK A JILL 
Réžia: Brett Ratner , USA, 
komédia, 91 minút, čes. tit.
Adam Sandler sa predstaví 
v hlavných úlohách ako Jack 
a Jill v zábavnej komédii 
s rovnomenným názvom. Hrajú: 
Ben Stiller, Eddie Murphy, Alan 
Alda, Téa Leoni.

Slovensko moje, krásna vlasť, 
v srdci Európy stojí,
tu môžem smelo rásť a rásť, 
aj milí rodičia moji.
Máme tu krásne fontány a kostoly, 
ktoré si maľujem, keď prídem 
zo školy.
Úžasné kúpaliská tiež, 
ale to už iste vieš.
Prebudená pieseň je názov 
autorskej literárnej súťaže pre 
žiakov základných a stredných 
škôl, ktorú každoročne vyhlasuje 
MO MS v Handlovej. Slávnostné 
vyhodnotenie už 14. ročníka sa 
konalo v mestskej knižnici. Zo 
46 zapojených autorov, možno 
budúcich básnikov a spisova-
teľov, porota odmenila drobnými 
darčekmi a sladkou odmenou 
trinásť súťažiacich. Zástupca 
primátora Dušan Klas poďakoval 
žiakom, ale aj pedagógom za to, 
že medzi žiakmi hľadajú  talenty a 
dokážu zmotivovať svojich žiakov 
natoľko, že výsledkom sú naozaj 
pozoruhodné literárne práce. 
Najdôležitejšia je však  skutoč-
nosť, že tieto deti aj teraz  doká-
zali, že vzťah k literatúre im nie 
je cudzí. Za všetkých súťažiacich 
a všetky ocenené práce nám 
svoju báseň „Slovensko moje“ 
zarecitovala žiačka 3.roč. ZŠ MN 
Laura Šebestová. 

FK REBEL 
marec  2012
1. marca 2012, 19.00 h 
EROTIKON
Réžia: Gustav Machatý, Českosl. 
republika, 1912, 85 min.
Klasický nemý film o spaľujúcej 
túžbe a vášni pripomenie 
v rekonštruovanej verzii 110. 
výročie narodenia českého 
režiséra svetového formátu 
Gustava Machatého.

8.marca 2012, 19.00 h
JACK SA CHYSTÁ 
VYPLÁVAŤ
Réžia: Philip Seymour 
Hoffman, USA, 2010, 89 min.                    
Kým sa Jack a Connie pomaly 
oddávajú rodiacej sa láske, 
manželstvo Clyda a Lucy sa 
otriasa v základoch. Oba páry sa 
musia vyrovnať s nevyhnutným 
osudom svojich vzťahov.

15. marca 2012, 19.00 h 
DVOJAKÝ ŽIVOT 
VERONIKY
Réžia: Krzysztof Kieślowski, 

Francúzsko/Poľsko, 1991, 98 
min.
Príbeh dvoch identických 
dievčat, Krakovčanky a 
Parížanky. Hoci sa stretávajú 
len na krátky čas, a i to len na 
diaľku, ich osudy sú prepojené. 
Záhadné veci sa tu dejú s 
neuveriteľnou prirodzenosťou 
a jednoduchosťou.

22. marca 2012, 19.00 h 
VEĽKÁ LÁSKA
Réžia: Pierre Étaix, Francúzsko, 
1969, 86 min.
Prvý farebný film vynikajúceho 
francúzskeho komika Pier- 
ra Étaixa sa vyznačuje 
fantastickou grotesknosťou 
a muzikálovo-poetickou aurou, 
ktoré dôverne poznáme z filmov 
Étaixovho súčasníka Jacquesa 
Tatiho. 

29. marca 2012, 19.00 h 
ÚTEK ZO SIBÍRI
Réžia: Mike Leigh, USA, 2010, 
133 min.
Dráma, založená na skutočnej 
udalosti, sa zameriava na 
vojakov 2. svetovej vojny, 
ktorým sa v roku 1940 podarilo 
uniknúť zo sibírskeho gulagu. 

Utorok  27. 3. o 18,00 h
SHERLOCK HOLMES 2: 
HRA TIEŇOV 
Réžia: Guy Ritchie , USA, akčný, 
dobrodružný, krimi, 129 min, 
slov. tit., OP 12+
Prefíkaný Moriarty je stále o krok 
vpred a spriada siete smrti 
a skazy. Všetko je súčasťou 
väčšieho plánu, ktorý, ak vyjde, 
zmení celé dejiny... Hrajú: 
Robert Downey Jr., Jude Law.

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Pripravujeme
Marec - mesiac knihy
Vitajte v knižnici. Vyhlásenie 
najaktívnejšieho detského čitateľa 
za r. 2011.
 Naša knižnica. Podujatie k vý-
ročiu založenia knižnice
Poznaj svoje mesto. Roz-
právanie o našom meste pre  
2.st. ZŠ.
Vansovej Lomnička. 
Regionálna recitačná súťaž žien. 
V spolupráci s Úniou žien.
To mlieko má horúčku.
Zážitkové čítanie z knihy 
V. Šikulovej. Pre 1.st.ZŠ.
Spisovateľ v knižnici. 
Jaroslav Perniš. Beseda s pozva-
ným hosťom.

Noc v knižnici s Andersenom. 
30.-31.3. 2012.

Týždeň slovenských knižníc. 
Týždeň detskej knihy.

Deň otvorených dverí.

Odpustenie sankčných. 
poplatkov pre zábudlivcov.

Najobľúbenejšie knihy. 
Výstava kníh

DM

Handlovčania ocenení 
na Kultúre 2011

Osobnosti a kolektívy, ktoré sú 
aktívne v oblasti kultúrneho diania 
na hornej Nitre sú každoročne 
oceňovaní na podujatí KULTÚRA. 
Za rok 2011 získali ocenenie 
i Handlovčania. V piatok 10. febru-
ára 2012 sála v Kultúrnom centre 
Bojnice tlieskala i DK Handlová pri 
príležitosti 50. výročia založenia, 
Miroslavovi Soukupovi za aktívnu 
kultúrnu činnosť a Rudolfovi Cigá-
nikovi pri príležitosti jeho životného 
jubilea.
Gratulujeme i Handlovčanke Anež-
ke Balušinskej (pôsobí i v handlov-
skom ARTANNe a ZUŠ Handlová), 
ktorá si prebrala ocenenie pre 
súbor Úsmev z Prievidze, v ktorom 
pôsobila viac ako 20 rokov. Návrhy 
na ocenenie predkladajú a poduja-
tie organizujú K -2000 – Združenie 
na podporu kultúry hornej Nitry, 
TSK, RKC v Prievidzi, Hornonit-
rianske múzeum, ZMOHN, RKC 
Stredné Ponitrie, KC Bojnice, OR 
Matica Slovenskej.                   JP

DK Handlová pozýva 
v marci 2012
POZVÁNKA NA VERNISÁŽ VÝ-
STAVY 
„LUBICA MARTINCOVA / 
EXHIBITION“ 
piatok 2.3.2012 o 18.00h v čitár-
ni DK Handlová
Koncept ľudskosti vo svojej naj-
čistejšej forme. Ukazujúc skrytú 
podstatu ľudského bytia, základné 
potreby človeka a zanedbateľnosť 
ľudskej existencie v kozme. Vy-
stavované fotografie sú jedným 
z mnohých pokusov o vizuálne 
znázornenie podstaty vesmíru a 
úlohu človeka v ňom. Fotografie 
zobrazujú obyčajného človeka v 
rôznom prostredí, pričom každé 
zastupuje inú situáciu súvisiacu s 
koncepciou výstavy.
Výstava potrvá do 30. marca 
2012. V prípade záujmu o ná-
vštevu výstavy nahláste sa na 
vrátnici DK Handlová v pracovné 
dni do 18.00 h.
-------------------------------------
Dom kultúry mesta Handlová
pozýva na hudobno – zábavný 
program k MDŽ

„Úsmev ženám“
s hudobnou skupinou BLACK 
BAND
11. marca o 17. 30 h v Kultúr-
nom dome Nová Lehota
Vstup voľný.

Krátkodobý nájom 
od 5 Eur/hod

- rodinné podujatia
- školenia, prednášky

5444013  - PI Handlová
www.atohorvath@gmail.com
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Dňa 9.3. 2012 uplynú 2 roky od 
smrti nášho drahého manžela, 
otca, starého otca, švagra 

Ondreja Čulíka. 
Spomína manželka, syn Miroslav 
s rodinou, dcéra Katarína, sestra 
Mária s rodinou, švagor Vincent 
s rodinou, švagriná Helena 
s rodinou. 

„Klesli ruky, ktoré veľa pracovali, dotĺklo srdce, 
ktoré sme radi mali“.

Dňa 25.2.2012 uplynul rok, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, dedko 
a pradedko 

Eduard Janto. 
Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. 
S láskou a úctou spomína celá 
rodina.

Predám plechovú garáž Ul. 
Údernícka. 
Tel. kontakt: 0908 969 696. 
Cena 480 eur.

Dňa 10 marca uplynie 5 rokov, čo 
nás opustil manžel, otec, dedko 
a pradedko 

Ján Šupka.
Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. 

Smútiaca rodina.

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

Dňa 8.2.2012 uplynulo       
9 rokov od úmrtia našej 
milovanej mamičky, babky 

Anny Vráblikovej.
Kto ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú 
spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú synovia František s rodi-
nou, Ján, Peter, Pavol, dcéry Anna s rodinou a Mária, 
vnučky Monika, Rebeka, Anna a Mária.

Už len kytičku kvetov Ti na hrob 
môžeme dať, sviečku zapáliť 
a spomínať. 

Dňa 29.3.2012 uplynie rok, čo  
od nás navždy odišla naša drahá 

Lýdia HALLONOVÁ. 
Kto ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku. 
Manžel, synovia, vnuk a sestra.

Dňa 22.2.2012 uplynuli 
dva roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec, starý otec 
a prastarý otec

Jozef Jung. 
S úctou a láskou na teba 
stále spomíname.

Chýbaš nám.

Dňa 19.2.2012 uplynulo 
2. výročie, čo nás vo 
veku nedožitých 88 rokov 
opustil náš otec, starý 
otec a prastarý otec 

Imrich Izák. 
Prosíme všetkých, ktorí 
ste ho poznali, o tichú 
spomienku. 
S láskou v srdciach s pevnou nádejou na stretnutie 
vo večnosti naňho spomínajú manželka Mária, Pe-
ter a Jozef  s rodinou, dcéra Eva s rodinou, vnúčatá 
a pravnúčatá.

Dňa 12. 2.  2012 nás vo veku ne-
dožitých 56 rokov navždy opustil 

Jozef Reichman 
– tramp, milovník a ochranca 
prírody, turista, speleológ. 
Ďakujeme všetkých kamarátom, 
známym, blízkym, ktorí ho dňa 
16.2.2012 vyprevádzali a za 
prejavenú sústrasť. 

Nech ti, Joko, naveky večné svetlo svieti na ceste 
poslednej.                                              Smútiaca rodina.

Opustili nás  
január/február 2012

Vladimír  Ryba  90 r.
Viliam  Lezo  80 r.
Jozef  Zorád  61 r.
Martin  Kováčik  20 r.
Jozef  Reichmann  55 r.
Michal  Stopper  33 r.
Mária  Neuschlová  82 r.
Kristína  Sýkorová  78 r.
Margita  Čevelová  72 r.
Irma  Toráňová  79 r.
Gizela Marscháleková  84 r.

Materské centrum LIENKA Handlová 
oznamuje všetkým mamičkám s detičkami, že 
od 1. februára 2012 sa zmenili otváracie hodiny 
v materskom centre Lienka.

Budeme sa stretávať každý deň, v utorok a vo štvrtok 
v popoludňajších hodinách do 18.00 h.
Materské centrum pozýva mamičky s deťmi do svojich 
priestorov v Dome opatrovateľskej služby, Ul. Partizánska, 
Handlová, prízemie, prostredný vchod.
Otváracie hodiny platné 
od 1.2.2012
Pondelok:   8:30-12:30
Utorok:  14:00-18:00
Streda:    8:30-12:30
Štvrtok:  14:00-18:00
Piatok:    8:30-12:30
Chcete vedieť viac o materskom centre v Handlovej?  
Kontaktujte: 0905 222 667, resp. 0917 467 295

Kurzy v Handlovej pre každého 
Help, n.o. v marci otvára:
12.3.2012 – Počítačový kurz pre začiatočníkov, 
30 hod.
13.3.2012 - NEMECKÝ JAZYK pre začiatoční-
kov, 50 hod.
19.3.2012 – Kurz opatrovania s NJ pre opatro-
vateľskú prax – 280 hod.
19.3.2012 – NEMECKÝ JAZYK pre opatrova-
teľskú prax  - 60 hod.

V stálej ponuke: 
- Kurz obsluhy motorových vozíkov 
- Odborná spôsobilosť pracovníka SBS
- Individuálne vzdelávanie  v oblasti AJ a NJ
a iné kurzy podľa Vašich požiadaviek.
Bližšie informácie: Help, n .o., 
Námestie baníkov 8,Tel.: 0905 884 813.
kmetova@handlova.sk; www.helpha.szm.sk

Venujte 2% z dane z príjmov 
za rok 2011 pre Jazmín n.o.
Tlačivá nájdete na 
jazminhandlova.sk

Podporte športovanie detí 
a mládeže poukázaním 2% za 
rok 2011 pre ŠBK Handlová.  
Stiahnite si tlačivo na 
www.handlova.sk . Ďakujeme!

Pomôžte vtáčikom prežiť zimu!
ZŠ Školská ulica v spolupráci s Mestskou knižnicou Handlová vyzýva všetky deti základných škôl 
v Handlovej, ktorým záleží na vtáčikoch žijúcich v našom meste, aby priniesli vtáčiu búdku do 
knižnice, kde najskôr prebehne súťaž o najoriginálnejšiu vtáčiu búdku. Po vyhodnotení tejto súťaže 
budú všetky búdky aj s potravou rozmiestnené v našom meste pod vedením Mgr. Havranovej 
a Mgr. Kurišovej. Žiaci tretích ročníkov sa budú starať o to, aby bola v búdkach vždy zabezpečená 
potrava pre vtáčikov – veď aj oni sú obyvateľmi nášho mesta.                             Mgr. Havranová 

Od februára 2012 v COOP 
JEDNOTA v prevádzke osobný 
výťah pre 11 osôb!



Paraolympionici dosiahli skvelé 
výsledky na Európskom pohári 
postihnutých športovcov, kto-
ré sa konali vo francúzskom 
Tignes 8.  a 9. februára 2012. 
Športovci reprezentovali Slo-
vensko a náš región naozaj vý-
nimočne.  Tréningy na  našom 
rematskom kopci,  s podporou 
TMG,  priniesli svoje ovocie.
 

Preteky sa začali zjazdom
Zlatý medailista z Vancouveru 
Jakub Krako s navádzačom 
Martinom Motykom obsadili 
skvelé 2.miesto, len 4 stotiny za 
Španielom Santacanom.
Ďalší skvelý výsledok pridal zra-
kovo postihnutý paralympionik 
Michal Beladič s navádzačom 
Filipom Švidroňom, ktorý skončil 
na 3.mieste. V ťažkej  konkurencii 
bojoval aj telesne postihnutý 
Martin France, ktorý 8.2.2012 
skončil na 9. mieste.

Ďalší zjazd Slovensko 
posunul ešte vyššie
Zrakovo postihnutý Jakub Krako 
(navádzač Martin Motyka) skon-
čili na 1.mieste.
Zrakovo postihnutý Michal Be-
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Podujatie sa uskutočnilo  10. 
februára 2012 o 17,00 h  v Kul-
túrnom a spoločenskom stredisku 
v Prievidzi, kde boli ocenení aj 
najúspešnejší športovci mesta 
Handlová za najlepšie dosiahnuté 
výsledky v uplynulom roku. Za rok 
2011 bolo na hornej Nitre ocene-
ných 48 jednotlivcov a kolektívov. 
Z Handlovej celkovo 6 jednotlivcov 
a 1 kolektív.

Kategória: Zvláštne ocenenie

MBK Handlová  pri príležitosti 70. 
výročia od založenie basketbalo-
vého klubu v Handlovej a dvojica 
jeho predstaviteľov Mgr. Imrich 
Weisz - funkcionár MBK Hand-
lová a  Ing. Jozef Tonhauser, 
prezident MBK Handlová. 

Robert Šuník  – prezident FC 
Baník horná Nitra za fúziu hand-
lovského a prievidzského futbalu 
Eduard Straka - pretekár, tré-
ner v atletike za získanie zlatej 
medaily na Európskych vete-
ránskych hrách v olympijskej 
disciplíne chôdza na 20 km. 
 

Kategória: Jednotlivci - dospelí

Dominika Šalamonová – kara-
te, za dve strieborné medaily na 
Majstrovstvách sveta v kategórii 
WTKA.
Kategória:  Jednotlivci – mlá-
dež
Róbert Jány – basketbalista 
MBK Handlová a reprezentant 
Slovenska v basketbale .

JP, foto: Internet

Poradíme bezplatne 
s vyplnením daňového priznania
Združenie obcí Handlovskej 
doliny oznamuje občanom, že 
od 6.2.2012 do 25.3.2012 bude  
v TIK-u Dom kultúry ), Námestie 
baníkov 3, Handlová

spracovávať pre dôchodcov 
bezplatne daňové priznanie za 
rok 2011. 
K daňovému priznaniu je po-
trebné priniesť: 
- občiansky preukaz, všetky 
potvrdenia o príjme za rok 2011 
(deputát a pod. ). Do daňového 

priznania sa uvádza za rok 2011 
výška dôchodku, ktorú však 
netreba dokladovať výpisom 
z pošty, iba poznať jeho výšku. 
Daňovník podáva  len jedno da-
ňové priznanie. Tlačivo poskytu-
jeme bezplatne.
Daňové priznania spracovávame 

v pracovných dňoch od 9,00 do 
15,30 hod.
Kontakt: 046/ 3811016.
Upozornenie: 
Novelou Zákona o dani z prí-
jmov, nie je možné za rok 2011 
vrátiť daň z úrokov. 

JP + EJ

ladič (navádzač Filip Švidroň) 
skončili na 3. mieste za J. San-
tacanom (Španielsko), Martin 
France 11. miesto.

9. februára bol na programe Eu-
rópskeho pohára pretek Super G a 
super kombinácia (superG+sla-
lom).  Boli to záverečné preteky 
vo francúzskom Tignes, kde sa 
na štart postavili Jakub Krako, 
Michal Beladič a Martin France. 
Michal Beladič pretek Super G 
nedokončil, keď nezvládol oblúk v 
dolnej časti trati.
Jakub Krako skončil po svojej 
skvelej jazde na 1.mieste v super 

G a následne vyhral aj super kom-
bináciu. Martin France mal naj-
lepšie umiestnenie na pretekoch 
v Tignes, keď v super G skončil 
5. a v super kombinácii 6. Ďalšie, 
v poradí 6. kolo, sa uskutočnilo  
v českom Špindlerovom Mlyne, 
kam cestovali paraolympionici  
21. februára 2012.

Ešte odkaz od manažéra klubu 
Pegas Remata, Ing. Martina 
Franceho: Budeme radi, ak naše 
výsledky pošlete ďalej a ukážete 
ich SLOVENSKU, robíme to pre 
Slovensko!! Ďakujeme!!!

JP, foto: Internet

Paraolympionici žali opäť úspechy vo Francúzsku

Najúspešnejší športovci mesta Handlová v Prievidzi

Olympijský klub Prievidza 
a mesto Prievidza, v spolupráci 
s ďalšími spolkovými združeniami 
pripravili tradičné spoločenské 
a športové podujatie Vyhlásenie 
najúspešnejších športovcov, 
trénerov, kolektívov, funkcionárov 
a Ceny fair play mesta Prievidza a 
regiónu horná Nitra za rok 2011. 

Plaváreň v Handlovej
informuje, pozýva  v marci 
Deti počas jarných 
prázdnin plávajú zadarmo!
Pre deti od 3 do 15 rokov 
v čase jarných prázdnin od  
5.3.2012 do 11.3.2012 
VSTUP ZDARMA 
v sprievode platiacej dospelej 
osoby.

ŽENY  KRÁSA  RADOSŤ 
Z POHYBU - ZDRAVIE
8.3.2012  (vo štvrtok)
Vstup na plaváreň pre každú 
ženu s prekvapením!
Okrem toho ženy pozývame 
v tento deň na
zdravotné cvičenie pre seniorky 
17,30 -18,30   1,90 E
aquaaerobic 
18,30 -19,15 1,90 E

Bronz pre Linkeša v chôdzi, 
úspech basketbalových kadetov
Na halových majstrovstvách 
Slovenska v atletike dorastencov 
v Bratislave štartoval aj Handlov-
čan Milan Linkeš. V chôdzi na 3 
km vybojoval 3. miesto a získal 
bronzovú medailu.
Žiak handlovského gymnázia si 
popri chôdzi úspešne plní úlohy 
aj v ŠBK Handlová v dorastenec-
kej lige, kde má kolektív kadetov 
reálne predpoklady na zisk medai-
lového umiestnenia. 

V čase uzávierky novín boli kadeti 
Školského basketbalového klubu 
Handlová už len krôčik od účasti 
vo finálovom turnaji o titul majs-
tra Slovenska, keď zvíťazili nad 
svojimi rovesníkmi  v Prievidzi v 
pomere 74 :68.

JP

Od 1. decembra 2011 nájdete 
na web stránke mesta

 www.handlova.sk 
novú podstránku  

Straty a nálezy
Niečo ste stratili alebo našli?

Nezabudnite nás informovať! Viac 
na stránke www.handlova.sk!



„Radošinci“ prídu aj do Handlovej 
Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na reprízu naj-
novšej inscenácie Radošinského naivného divadla

LEN TAK PRIŠLI 

20. marca 2012 o 19.00 h v Dome kultúry Handlová. 
Rezervované lístky si prosím vyzdvihnite najneskôr 
do pondelka 19.marca 2012.

Na medzinárodnej výstave psov, ktorá 
sa konala za účasti vyše 1200 psov  
29.01.2012 v Trenčíne, získal pekné 
ocenenia dvojročný americký sta-
fordský teriér ZERRO Szalai (majiteľ 
Michal Klas). 

Šampión Zerro bodoval takmer 
v každej kategórii:
 1. miesto CAC (čakateľstvo na  
 šampionát krásy)
 CACIB (čakateľstvo na medzinárod- 
 ný šampionát krásy)
 BOB (najlepší z plemena)
 1. miesto v celej skupine FCI III
 1. miesto BOD (Best of Day)
 Celkový víťaz všetkých psov  
 a plemien. 
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Pekný úspech Zerra z Handlovej

MBK Baník Handlová – 04 AC LB 
Spišská Nová Ves  80:85 (44:45)

V 32.kole basketbalovej extraligy 
mužov hostili basketbalisti han-
dlovského Baníka na domácej 
palubovke piaty celok priebežnej 
tabuľky Spišskú Novú Ves. V han-
dlovskom drese sa päť kôl pred 
koncom základnej časti predstavila 
200 centimetrov vysoká podko-
šová posila, Američan Jermaine 
Green, ktorý prišiel „zapchať“ dieru 
pod handlovským košom a doplniť 
káder pred blížiacim sa play off. 
Súboje medzi týmito súpermi sú 
od nepamäti veľmi vyrovnané a tak 
sa aj od tohto stretnutia očakávala 
basketbalová dráma. 

Tá sa začala písať od prvej sekundy 
zápasu a v úvodnej desaťminútov-
ke si ani jeden z tímov nedokázal 
nakloniť misky váh na svoju stranu. 
Domáci aj tentoraz vyrukovali so 
streľbou spoza trojkového oblúka, 
Spišiaci sa naopak presadzovali 
najmä z hry spod koša. Po prvom 
dejstve svietil na ukazovateli ne-
rozhodný stav 17:17.

Druhá štvrťka do bodky kopírovala 
priebeh úvodného dejstva, keď sa 
tímy striedali vo vedení. Baníci si 

v tejto časti držali dvoj až trojbo-
dové vedenie do poslednej minúty 
prvej polovice, no v jej závere sta-
novil polčasový výsledok na 44:45 
hosťujúci Baťka.

Bodový účet tretej periódy otváral 
Baldovský a naznačil zaskočeným 
„baníkom“, že sa východniari do 
Handlovej prišli o dôležité dva 
body pobiť. Do poslednej časti 
vstupovali mužstvá za stavu         
62:69.

Aj  jej úvod zachytili lepšie Spišiaci 
a po necelej minúte viedli pod han-
dlovskými košmi 73:62. Prvý kôš 
Handlovčanov v tejto časti prišiel 
až po dvoch minútach hry z ruky 
Jonesa, no hostia odpovedali 
na každú úspešnú útočnú akciu 
Hornonitranov. Štyri minúty pred 
koncom sa po trojke Madaja dotia- 
hol Baník na rozdiel piatich bodov 
71:76, no v priebehu dvoch minút 
hostia opäť viedli o deväť, 82:73. 
Domáci sa nevedeli strelecky pre-
sadiť, zahadzovali trestné hody a aj 
to bol kameň úrazu handlovského 
zlyhania. 
Spišiaci tak odčinili domáce za-
váhanie z 23.kola, keď na svojej 
palubovke podľahli Handlovej 81:
82 a v 32.kole extraligy vrátili Hor-

nonitranom  „dlžobu“ spod vlast 
ných košov. 
 

Štvrtiny:  
17:17, 27:28, 18:24, 18:16
Strelci:
MBK Handlová: Jones 30, Golian 

15, Madaj 13, Hampton 10, Mrviš 
5, Barišič 4, Ridzoň 3.
Spišská Nová Ves: Jefferson 31
Rozhodovali:  Fuska, Lamoš, Dula

Pavel Procner (krátené)
Foto: P. Jaško

„Spišiaci vrátili Handlovčanom požičané“

Predávate alebo kupujete nehnuteľnosť?

Od 1.3.2012 Vám ju vyhotovíme 
za bezkonkurenčnú cenu 
a v termíne do 3* dní!

Vrátane vypracovania návrhu 
na vklad do katastra nehnuteľností

Potrebujete kúpno-predajnú
alebo darovaciu zmluvu 
na byt, stavbu alebo pozemok?

*štandardne do 7 dní

Kontaktujte nás:
e-mail: 

adrissro@gmail.com
Tel.: 0911 319 510

Pozvánka 
na oceňovanie handlovských športovcov

Mesto Handlová pozýva širokú verejnosť
dňa 3.3.2012 (sobota) o 18.00 hod.do priestorov 
Športovej haly v Handlovej, kde sa uskutoční 
Ocenenie najúspešnejších športovcov, kolektívov, 
trénerov a funkcionárov mesta za rok 2011
Ocenenie sa uskutoční v prestávke extraligového 
basketbalového zápasu  
MBK HANDLOVÁ  -  BK ISKRA SVIT.
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5. rokov od otvorenia Podnikateľského inkubátora
Od otvorenia inkubátora v roku 2007 uplynulo už 5. rokov. Toto výročie  si spravujúca or-
ganizácia Asterion, n.o, pripomenula sériou podujatí pre obyvateľov a návštevníkov nášho 
mesta, na ktorých predstavila svoju činnosť. 

Kalamita poznačila účasť 
na seminári
Horoskop, ktorý vyšiel v januárových HN a 
predpovedal na február vyše pol metra snehu 
bral málokto vážne. Ráno15. februára neostali 
zaskočení len cestári, ale aj účastníci Seminára 
o zodpovednom podnikaní v Podnikateľskom 
inkubátore v Handlovej. Neprejazdný lehotský 
kopec a zablokovaná Banská znemožnili účasť 
na podujatí, ktoré organizovala agentúra  Pontis 
pod záštitou primátora mesta. Aj napriek týmto 
okolnostiam si zaujímavú prednášku lektorky  
Jany Ružickej vypočulo dve desiatky záujemcov. 
V diskusii si vymenili svoje skúsenosti nielen 
podnikatelia, ale aj predstavitelia mestských 
organizácií a samosprávy. Po skončení seminára 
nasledoval workshop pri príležitosti 5. rokov ot-
vorenia PI spojený s otvorením výstavy a spolo-
čenským rautom.

Folkparáda po 25. rokoch
Nielen spomienky, ale hlavne pekná muzika zneli 
Podnikateľským inkubátorom v piatok 17. febru-
ára. Pri príležitosti 5, výročia od otvorenia inku-
bátora  sa konala prehliadka bluegrass a country 
hudby pod názvom  Folkparáda po 25 rokoch. 
Počas troch hodín sa asi stovke návštevníkov 
predstavili skupiny Starý Úsvit, Peter Darmo-
vzal, Tuláci, Čas, Martin´s band, Krok a B2. 
Okrem hudby účastníkov nasýtil aj Pufi chutným 
gulášom.

Tři Tílka spievali deťom
Mesto Handlová je známe svojim blízkym vzťa-
hom ku country hudbe. Veď aj Michal Tučný 
o Handlovej prehlásil: „Handlová je Nahsville.“ 
V posledných rokoch, tak ako sa country 
a trampská muzika vytratila z rádií, stále menej 
ju počuť aj v domácnostiach. Aj preto sme priví-
tali aktivity bluegrassového mestečka Palenčáreň 
v Gelnici a oživili sme projekt Horizon Country, 
ktorý v 90-tych rokoch pred-
stavoval country hudbu de-
ťom základných škôl. Prvou 
lastovičkou  bol výchovný 
koncert  pre deti, ktorý sa 
konal 9.2. v Podnikateľskom 
inkubátore. Bluegrassová 
skupina Tři Tílka z Plzne 
predstavila deťom nielen 
bluegrass, ale aj jednotlivé 
nástroje, ktoré tento hudob-
ný štýl využíva. 
Ak všetko dobre dopadne, 
stretneme sa opäť 8.3., keď 
sa deťom predstaví Pavlína 
Jíšová a o mesiac bluegra-
soová formácia COP z Plzne. Spracoval: V.Horváth

Bluegrassová skupina KROK z Novej Dubnice

Lektorka Jana Ružická z agentúry Pontis

Bluegrassová skupina TŘI TÍLKA z Plzne

Jozef HALLON, kandidát č.118

Ako ste žili za socializmu?!
Ako žijete dnes? Rozmýšľajte!

14

City fest Handlová
Plánujete si dovolenku? Máte radi coun-
try a rockovú hudbu? Tak potom 3. a 4. 
augusta dovolenkujte v Handlovej. 
V týchto dňoch sa uskutoční CITY 
FEST Handlová.
Festival sa uskutoční v priestoroch 
Špeciálnej školy v Handlovej. Program 
je rozdelený do dvoch dní. Piatok sa 
predstavia country a bluegrassové 
skupiny a sobota bude patriť rockovej 
hudbe. Hosťom bude skupina KISS 
Forever Band. Bližšie informácie: Cho-
opper Club Handlová.


