
V Handlovej sa stalo tradíciou, 
že pri príležitosti osláv Dňa 
učiteľov preberajú ocenenia 
učitelia škôl nášho mikroregió-
nu za prácu, ktorú odviedli pri 
výchove najmladšej generácie. 
Stáva sa tak každoročne, v ča-
se, kedy si pripomíname výročie 
narodenia učiteľa národov Jana 
Amosa Komenského. Ocenenie 
však už niekoľko rokov pri-
chádza aj v podobe uznania od 
najmladšej generácie – Detský 
a mládežnícky parlament aj 
v tomto roku vybral spomedzi 
pedagógov svojho naj... učiteľa. 
Združenie obcí Handlovskej do-
liny pri príležitosti Dňa učiteľov 
udeľuje ocenenia ,,Vynikajúci 
pedagóg“.

Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia
Handlovské 

V piatok 23. marca 2012  si 
v Dome kultúry mesta Handlová 
ocenenia prevzali: 

Ocenenie „Vynikajúci pedagóg 
2012“  
Mgr. Jana Chudá, Základná 
umelecká škola Handlová - za 
prínos a prácu v oblasti výchovy 
a mimoškolskej činnosti s deťmi 
a mládežou. 
Alžbeta Korgová - za celoživotnú 
prácu a prínos pre rozvoj školstva, 
výchovy a vzdelávania. 
Mgr. Ľudmila Pernišová, Základná 
škola, Školská ulica, Handlová - za 
prínos a úspechy dosiahnuté vo 
výchovno-vzdelávacom procese. 
Mariana Sabová in memoriam 
-  za celoživotnú prácu a prínos 

pre rozvoj školstva, výchovy 
a vzdelávania. Ocenenie prevzala 
dcéra Ing. Silvia Slottová.
Mgr. Anna Siveková, Gymnázium 
I. Bellu, Handlová - za prínos 
a prácu v oblasti výchovy a mi-
moškolskej činnosti s deťmi 
a mládežou. 
Členovia DaMP zvolili za naj uči-
teľa Mgr. Martinu Kaplánovú zo 
ZŠ Mierové námestie.

Na podujatí Ľuďom za katedrou 
sa prihovorili primátor mesta 
Handlová Ing. Rudolf Podoba 
a predseda Združenia obcí han-
dlovskej doliny  Ľudovít Vojtko. 
Publikum sa príjemne zabavilo 
na programe, ktorý spestrila aj 
interaktívna (pokračovanie str.2) 

Naši učitelia si prebrali ocenenia
Apríl 2012

Šťastnú cestu...
 Pred časom som čítal knihu, v ktorej 
bol život prirovnaný k ceste vlakom. Je 
to výnimočné, zaujímavé čítanie, pod 
podmienkou, že ho správne interpretu-
jeme.  Život nie je nič iného, než cesta 
vlakom. Skladajúca sa z nastupovania 
a vystupovania, plná nehôd, príjemných 
prekvapení a tiež hlbokého smútku.
 Narodením nasadáme do vlaku 
a stretávame v ňom osoby, s ktorými 
by sme si priali zostať po celú cestu 
– sú to naši rodičia. Bohužiaľ, pravda 
je iná. Oni na nejakej stanici vystúpia 
a zbavia nás svojej citlivosti a nenahra-
diteľnej cesty k nim. To ale neprekáža 
tomu, aby nastúpili iné osoby, ktoré sa 
pre nás stanú dôležitými. Prichádzajú 
naši súrodenci,  priatelia a zázračné 
lásky. Medzi osobami, ktoré cestujú 
týmto vlakom, sa nájdu aj takí, ktorí sa 
prišli len zviesť. Takí, ktorí pri cestovaní 
vyvolávajú len smútok. A tiež takí, ktorí 
chodia po vlaku a sú stále pripravení 
pomôcť nemohúcim. Je zaujímavé, 
že niektorí cestujúci, ktorých najviac 
milujeme, obsadili miesta vo vagónoch, 
ktoré sú ďaleko od toho nášho. Preto 
budeme musieť prežiť našu cestu bez 
nich. Samozrejme nič nebráni tomu, 
aby sme sa počas cesty rozhodli, a keď 
aj s ťažkosťami, opustili náš vagón 
a vypravili sa k nim. Ale bohužiaľ, už 
si nebudeme môcť sadnúť vedľa nich, 
pretože toto miesto už bude obsadené. 
Nevadí, táto cesta vyzerá práve takto: 
plná výziev, snov, fantázie, očakávaní 
a rozlúčok. Ale nikdy návratov....A preto 
absolvujme našu cestu najlepšie, ako 
sa dá! Pokúsme sa nadviazať známosť 
s každým cestujúcim, hľadajúc v kaž-
dom z nich tie najlepšie vlastnosti. 
 Veľké tajomstvo na konci spočíva 
v tom, že sa nikdy nedozvieme, na akej 
stanici vystupujeme, ani kde vystupujú 
naši spoločníci a dokonca ani ten, kto 
má miesto po našom boku. Zamýšľam 
sa, či vo chvíli, kedy vystúpim z vlaku, 
pocítim nostalgiu. Verím, že áno.
Odlúčiť sa od niektorých priateľov, 
s ktorými som cestoval, bude bolestné. 
Dovoliť, aby moje deti zostali samé, 
bude veľmi smutné. Ale držím sa ná-
deje, že až prídem na hlavnú stanicu, 
uvidím ich prichádzať s batohom, ktorý 
nemali pri nastupovaní. Myšlienka, že 
som sa pričinil k tomu, aby sa ich batoh 
zväčšoval a stal sa hodnotnejším, má 
robí šťastným. Priatelia moji, urobme 
všetko pre to, aby náš pobyt v tomto 
vlaku bol pokojný a hodný úsilia. 
Starajme sa tak, že keď príde chvíľa vy-
stupovania, na našom prázdnom mieste 
zostane citlivosť a milé spomienky pre 
tých, ktorí pokračujú v ceste. Tebe, kto-
rý si v mojom vlaku, a záleží mi na tebe 
prajem ,,šťastnú cestu“.

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta

25. apríl  o 19.00 h 
Podnikateľský inkubátor  Handlová
info: www.bluegrasscountry.sk

Koncert skupiny 

POUTNÍCI

Šibi-ryby mastné ryby, kus koláča od korbáča,

kázal kadlec aj kadlečka, abys dala tri vajíčka:

jedno biele, druhé čierne a to tretie zabarvené, 

to je moje potešenie.

noviny
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show PORADŇA KRÁSY ŠEREĎ s 
Pani Erikou (O. Belešová) a pani 
Luciou (L. Kollárová)  

Ako vidia ocenenie Dampáci?
Škola. Čo sa vám pri týchto slo-
vách vybaví? Zážitky z výletov? 
Školské lásky, či najlepší priatelia? 
Tá únava, ktorá vie prísť práve po-
čas učenia sa na písomku, ktorá 
nás čaká už na druhý deň? Alebo 
namiesto učenia skôr neviditeľné 
ťaháky, ktoré zvyknú byť pri prekro-
čenom limite počtu strán jasnou 
nevyhnutnosťou?  

Ešte je tu niečo. Nie, nie niečo, ale 
niekto. Sú to práve tí učitelia, ktorí 
nás nejakým spôsobom ovplyvnili. 
Či už to bolo autoritou, pri ktorej sa 

žiakom začne vždy ťažšie dýchať, 
výnimočným spôsobom vyučova-
nia, ktoré sa môže stať práve tým 
dôvodom, že si niekto obľúbi jeho 
predmet. Ďalej je to schopnosť ve-
dieť v neočakávanej chvíli premeniť 
atmosféru absolútneho napätia na 
hlasný smiech, či motivovať  žia-
kov niečím, čo ich zázračne donúti 
sa učiť. O takýchto pedagógoch sa 
hovorilo v piatok 23.3. 2012 v do-
me kultúry.  Na každoročnom oce-
ňovaní pedagógov DaMP udeľoval 
s pomocou žiackych a študent-
ských školských rád cenu ,,Top 
pedagóg“. Cenu si od nás prevzala 
Mgr. Martina Kaplánová zo ZŠ 
Mierové námestie. Prečo žiaci 
takto rozhodli? Oceňujú na nej to, 

že organizuje zaujímavé exkurzie 
a oživuje hodiny praktickými cvi-
čeniami či prácou s interaktívnou 
tabuľou. Dáva im možnosť zlepšiť 
si známku projektom alebo pre-
zentáciou. Gratulujeme  a prajeme 
jej veľa ďalších úspechov a spokoj-
ných žiakov!

Všetkým učiteľom na našich ško-
lách praje DaMP všetko najlepšie 
– trošku humoru k napätým situ-
áciám, toleranciu k vystresovaným 
žiakom pred tabuľou, ale hlavne 
šikovných žiakov. Mesto Handlová 
a obce handlovskej doliny sa k pria 
niu úprimne pripájajú a gratulujú.
Lenka Kružlicová za DaMP + JP, 

Foto P. Jaško

Naši malí astronómovia
 

S príchodom jari a príjemným 
slnečným počasím sa opäť otvorili 
dvere našej Handlovskej hvezdár-
ne, aby privítali tých najmenších 
zvedavcov a možno raz aj budú-
cich záujemcov o astronómiu. Deti 
z materských škôlok sa 19. a 20. 
marca 2012 zúčastnili v Dome kul-
túry malej vesmírnej exkurzie. 

Malých astronómov  privítal náš 
hvezdár Fabian Fantura a rozdelil 
deti do dvoch skupín. Jedna skupina 
si mohla prezrieť prostredníctvom 
našich troch ďalekohľadov slnečné 
škvrny na slnku alebo detailný pohľad napr. na Malý Grič. Druhá skupina si zatiaľ pozrela krátky film 

o planétach našej slnečnej sústavy. 
Potešil nás záujem a v niektorých 
prípadoch aj prehľad detí na té-
mu planéty alebo vesmír okolo 
nás. Radosť v ich očiach bola aj tak  
neopísateľná  a to bolo cieľom našej 
exkurzie.
Chcete pomôcť zveľadiť hand-
lovskú hvezdáreň? Máte záujem 
o pozorovanie hviezd a oblohy? 
Zaujíma vás astronómia? 
Vďaka nadšencom sa podarilo opra-
viť ďalekohľad v handlovskej  hvez-
dárni. Ak sa tam chcete ísť pozrieť 
kontaktujte handlovského hvezdára: 
Fabián Fantura 0905 726 634.

Mgr. Art. Igor Suchý

Mgr. Martina Kaplánová

Tajomstvo odhalené
Určite ste počuli o metóde, pomocou ktorej sa môžete naučiť po anglicky 
až 4 krát rýchlejšie. Za touto záhadou nie je zázračný liek ani mystika, 
ale 15 ročné úsilie profesionálnych školiteľov. Recept je jednoznačný 
– Callanova metóda, ktorá je dostupná už aj v Handlovej. 
Memorovanie a bifľovanie je už minulosťou, tvrdia zástancovia Callanovej 
metódy. Ľudský mozog je prispôsobený k rýchlejšej absorpcii cudzích 
jazykov. Tvorcovia metódy vychádzajú z poznania detí pri učení mate-
rinskej reči. 
Ako to funguje? Callanova metóda je efektívny a fungujúci spôsob vý-
učby anglického jazyka. Je alternatívou k tradičným metódam výučby. 
Vyvíjala sa 15 rokov vo Veľkej Británii na Cambridgeskej univerzite. 
V súčasnej dobe pomocou tejto metódy vyučuje viac ako 400 regis-
trovaných škôl po celom svete. Callanova metóda je vhodná pre všetky 
jazykové úrovne. Pokročilejší  študenti si pochvaľujú predovšetkým    
odbúranie strachu hovoriť cudzím jazykom (podľa štatistík má tento 
problém až 90% ľudí). U začiatočníkov je motivujúci hlavne výrazný jazy-
kový pokrok, ktorý pomocou tejto metódy dosahujú. 
Callanov systém výučby je orientovaný na praktickú stránku jazyka 
– rozprávanie a porozumenie, teda to, čo ľudia najviac potrebujú 
v každodennom živote. Samozrejme, že aj gramatika je plnohodnotne 
zastúpená, avšak je vyučovaná prirodzene, počas konverzácie, presne 
tak, ako sa malé dieťa učí hovoriť svoj materinský jazyk. 
Systém vyučovacích hodín: Hneď úvodom vás upúta dynamika a  rých-
losť vyučovacích  hodín. Lektor rozpráva po anglicky primeranou rých-
losťou, čím maximálne simulujeme anglicky hovoriace prostredie. Tým 
sa zabezpečuje  100% koncentrácia na jazyk a hodiny sú teda naozaj 

efektívne. Výučba je založená na rýchlych otázkach a odpovediach. Pri 
odpovediach, s ktorými vám pomáha na začiatku lektor, sa vám auto-
maticky vytvára podmienený reflex a reagujete bez premýšľania, aký čas 
prípadne predložku máte použiť. Neučíte sa teda prácnym memorovaním 
ako u ostatných metód, ale priamo konverzáciou a precvičovaním si 
daných javov. Jazyk sa teda učíte prirodzene, tak ako ste sa naučili 
materinskú reč. 

Dobrou správou je, že Callanovu metódu môžete vyskúšať už aj v Hand-
lovej nezáväzne a úplne zadarmo. Na prvej skúšobnej hodine tak zistíte, 
či je tento spôsob výučby rovnako vhodný ako pre tisíce spokojných 
klientov. Jeden kurz angličtiny stojí 119 eur /30 vyučovacích hodín, CD, 
certifikát, zapožičanie učebníc/. Cena kurzu je kompletná a neprirátavajú 
sa k nej žiadne poplatky.

UKÁ�KOVÁ HODINA ZDARMA  5.4 o 1800

ul. �SA 12  - 2 poschodie                   
tel: 0908 407 423                  www.chantal.sk 

Tajomstvo odhalené 
Ur�ite ste po�uli o metóde, pomocou ktorej sa mô�ete 
nau�i� po anglicky a� 4 krát rýchlej�ie. Za touto záhadou 
nie je zázra�ný liek ani mystika, ale 15 ro�né úsilie 
profesionálnych �kolite�ov. Recept je jednozna�ný � 
Callanova metóda, ktorá je dostupná u� aj v Handlovej.  
Memorovanie a bif�ovanie je u� minulos�ou, tvrdia 
zástancovia Callanovej metódy. �udský mozog je 
prispôsobený k rýchlej�ej absorpcii cudzích jazykov. 
Tvorcovia metódy vychádzajú z poznania detí pri u�ení
materinskej re�i.
Ako to funguje? Callanova metóda je efektívny 
a fungujúci spôsob výu�by anglického jazyka. Je 
alternatívou k tradi�ným metódam výu�by. Vyvíjala sa 15 
rokov vo Ve�kej Británii na Cambridgeskej univerzite. 
V sú�asnej dobe pomocou tejto metódy vyu�uje viac ako 
400 registrovaných �kôl po celom svete. Callanova 
metóda je vhodná pre v�etky jazykové úrovne. 
Pokro�ilej�í  �tudenti si pochva�ujú predov�etkým 
odbúranie strachu hovori� cudzím jazykom (pod�a
�tatistík má tento problém a� 90% �udí). U za�iato�níkov 
je motivujúci hlavne výrazný jazykový pokrok, ktorý 
pomocou tejto metódy dosahujú.  
Callanov systém výu�by je orientovaný na praktickú 
stránku jazyka � rozprávanie a porozumenie, teda to �o
�udia najviac potrebujú v ka�dodennom �ivote. 
Samozrejme, �e aj gramatika je plnohodnotne 
zastúpená, av�ak je vyu�ovaná prirodzene, po�as 
konverzácie, presne tak, ako sa malé die�a u�í
hovori� svoj materinský jazyk. Systém vyu�ovacích 
hodín: Hne� úvodom vás upúta dynamika a  rýchlos�
vyu�ovacích  hodín. Lektor rozpráva po anglicky 
primeranou rýchlos�ou, �ím maximálne simulujeme  

anglicky hovoriace prostredie. Tým sa zabezpe�uje
100% koncentrácia na jazyk a hodiny sú teda naozaj 
efektívne. Výu�ba je zalo�ená na rýchlych otázkach 
a odpovediach. Pri odpovediach, s ktorými vám pomáha 
na za�iatku lektor, sa vám automaticky vytvára 
podmienený reflex a reagujete bez premý��ania, aký �as 
prípadne predlo�ku máte pou�i�. Neu�íte sa teda 
prácnym memorovaním ako u ostatných metód, ale 
priamo konverzáciou a precvi�ovaním si daných 
javov. Jazyk sa teda u�íte prirodzene, tak ako ste sa 
nau�ili materinskú re�.
Dobrou správou je �e Callanovu metódou mô�ete 
vyskú�a� u� aj v Handlovej nezáväzne a úplne zadarmo.
Na prvej skú�obnej hodine tak zistíte, �i je tento spôsob 
výu�by rovnako vhodný ako pre tisíce spokojných 
klientov. Jeden kurz angli�tiny stojí 119 eur /30 
vyu�ovacích hodín, CD, certifikát, zapo�i�anie u�ebníc/. 
Cena kurzu je kompletná a neprirátavajú sa k nej �iadne 
poplatky. 

NAJLEP�IA INVESTÍCIA JE INVESTÍCIA  

DO VZDELANIA
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Možno ste aj vy zachytili informá-
cie o tom, že by sa v Handlovej 
mala  Rýchla lekárska pomoc 
zmeniť na Rýchlu záchrannú 
službu. V praxi to znamená, 
že v sanitke by k vám dorazila 
záchranná pomoc bez lekára. 
Primátor mesta Rudolf Podoba 
zareagoval na tieto „šumy“ a lis-
tom sa obrátil sa na  vtedajšieho 
ministra zdravotníctva Slovenskej 
republiky.

Z listu primátora Handlovej minis-
trovi zdravotníctva SR:

Vážený pán minister, 
v týchto dňoch sa dozvedáme my, 
predstavitelia miestnych samospráv, 
o zámeroch prevádzkovateľov RLP 
o prehodnotení svojich služieb 
v našich mestách a obciach s tým, 
že plánujú zrušiť prítomnosť lekára 
v RLP. Je to reakcia prevádzkova-
teľov na zníženie príspevku štátu 
z dôvodu, ktoré ste uviedli, a to ich 
neprimeraných ziskov. 
Neprináleží mi hodnotiť správnosť 
Vašich krokov o znížení dotácie pre 
výkon RLP, ale nedá mi Vás upozor-
niť na to, že ich reakcia je znižovať 
služby na úkor našich občanov. 
Dozvedám sa, že majú zámer nie 
len v meste Handlová, ale i v iných 

regiónoch stiahnuť lekárov z RLP 
a vykonávať len prevoz. 
Takúto reakciu považujem za ohro-
zovanie životov našich občanov. 
Neprítomnosť  lekára by zásadným 
spôsobom ovplyvnila dostupnosť 
lekárskej pomoci pre handlovský 
región.

Vážený pán minister, 
vyzývam Vás, aby ste nastolili kon-
cepčné riešenie v otázke RLP. 
Obyvatelia regiónov Slovenka, kde 
nie sú veľké nemocnice s komplex-
nou starostlivosťou, sa nesmú stať  
rukojemníkmi hier, ktoré sa odohrá-
vajú v Bratislave. 
Handlovský región je ťažko skúšaný 
a zaslúži si pozornosť. Keď poviete 
„A“ musíte povedať aj „B“ t.z., že 

prevádzkovatelia RLP nesmú, ako 
reakciu na Vami znížené príspevky, 
ohrozovať obyvateľov.
Preto Vás žiadam, aby ste k týmto 
zámerom zrušenia služieb RLP 
zaujali verejné stanovisko, nakoľko 
zámery zo strany prevádzkovateľov 
RLP považujem za porušenie zmluvy 
s Ministerstvom zdravotníctva SR.

Následne bol mestu doručený list 
ministra zdravotníctva SR Ivana 
Uhliarika.

Z listu ministra:

Vážený pán primátor,
v nadväznosti na Váš list doručený 
na Ministerstvo zdravotníctva vo 
veci zmeny typu posádky am-
bulancie záchrannej zdravotnej 

služby so sídlom v Handlovej si 
Vám dovoľujem zaslať nasledovné 
stanovisko:

Ministerstvo zdravotníctva 
v súčasnosti neplánuje 

uskutočniť takúto zmenu. 

Zmena typu ambulancie je možná 
v súlade so znením § 17b zákona 
č. 578/2004 Z. z. o poskytova-
teľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdra 
votníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov na základe 
požiadavky poskytovatel‘a, ktorý 
je držiteľom povolenia na prevádz 
kovanie ambulancie záchrannej 
zdravotnej služby len so súhla-
som ministerstva zdravotníctva s 
odchýlkou najviac 15 kilometrov 
od takého sídla a len vtedy, ak po-
žadovaná zmena predstavuje efek-
tívnejšie zabezpečenie záchrannej 
zdravotnej služby. 
Prípadné zmeny v sieti staníc 
záchrannej zdravotnej služby v 
budúcnosti budú vyžadovať sys-
témové riešenie, ktorým musia 
predchádzať dôsledné analýzy.

JP, ilustračné foto

Rýchla záchranná pomoc v Handlovej ostáva zachovaná 

Vážení Handlovčania, 

v stálej rubrike vám opäť prinášame 
rokovania primátora mesta v mesiaci 
marec 2012. Témy stretnutí sú i pre 
vás ukazovateľom, v akých smeroch 
sa snaží vedenie mesta o rozvoj 
Handlovej. Primátor mesta absolvo-
val:

• Pracovné rokovanie s riaditeľmi 
základných škôl na území mesta 
Handlová  
• Pracovné stretnutie na referáte   
regionálneho rozvoja o projektoch 
mesta 
• Deň otvorených dverí primátora 
mesta 5.3.2012 - (bolo prijatých 12 
občanov)
• Pracovné rokovanie s generálnym 
riaditeľom firmy Marius Pedersen a.s.
• Pracovné rokovanie s predsedom 
VÚC  Pavlom Sedláčkom
• Pracovné rokovanie s prezidentom 
FC Baník horná Nitra
• Rokovanie s obecnou školskou 
radou o problematike základných škôl 
v meste
• Celomestská akadémia pri príleži-
tosti MDŽ
• Pracovné rokovanie vo firme HANT-

BA, rokovanie s investorom ohľadne  
SENIOR CENTRA v Handlovej
• Deň otvorených dverí primátora 
mesta 12.3.2012 (bolo prijatých 14 
občanov)
• Pracovné rokovanie so spisova-
teľom Jozefom Stankovianskym
• Komisia vzdelávania, problematika 
základných škôl v meste 
• Mestská rada 
• Pracovné rokovanie s riaditeľom 
úradu TSK Trenčín
• Pracovnú stretnutie s generálnym 
riaditeľom Zberných surovín, a.s.
• Stretnutie starostov Handlovskej 
doliny
• Pracovné stretnutie s generálnou 
riaditeľkou OTP Banky Bratislava
• Pracovné stretnutie spojené s prí-
pravou primátorov miest na plnenie 
úloh v oblasti Krízového riadenia, 
hospodárskej mobilizácie a civilnej 
ochrany obyvateľstva
• Pracovné stretnutie s konateľom 
spoločnosti GÓR-BUD-SK, s.r.o.
• Deň otvorených dverí primátora 
mesta 19.3.2012 (bolo prijatých 12 
občanov)
• Pracovné stretnutie s primátorom, 
zástupcom primátora a prednostkou 

mesta Rožňava 
• Výročná členská schôdza SLOVES
• Členská schôdza Handlovského 
baníckeho spolku 
• Pracovné stretnutie s vedúcim 
odboru civilnej ochrany a krízového 
riadenia
• Pracovné rokovanie s generálnym 
riaditeľom SAD Prievidza a.s.
• Pracovné rokovanie s firmou 
Slovenská energetická spoločnosť, 
a.s. o problematike odpadového hos-
podárstva
• Pracovné stretnutie s generálnym 
riaditeľom Zberných surovín, a.s.
• Pracovná porada ZMO HN
• 16. zasadnutie mestského zastupi-
teľstva

Podujatia, akcie, 
spoločenské aktivity: 
• Vernisáž výstavy ,Ľubica 
Martincová“ 
• Oceňovanie športovcov, kolektí-
vov a funkcionárov za rok 2011
• 12. konferencia cestovného ru-
chu – POKLADY HORNEJ NITRY
• Ľudom za katedrou – oceňo-
vanie pedagógov mikroregiónu 
Handlovskej doliny  pri príležitosti 
Dňa učiteľov.

JP

Z rokovaní primátora mesta Pozvánky 
Primátor mesta Handlová 
Ing. Rudolf Podoba zvoláva 
mimoriadne mestské zastupiteľstvo 
– Voľba hlavného kontrolóra na 
štvrtok 12. apríla 2012 o 14.00h 
do Veľkej zasadacej miestnosti 
MsÚ Handlová.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Primátor mesta Handlová 
Ing. Rudolf Podoba zvoláva 
mestské zastupiteľstvo 
na štvrtok 26. apríla 2012 
o 14.00 h 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 poslaneckého zbo-
ru je verejné.

Zo školského diára
Veľkonočné prázdniny sa začínajú 
5.apríla 2012 (štvrtok) a končia 10. 
apríla 2012 (utorok). Vyučovanie 
sa začína 11.apríla 2012 (streda).  
Počas prázdnin sú v prevádzke všet-
ky elokované triedy materskej školy 
(okrem sviatkov Veľký piatok 6.4. 
a Veľkonočný pondelok 9.4.2012). 
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Ulica je krásny dom, 
upracme si v ňom
Mesto Handlová prostredníctvom 
novej techniky na čistenie ulíc 
vykonáva upratovanie mesta po 
skončení zimnej údržby počas 
mesiaca marec a apríl.

Aj v tomto roku mesto Handlová 
vyzýva všetkých Handlovčanov 
k úprave okolia svojich bytových 
domov v termíne do 15. apríla 2012  
Vyzýva všetkých bytových dôverní-
kov, aby zorganizovali obyvateľov na  
malých brigádach.
Po skončení prác vyzýva dôverní-
kov, aby nahlásili uložený odpad 
z úpravy okolia bytových domov 

(pohrabané lístie, odpadky, štrk) na 
telefónnu linku jarného upratovania: 
046 5477 004 v čase od 6.30 h do 
14.30 h v pracovné dni.
Odpad bude následne odvezený 
spoločnosťou HATER Handlová 
spol. s r.o. a aktivačnými pracov-
níkmi.
V mestských častiach Morovno, 
Nová Lehota a na Dolnom a Hornom 
konci budú umiestnené veľkoobjem-
né kontajnery.

POZOR! 
Jarné upratovanie nenahrádza 
zber veľkoobjemného odpadu, kto-
rý mesto zváža každý mesiac!
Veľkoobjemný odpad bude odve-
zený len v určených termínoch          
2. - 4. 4. 2012!

Výzva k jarnému upratovaniu bude 
opäť doplnená znelkou jarného 
upratovania  - pesničkou skupiny 
Elán „Ulica je krásny dom...“
 

Mesto Handlová vopred ďakuje za 
zapojenie sa do jarného upratova-
nia!
 

Mimoriadny zber konárov!
V prípade väčšieho množstva čis-
tých konárov (bez iného odpadu), 
spoločnosť Handlovská energetika 
(Ul. Štrajková, Handlová - areál 
Bane Handlová) ako partner jarného 
upratovania ponúka možnosť jeho 
odobratia do 15.4.2012.
V prípade, že je potrebné zabezpečiť 
odvoz kontaktujte linku jarného 
upratovania. Odvoz je spoplatnený!

Zber veľkoobjemného odpadu 
na mesiac apríl  2012  
Ako prevencia voči vytváraniu 
čiernych skládok mesto Handlová 
realizuje  mesačný zber veľkoobjem-
ného odpadu. Mesto Handlová žiada 
občanov mesta, aby ku kontajnerom 
dávali len veľkoobjemný odpad, t.j. 
taký komunálny odpad, ktorého roz-
mery alebo množstvo neumožňuje  
zber zbernými nádobami (bytové 
zariadenia a doplnky). Do veľkoob-
jemného odpadu nepatrí biologický 
odpad (tráva, konáre, lístie,...), sta-

vebný odpad  (suť, okná, dvere,...), 
elektrické a elektronické zariadenia. 
Odpad je potrebné vyložiť večer pred 
dňom zberu, resp. ráno do 6.00 h. 
Kalendár zvozu veľkoobjemného 
odpadu na rok 2012 nájdete aj na 
www.handlova.sk.  

Zvoz separovaných zložiek 
odpadu

V mesiaci apríl 2012 sa budú jed-
notlivé zložky zvážať nasledovne: 

Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec
 papier 4. a 18.4.2012
 plasty 11. a 25.4.2012 

Mestská časť Morovno, dolný 
koniec
 plasty 13. a 27.4.2012 
 papier 20.4.2012

Žiadame obyvateľov mesta, aby 
v prípade plastových odpadov (PET 
fľaše) a objemnejšieho papierového 
odpadu tento stláčali a neznižovali 
tak kapacitu kontajnerov na ich zber. 
Kalendáre zvozu nájdete aj na strán-
ke www.handlova.sk.

Anketa na mesiac
Váš názor nás zaujíma!
V marci na tému: Projekty mesta

Cieľ ankety: Zistiť, kam by mesto malo 
smerovať svoju pozornosť pri získa-
vaní prostriedkov na projekty v rámci 
fondov EÚ a nadácií so zreteľom na 
spolufinancovanie mesta.
Hlasujte do konca apríla 2012 na 
www.handlova.sk 

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 interneto-
vej stránke mesta www.handlova.sk. 
Pridajte sa k takmer 600 už zaregis-
trovaným!

Meno strana/ č. kandidátnej listiny Spolu v HA

114 Stopka Jozef SMER SD (11) 522

41 Ondruška Branislav SNS(4) 139

47 Hromádková Ivana SDKÚ - DS (22) 129

124 Černák Celestín SDKÚ - DS (22) 63

21 Bobok Maroš 99% (17) 36

11 Koszta Arpád Strana zelených (9) 36

145 Maďar Jozef MOST HÍD(16) 20

118 Hallon Jozef KSS (14) 16

20 Kováčiková Petra PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ (7) 10

111 Cigániková Martina Robíme to pre deti SF(20) 7

120 Molnár Ondrej SDĽ (3) 6

31 Baláž Marek Strana Rómskej únie(15) 1

Výsledky volieb do NR SR
Ako volili Handlovčania?
Pripravili sme pre vás prehľad výsledkov volieb do NR SR  
v našom meste.
Do volieb do NR SR kandidovalo 12 Handlovčanov. Nižšie stručný prehľad 
ich výsledkov.
Celkovo sa v Handlovej zúčastnilo volieb 53.29 %, čo je 7549 oprávnených 
voličov
Podrobné výsledky po okrskoch za mesto Handlová nájdete aj na 
www.handlova.sk. 
Celkové štatistiky volieb na stránke www.statistics.sk.                    JP

KBV - obytné 
domy, paneláky 

Pondelok

2.4.2012

IBV - rodinné 
domy

Utorok

3.4.2012

Horný koniec, Nová 
Lehota, Morovno

Streda

4.4.2012

Mestská polícia informuje.....
Mestská polícia zaznamenala za mesiac február - marec 2012 (od 
20.2.2012 do 18.3.2012) celkom 383 udalostí. Zaevidovaných bolo 65 
priestupkov, z ktorých bolo  23 priestupkov oznámených občanmi mesta. 
Za uvedené obdobie bolo zistených 33 dopravných priestupkov. 

Priestupky porušením VZN:
VZN č. 4/2005 o nakladaní s komunálnym odpadom a stavebným 
odpadom –  2 priestupky, VZN č. 10/2005 na úseku  chovu a držania 
psov na území mesta –  19 priestupkov,
VZN č. 1/2009  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach – 4 priestupky. Proti majetku bolo zistených alebo 
oznámených 6 priestupkov (z toho 1 priestupok spáchala maloletá 
osoba). 
Na úseku verejného pohoršenia bol riešený 1 priestupok. Príslušníci 
mestskej polície odchytili  7 túlavých psov, ktorí boli umiestnení v útulku. 
Z toho  4 psov vrátila MsP pôvodným majiteľom. 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 122 zákrokov a 18 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objektom. Kamerovým systémom bolo 
zistených  28 priestupkov a udalostí.  Na žiadosť Obvodného oddelenia 
PZ Handlová, hasičov a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi mestskej 
polície vykonaných 15 zákrokov. Na jedno vozidlo bol založený technický 
prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla tzv. papuča.

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 majiteľom psíka.

JP
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Údržbu verejnej zelene t.j. výruby, 
opilovanie, sadové úpravy, a všetky 
činnosti s tým súvisiace, vykoná-
va v Handlovej správca verejnej 
zelene, spoločnosť Ing. Keratová 
Michaela, Ráztočno a to na základe 
Zmluvy o dielo s realizáciou prác 
do 31.12.2012. Tento dodávateľ bol 
vybraný na základe vyhlásenia ve-
rejného obstarávania (podprahovej 
zákazky) v roku 2011. Na základe 
tejto zmluvy sú plánované výruby 
a rezy v hodnote 3 565 Eur bez DPH 
na celý kalendárny rok. V rámci roka 
2012 boli plánované výruby  verejnej 
zelene v čase vegetačného kľudu do 
31.3 a následne sa budú vykonávať 
od 1.10. do 31.12.2012 aj na zákla-
de požiadaviek občanov mesta. 

Prvým rozhodnutím mesta Handlová 
bolo vydané povolenie na výrub 
drevín na základe žiadostí a petícií 
obyvateľov mesta a to v lokalitách 
Ul. MC, Ul. 29. augusta, Mierové 
námestie, Ul. SNP, Ul. Hurbanova, 
Ul. Parková, areál Cintorína Handlo-
vá. K mesiacu merac 2012 evidu-
jeme požiadavky obyvateľov mesta 

v 15. lokalitách (MC, Údernícka, 
Partizánska, 29. augusta, Mostná, 
Prievidzská, Okružná, 1.mája, Duk-
lianska, cintorín Handlová, cintorín 
Morovno), kde je dôvodom zlý 
zdravotný stav drevín, resp. nadmer-
né zatieňovanie bytov v obytných 
domoch. 

Výruby, ktoré sa nepodarí zrealizo-
vať do konca jarného vegetačného 
kľudu, budú následne evidované 
a vzhľadom na finančné možnosti 
realizované na jeseň 2012.  Rezy, 
či už presvetľovacie, resp. skracova-
cie, strihanie živých plotov sa bude 
realizovať priebežne v mesiacoch 
marec-september súbežne s kos-
bou. Zároveň sa tento rok bude re-
alizovať náhradná výsadba v rozsahu 
90 ks drevín v lokalitách určených 
oddelením výstavby, ÚP, dopravy 
a OŽP. Do úvahy pripadajú plochy 
vedľa vodného toku Handlovka, ktoré 
boli poškodené povodňami a plochy 
na sídliskách, kde došlo k výrubu 
z dôvodu tienenia. Vzrastlé dreviny 
budú nahradené nižšími. 
V prípade požiadaviek občanov ži- 

júcich v bytových domoch je nutné 
k žiadosti na výrub drevín doložiť 
Zápisnicu z domovej schôdze, kde 
s predmetnou požiadavkou súhlasí 
nadpolovičná väčšina obyvateľov, 
ktorí sú zeleňou dotknutí. Na základe 
týchto požiadaviek, je mesto Hand-
lová následne žiadateľom o výrub 
a po posúdení viacerých lokalít podá 
žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 
drevín. Takáto žiadosť je podnetom 
na začatie správneho konania vo 
veci vydania rozhodnutia - súhlasu 
na výrub drevín v zmysle novely 
zákona č.543/2012 Z. z.  o ochrane 
prírody a krajiny. Tento zákon od de-
cembra minulého roku ustanovuje, 
že  všetky správne konania týkajúce 
sa výrubu drevín sú zverejňované na 
stránke mesta Handlová. Nájdete 
ich na www.handlova.sk v odkliku 
samospráva aj v odkliku pre občana. 
V meste Handlová je kompetentným 
oddelením na podávanie žiadostí  
referát životného prostredia. Kontakt: 
Tel:046/ 519 25 13, Mestský úrad, 
prízemie č.d. 2, alena.hozlaro-
va@handlova.sk

JP + AH

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov sa

 v mesiaci marec dožili
 

Emília  Hutyrová
Jozef  Krško
Judita Jacková
Katarína  Kovácsová
Anna  Baričová
Henrich  Lifka
Magdaléna  Gombošová
Viliam  Ištvánik
Jozef  Šikula
Jozef  Hickl
Rastislav  Tomanica
Dorota  Lőrincziová
Alžbeta  Uramovská
Edita  Stoláriková
Mária  Matyásová
Juliana  Fabianová
Vincent  Mäsiar
Gizela  Kucová
Mária  Knoteková
Anna  Švecová
 

Zapísala: 
Renata Strážovská, matrikárka 

Narodené detičky 
február/marec 2012

Samuel  Horváth
Lukáš  Kúdela
Leonard  Šimko
Lukáš  Špleha
Pavel  Mucha
Tibor  Šimora
Patrik  Simonides
Belén  Maria Gallina
Sabina  Trelová
Michaela  Polačková

Ako sa robí údržba zelene – výruby a rezy v roku 2012 v Handlovej

Aby sa neprášilo
V Handlovej sa čistia chodníky 
a cesty po zimnej údržbe.
Aktivační pracovníci v marci začali 
s odpratávaním posypového mate-
riálu po zimnej údržbe komunikácií. 
Nasadená bola aj nová technika na 
čistenie ulíc, ktorú mesto získalo 
v rámci projektu „Technika na čis-
tenie ciest  pre mesto Handlová“ , 
spolufinancovaného z fondov EÚ 
(EF RR). Mesto svoju techniku 
využíva predovšetkým na údržbu 
komunikácií v správe mesta, 
hlavný ťah bude očistený SSC.  Aj 
takéto kroky vedú k zníženiu praš-
nosti v Handlovej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Z N Á M E N I E
o konaní opakovaného ústneho 

prerokovania územného konania  
stavby  a pozvánka  na ústne po-
jednávanie  s miestnym šetrením 

– čerpacia stanica 

Navrhovateľ: D.N. TRADE s.r.o., 
Mierová 64, 821 05 Bratislava, v 
zastúpení Ing. Jurajom Mederom, 
972 51 Handlová, Mostná 39/7,  
podal dňa 8.2.2011 návrh na 
vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby: „Čerpacia stanica pohon-
ných hmôt Handlová, Prievidzská“, 
na pozemkoch  Prievidzskej ul., v  
katastrálnom území Handlová.
Po doplnení podania navrhova-
teľom dňa 16.3.2012, stavebný 

úrad nariaďuje opakované ústne 
pojednávanie na deň 16.4.2012 o 
10.00 hod. so stretnutím na: Mest-
skom úrade v Handlovej, Námestie 
baníkov č. 7, malá zasadacia 
miestnosť, I. poschodie.
Celé znenie verejnej vyhlášky spo-
lu so situačným plánom nájdete na 
www.handlova.sk a vo vývesnej 
tabuli pred MsÚ Handlová.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vypaľovanie trávy je nielen 
zakázané ale i nebezpečné !
Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Prievidzi 
prehodnotilo situáciu v územnom 
obvode okresu Prievidza a z dôvo-
du predchádzania vzniku požiarov 
v súlade so Zákonom o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MV SR 

o požiarnej prevencii v znení ne-
skorších predpisov vyhlasuje čas 
zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru od 16. marca 2012 do 
odvolania.
Venujte pozornosť povinnostiam 
vyplývajúcim z vyhlásenia zvýše-
ného času vzniku nebezpečenstva 
požiarov. 
Fyzickým osobám sa na lesných 
pozemkoch z a k a z u j e  najmä:
• zakladať a udržiavať ohne,
• používať otvorený oheň,
• fajčiť alebo odhadzovať horia-      
ce alebo tlejúce predmety,
• vypaľovať porasty bylín, 
 kríkov a stromov.
Povinnosti vlastníkov, správcov, 
alebo užívateľov lesných pozemkov 
v súvislosti s ochranou lesa pred 
požiarom nájdete na www.handlo-
va.sk  celou vyhláškou OR HZ.

Banícka rallye 
29.6 -1.7.2012. 
Propozície a prihláška na 
www.handlova.sk. Nahláste sa 
do konca mája 2012.

Preskúšanie 
prevádzkyschopnosti 
sirén - systémov varovania 
obyvateľstva v Slovenskej 
republike v roku 2012 

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  
13. apríla 2012.



6 Informácie zo samosprávyHandlovské         noviny

Poďakovanie mesta
Aj keď nie sú už Handlovčania, 
našli si cestu na MsÚ Handlová 
a osobne odovzdali primátorovi 
mesta archívne fotografie zo 
zosuvu pôdy v Handlovej zo 60 
– tych rokov minulého storočia. 
Týmto ďakujeme  Tatiane a Igorovi 
Boháčovcom, ktorí mestu venovali 
album z pozostalosti JUDr. Jaro-
slava Bächera (otca pani Tatiany), 
vtedajšieho člena organizačného 
štábu Civilnej obrany Povereníctva 
vnútra.

Označovanie vstupu do mesta 
a dopravné predpisy
Začiatok aj koniec zastavaného 
územia obce musia byť označené 
dopravným značením. V Hand-
lovej v smere do Prievidze ste 
možno zaznamenali  že doprave-
né značenie označujúce koniec 
mesta už nezodpovedalo normám 
a nebolo dobre viditeľné.
Mesto Handlová na túto skutoč-
nosť upozornilo Správcu cesty 
I/50 t.j. Slovenskú správu ciest 
(SSC) v Žiline ešte v auguste 
2011. Táto spoločnosť je jediná 
oprávnená zabezpečiť výmenu 
tohto značenia a vyplýva jej to 
z povinností. V marci t.r. bola 
značka SSC vymenená a mesto 
opätovne žiadalo o výmenu takého 
značenia aj na opačnom konci 
mesta v smere Žiar nad Hronom.
referát dopravy MsÚ.

Predajné trhy budú
Mesto Handlová rozhodlo o zmier-
není celoročného zákazu konania 
príležitostných trhov na území mesta 
a určilo termíny predajných akcií pre 
prvý polrok 2012.
Mesto Handlová na základe požia-
daviek obyvateľov mesta, udeľuje 
výnimku na konanie príležitostných 
trhov v prenajatých priesto-
roch na území mesta Handlová.
Z dôvodu ochrany podnikateľkých 
subjektov, ktoré trvalo podnikajú na 
území mesta, sú termíny stanovené 
na posledný deň v týždni - nedeľu. 
Konanie príležitostných trhov bude 

povolené v nasledovných termí-
noch:
 Jarné trhy 22. a 29. apríl 2012
 Letné trhy 17. a 24. jún 2012
V súlade s § 10 VZN mesta Handlo-
vá č. 1/2009 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach môžu podnika-
teľské subjekty v termínoch stano-
vených pre príležitostný trh požiadať 
v termíne minimálne 5 dní pred za-
čiatkom akcie o vydanie písomného 
súhlasu mesta Handlová. Predajné 
akcie organizované podnikateľskými 
subjektmi je možné organizovať len 
na základe písomného súhlasu mes-
ta Handlová. Žiadosti na konanie tr-
hov na uvedené termíny je potrebné 
zasielať na adresu: Mestský úrad 
Handlová, Námestie baníkov 7, 972 
51 Handlová.
Zároveň mesto Handlová vyzýva 
domácich podnikateľov, aby sa za-
pojili do trhového predaja a rozšírili 
tak ponuku tovaru predajcov z iných 
regiónov.

Potraviny (ne)končia 
v kontajneroch
Zrejme najväčšiu položku zo svojho 
rodinného rozpočtu zadeľujeme na 
nákup potravín.
Stáva sa, že i napriek tomu, že sa 
všetci snažíme nakupovať efektív-
ne, niektoré potraviny predsa len 
skončia v nádobách na komunálny 
odpad.
Mesto Handlová v roku 2011 podalo 
opakovane projekt „Centrum zhod-
nocovania BRO v meste Handlová“ 
(MŽP SR„OPŽP - PO4-11-3 (opatre-

nie 4.1 a 4.2)“, ktorý je v hodnotení. 
Jeho schválením by sa podarilo  na-
plniť nielen literu zákona o odpadoch 
(zriadenie takejto skládky do konca 
roku 2013) ale hlavne vyriešiť všetky 
problémy s tým, kam s biologickým 
odpadom.  V rodinných domoch má 
každý majiteľ povinnosť zriadiť si 
kompostovisko a biologický odpad 
kompostovať. Pre bytové domy zatiaľ 
nie je iné riešenie, ako znehodnotené 
potraviny vložiť do nádob s komu-
nálnym odpadom. Mnohí vkladajú 
potraviny do PVC tašiek a zavesia 
ich na kontajnery. Zrejme v dobrej 
viere, že si ich odtiaľ odnesie niekto, 
kto to potrebuje. Dobrý skutok však 
spôsobuje, že v okolí kontajnerov 
sa množia hlodavce, v zime ich 
navštevujú líšky, vzniká okolo nich 
neporiadok a v letných mesiacoch 
ste sa možno i vy streli s neveľmi 
lákavou pachovou kulisou.
V Handlovej je platné Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta o na-
kladaní s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpadom 
č.4/2005 v znení doplnkov. V jeho 
závere sa dočítate, že priestupku sa 
dopustí ten, kto  znečistí a spôsobí 
neporiadok pri zberných nádobách. 
Cieľom mesta však nie je vyrubovať 
pokuty. Snahou nás všetkých je mať 
čisté mesto, nevynakladať zbytočné 
finančné prostriedky na také opat-
renia, ktoré vieme naplniť jednodu-
chým pravidlom - vkladať odpad 
výlučne do nádob na to určených 
takým spôsobom, aby Handlová na 
jar, ktorá klope na dvere bola, čistá 
a voňavá.

JP

CVČ Relax v Handlovej 
na mesiac apríl  2012

Beh oslobodenia mesta Handlová 
– pre verejnosť 
5.4.12 od 14,30 h., Námestie 
baníkov
Propozície na www.handlova.sk  
 

Deň zeme – kvízové dopoludnie pre 
žiakov ZŠ a osemročného GIB 
16.4.2012  od 10,00 h., CVČ Relax 
                           

Naša planéta – výstava výtvarných 
prác, premietanie filmov (ZŠ, SŠ)
s environmentálnou tématikou pri 
príležitosti Dňa zeme     
17.4.12 od 8,00-16,00 h. , CVČ  

Na bicykli bezpečne – dopravná 
výchova pre žiakov ZŠ – teoretická 
a praktická časť                              
24.4.2012  od 9,00 h. , ŠZŠ HA

Čarodejnice – súťažno zábavné 
podujatie 
27.4. od 14,00 h.,  CVČ Relax

Novootvorené prevádzkárne 
vo februári 2012

• novinový stánok,  Prievidzská ul.  
 (súčasť zastávky SAD)
• predaj tlače a papierenského  
 tovaru, Potočná 66
• predaj hračiek, bižutérie, 
 Podnikateľský inkubátor

Zrušené prevádzkarne 
vo februári 2012
• vedenie účtovníctva, Lipová 8

Mesto pre zdravie
12.4.2012

Pre pomoc seniorom a jeden 
druhému
SOCIÁLNY TAXÍK ZADARMO
Všetci občania nad 65 rokov objed-
najte si taxík na tel. čísle: 046 5475 
351, 0917 616 391.

ODEVNÁ BANKA 
„Pomáhajme si navzájom“ 
V deň zdravia – polovičné ceny!
Sociálne oddelenie MsÚ srdečne 
pozýva občanov mesta Handlová, 
ktorí sú v nepriaznivej sociálnej 
situácií na nákup použitých odevov, 
obuvi, hračiek, nábytku a pod. za 
symbolickú cenu do Odevnej banky 
v priestoroch CvČ Relax, na Ulici F. 
Nádaždyho (bývalí sklári).
Ak máte doma zachovalé oblečenie, 
obuv, hračky, nábytok, riad a pod. 
a už ich nepotrebujete, nevyhadzujte 
ich, možno ich  ešte niekto bude 
potrebovať.
Pre potešenie z Jazmínu
prezentácia výrobkov chránenej 
dielne. Informácie o podujatí v Jaz-
míne, alebo na www.handlova.sk.

Aktív vodičov plný otázok
Automotoklub Baník Handlová v spo-
lupráci s CVČ Relax zorganizoval 
dňa 17.3.2012 „Aktív vodičov“.  
Zaúčastnení vodiči si  vypočuli  od 
príslušníkov Dopravného  inšpektorátu  
PZ v Prievidzi  štatistiku dopravnej 
nehodovosti v okrese Prievidza  za rok 
2011, ktorá sa oproti minulému roku 
znížila, ako aj najnovšie zmeny v zá-
kone o cestnej premávke. V diskusii  
zúčastneným  vodičom  odpovedali 

na rôzne  otázky, zamerané na riešenie 
dopravných situácií, umiestňovanie 
dopravných značiek a  priechodov pre 
chodcov. Vodičov zaujímala aj otázka 
o zdravotnej spôsobilosti vodičov  vo 
veku nad 65 rokov a v akom časovom 
intervale je  povinné ich  potvrdzovať. 
Nezabudnite, že ak máte nad 65 rokov, 
musíte mať potvrdenie o zdravotnej 
spôsobilosti, ktoré vám vydá váš 
obvodný lekár.  Musíte tak urobiť 
každé dva roky.  Aj touto cestou ďa-
kujeme  príslušníkom DI PZ v Prievidzi 

– Mgr. Miroslavovi  Huličiakovi  a Ing. 
Adriánovi Líškovi, ktorí boli ochotní 
odpovedať  zúčastneným  vodičom  
na ich otázky. V dnešnej zložitej 
dopravnej premávke je potrebné pravi-
delné informovanie vodičov o nových 
legislatívnych zmenách v tejto oblasti.  
Automotoklub Baník Handlová  vzhľa-
dom na záujem zo strany vodičov, 
zvažuje aj v budúcnosti takýto  aktív 
organizovať. 

Arpád Koszta AMK Baník Handlová 
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Viete čo sú QR kódy?
Dom kultúry mesta Handlová začal v marci 2012 
používať QR kódy na propagáciu vlastných podu-
jatí ako doplnkovú informáciu o obsahu predsta-
venia, hereckom obsadení, predpredaji vstupeniek 
a iných. Na plagát, či iný propagačný materiál 
mnohokrát nie je možné okrem základných údajov 
vtesnať detailné informácie. Chcete si vyskúšať ako 
to funguje? Stiahnite si free aplikáciu do svojho mobilu, priložte jednoducho 
objektív vášho mobilného telefónu na obrázok a to je všetko! 
Čo sú QR kódy? QR (Quick Response) kód je špecifickým dvojdimenzionál-
nym bar kódom, pričom ho tvorí špeciálne usporiadanie malých (väčšinou) 
čiernych a bielych štvorčekov. 
Na čítanie QR kódov nie je potrebný nutne smartfón, stačí aj bežný mobil 
s podporou Java aplikácií. Po jej spustení sa objaví akoby aplikácia fotoapa-
rátu a potom stačí už len „namieriť“ na QR kód a aplikácia ho automaticky 
preloží. Stačí si len stiahnuť niektorú 
z množstva aplikácií pre Android, či 
Apple iOS a potom sa už len „hrať“.

Obdobie desaťročia na prelome 
50-tych a 60-tych rokov minulého 
storočia bolo pre Handlovú ťažké. 
Predstaviteľmi obecnej verejnej 
správy v rokoch po skončení vojny 
boli: 1945 Štefan Kušík, 1945-1946 
Gabriel Číž, 1946 Gabriel Mlynarčík, 
1946-1948 Jozef Geschwandtner, 
1948 František Záni a Ondrej Mly-
nárčík, 1949-1951 Koloman Ben-
kovič, 1951-1952 Štefan Kováčik, 
1952-1953 Pavol Kara, 1953-1954 
Jozef Staník a v rokoch 1954-1960 
Vojtech Job. (Viac zo života Hand-
lovčanov na www.handlova.sk.)

Vojtech Job - predseda MsNV 
v rokoch 1954 -1960

Narodil sa 23.9.1923 v Handlovej. 
Vyrastal s 9-timi súrodencami v  
baníckej rodine. Po absolvovaní 

Zo života Handlovčanov v tomto období 

učňovskej školy sa začal intenzívne 
venovať  oblasti obchodu. Svoju 
manželku Annu si zobral 25.8.1951, 
spoločne vychovali  dve deti. Venoval 
sa obchodu s rozličným tovarom na 

Námestí baníkov vo svojej vlastnej 
prevádzke v objekte terajšej predajne 
potravín BALA.  V rokoch 1954 až 
1960 vykonával funkciu predsedu 
MsNV v Handlovej, predtým pra-
coval aj ako poslanec. Počas jeho 
predsedovania Handlová zažila veľkú 
prírodnú katastrofu – Zosuv pôdy na 
hornom konci. V tomto období patril 
k jedným z koordinátorov prác na 
jej odstraňovaní. Od 1.8. 1955 do 
15.12. 1970 pracoval na Okresnom 
národnom výbore v Prievidzi, kde 
od  roku 1961 vykonával funkciu 
podpredsedu Okresného národného 
výboru v Prievidzi,  pričom sa snažil 
byť nápomocný neustále svojmu 
rodnému mestu. Bol absolventom Vy-
sokej školy ekonomickej v Bratislave, 
Fakulty Inštitút národohospodárskeho  
plánovania.  V Uhoľných a lignitových 
baniach Prievidza začal pracovať 16. 
12. 1970 ako ekonomický riaditeľ a od 
1. 8. 1983 na pozícii odborný riaditeľ 

pre ekonomiku a obchod odborového 
riaditeľstva. Ako ekonomický odborník  
pôsobil v rôznych komisiách Federál-
neho ministerstva palív a energetiky. 
Aktívne riešil otázky investičnej vý-
stavby baní, čím významne prispel 
k rozvoju uhoľného baníctva na hornej 
Nitre.  Na pozícii riaditeľa pracoval až 
do 9.12.1983, kedy náhle opustil svo-
jich blízkych vo veku 60 rokov.
 Za poskytnutie fotografií Vojtecha 
Joba ďakujeme:
jeho manželke Anne Jobovej a pani 
Holanovej, ktorá poskytla do archí-
vu mesta fotografiu Vojtecha Joba 
z prvého vítania do života na MsNV v 
Handlovej z roku 1959.
V prípade, že niekto vlastní fotografie, 
má poznatky či zaujímavosti z období 
rokov 1945 – 1965 života nielen oby-
vateľov Handlovej ale aj jej predstavi-
teľov, uvítame ju! 
Kontaktujte 046 519 25 39, alebo 
0908 342 616. Ďakujeme. JP+ JO

Kurzy v Handlovej 
pre každého

Help, n.o. v apríli otvára:
16.04.2012
Počítačový kurz pre začiatočníkov, 
30 hod.
17.04.2012
NEMECKÝ JAZYK pre začiatoční-
kov, 50 hod.
18.04.2012 - ANGLICKÝ JAZYK 
pre začiatočníkov, 50 hod.

V stálej ponuke: 
-  Kurz obsluhy motorových vozíkov 
-  Odborná spôsobilosť pracovníka     
 SBS
- Kurz opatrovania s NJ 
 pre opatrovateľov
- Individuálne vzdelávanie  
 v oblasti AJ a NJ
a iné kurzy podľa Vašich požia-
daviek.
Bližšie informácie a prihlásenie sa 
do kurzu: Help, n .o., Námestie 
baníkov 8, (II. poschodie nad MsP), 
Handlová. Tel.: 0905 884 813, 
e-mail: kmetova@handlova.sk, 
www.helpha.szm.sk

„Z  DÚHOVEJ  KNIŽKY“
Mesiac marec je v našej pamäti zapísaný ako mesiac knihy. Kniha – najväčší 
priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí do rúk nielen tým, čo vedia čítať , ale aj 
našim najmladším, ktorí zatiaľ vnímajú len jej vizuálnu stránku a pútavé ilustrácie. 
No vďaka svojim rodičom, starším súrodencom a  učiteľkám v materskej škole 
sa môžu započúvať do zaujímavých príbehov, rozprávok a básní. To, že im nie sú 
knihy cudzie, dokázali deti materských škôl z Handlovskej doliny a Handlovej na 
prehliadke recitátorov poézie v Dome kultúry v Handlovej pod názvom „Z dúhovej 
knižky“. Podujatie sa uskutočnilo dňa 16. marca 2012 pod záštitou Materskej 
školy na Ul. SNP 27 v Handlovej. Organizátorkami boli učiteľky Silvia Bobríková 
a Mgr. Tatiana Schniererová, ktoré sa postarali nielen o výzdobu priestorov v do-
me kultúry, ale aj o celkový priebeh podujatia. Hosťami na prehliadke boli Mgr. 
Jaroslava Maslíková, vedúca Školského úradu v Handlovej a  Mgr. Marcela Jaku-
bíková, riaditeľka MŠ, Ul. SNP 27 v Handlovej a samozrejme aj rodinní príslušníci 
účinkujúcich detí. Všetky zúčastnené deti boli odmenené omaľovánkami, slad-
kosťami a Pamätným listom. Naše poďakovanie patrí nielen pani učiteľkám, ale aj 
Michalovi Hertlíkovi, ktorý sponzorsky prispel na sladké odmeny a samozrejme 
aj Domu kultúry v Handlovej za poskytnutie priestorov a pomoc pri organizácii 
podujatia.                        Daniela Hudáková, učiteľka MŠ ul. SNP 27 v Handlovej
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UTOROK 10 .4.  o 18,00 h 
BASTARDI 2
Réžia: Jan Lengyel, ČR, ttriler, 97 
min, pôvodné znenie,  OP 12+, 
Druhý diel českého filmu o nefungu- 
júcom systéme v základnom školstve 
sa začína krátko po smrti najväčšieho 
„Bastarda“ – Michala Dostála. 
Hrajú: Tomáš Magnusek, Jan Šťast-
ný, Martin Dejdar, Jiří Krampol, 
Ladislav Županič.

STREDA  18. 4. o 18,00 h 
ALOIS NEBEL
ČR – SR – Nemecko, dráma, ani-
movaný film na motívy komiksovej 
predlohy,  87 minút, OP 15 +
O živote, ktorý sa občas stráca 
v hmle.

NEDEĽA  22. 4.  o 16,00 h  
MODRÝ TIGER
Réžia: Petr Okroubec , ČR,  komédia,  
OP 12+,  90 minút, pôvodné znenie. 
Dobrodružný, fantazijný a humorný 
rodinný film.
Hrajú: Linda Votrbová, Jakub Wun-
sch, Barbora Hrzanová. 

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

Web: www.dkhandlova.sk

Marec je stále mesiacom najlep-
šieho priateľa človeka – knihy. 

Aj keď všade počuť, že sa číta stále 
menej a knihy majú veľkú konku-
renciu v internete, stále je dosť ľudí, 
pre ktorých sú šuchotanie a vôňa 
papiera pri čítaní neodmysliteľné. 
Mesiac knihy každý rok zohráva vý-
znamnú úlohu aj v Mestskej knižnici 
Handlová. Oslavujeme knihy, ich 
tvorcov, prezentujeme aj našu kniž-
nicu a knižničné služby. Aj v tomto 
roku sme pripravili množstvo podu-
jatí, ktoré sú pre našu knižnicu už 
tradičné, ale aj množstvo ďalších, 
ktorými sme oslovovali čitateľov od 
najmladšieho veku až po dôchod-
cov. Najzaujímavejšie a najatrak-
tívnejšie bývajú vždy stretnutia so 
spisovateľmi a osobnosťami. 
A v našej knižničnej kronike 
pribudlo hneď niekoľko zápisov. 
Študenti Gymnázia I. Bellu sa 
v knižnici stretli so spisovateľom 
Ľubomírom Jančokom. Tento 
mladý muž v silnej konkurencii 
na Sorbonskej univerzite v Paríži 
dokázal, že v našej krajine sú ši-
kovní ľudia, ktorí dokážu svetovej 
špičke konkurovať. Svoje unikátne 
skúsenosti s parížskym svetom 
odovzdal pútavou a hravou formou 
vo svojej knihe Glamur Paríža. Pre 
staršiu generáciu sme zorganizovali 
besedu s Ing. Ivanom Ševčíkom, 
bývalým riaditeľom Úradu boja proti 
organizovanému zločinu na Sloven-
sku. Priblížil nám namáhavú prácu 
policajtov pri vyšetrovaní zvlášť 
závažných trestných činov. Sám 
povedal, že beseda je o knihách 
Gustáva Murína (bez Gustáva Murí-
na). Podujatie zaujalo aj študentov. 
Gymnazistka sexty Kristínka nám 

Dom kultúry mesta Handlová 
pozýva v apríli 2012
Tradičné podujatie ŽENINEC alebo 
babský veget, ktorý sa uskutoční v 
nedeľu 1. apríla 2012 o 15.00 h v 
DK Handlová. Budeme sa rozprávať 
o móde, zdraví, kozmetike a prídu aj 
zaujímaví hostia. Symbolické vstupné: 
0,50 €.
Oslobodenie Handlovej
Mesto Handlová a Dom kultúry mesta 
Handlová pozývajú verejnosť v utorok 
3. apríla 2012 o 14.30 h na Námestie 
baníkov, kde si pripomenieme  67. 
výročie oslobodenia Handlovej polo-
žením vencov k pamätníku padlých. 

MEMORIÁL DODA SUCHÉHO 
- Veľkonočný výstup na Veľký Grič, 
ktorý sa uskutoční na veľkonočnú 
nedeľu 8. apríla 2012, zraz o 10.00 h 
pred bývalou Slovenkou.

Koncert slovenskej hudobnej skupiny 

FRAGILE
v sobotu 14. apríla 2012 o 16.00 h 
Dom kultúry v Handlovej.
Vstupné:
V predpredaji 8 €, v deň konania 9 €.

Balada Maľované na skle 
Inscenácia Mestského divadla 
Žilina ponúka bigbítovú úpravu 
klasického muzikálu v úprave Pavla 
Cabadaja, kde hrá Jánošíka front-
man skupiny Arzén Jaroslav Gažo.
Dĺžka predstavenia: 100 minút. Ne-
nechajte si ujsť toto zaujímavé  spra-
covanie, ktoré môžete vidieť v DK 
Handlová, 17. apríla 2012 o 19.00 h 
Vstupné 8 €. Rezervujte si lístky na 
www.dkhandlova.sk. Rezervované 
lístky si prosím vyzdvihnite najnes- 
kôr do utorka 10.apríla 2012.

povedala: „Prednáška, spojená 
s prezentáciou a pútavými obráz-
kami z miesta činu bola pozoru-
hodná. Ako študentka som získala 
odpoveď na otázku ohľadom štúdia 
na právnickej fakulte a ako sa stať 
kriminalistkou... „
Gymnazisti boli v knižnici účastník- 
mi zaujímavého podujatia s mla-
dými úspešnými ľuďmi Marekom 
Šimonom a Zdenkou Matejovičo-
vou,  vysokoškolskými študentmi, 
víťazmi v celoslovenskom kole 
OĽP. Problematiku ľudských práv 
a slobôd priblížili našim študentom 
v rámci projektu Program roves-
níckeho vzdelávania k ľudským 
právam, ktorý realizuje Dom Európy 
s podporou Úradu vlády SR. Čitatelia 
knižnice - milovníci historických ro-
mánov sa tešili so stretnutia s regio  
nálnym spisovateľom Jaroslavom 
Pernišom. Vo svojich knihách 
sa venuje predovšetkým ženám, 
ktoré v slávnych rodoch mali svoje 
nezastupiteľné miesto. Aj účastníč-
kami nášho podujatia boli prevažne 
ženy, ktoré sa už teraz tešia na jeho 
nové tituly. Našim ostatným hosťom 

v knižnici bol spisovateľ Peter Ku-
bica, ktorý prišiel zo Žiliny prečítať 
rozprávku našim malým „spáčom 
– nespáčom“ počas obľúbenej Noci 
s Andersenom. 
Popri množstve podujatí, ktoré 
pripravujeme a to nielen počas me-
siaca knihy, v knižnici čaká každého 
milovníka kníh univerzálny knižničný 
fond. Navštívte nás, staňte sa čita-
teľmi našej knižnice. Veď knižnica je 
otvorená pre všetkých!

Pripravujeme v apríli:
- O spisovateľoch k ich výročiam:  
Ľ. Podjavorinská, J. Kráľ, K. Jarun-
ková, T. Vansová
- Sviatky jari. Veľká noc - tvorivá 
dielňa. V spolupráci s MOMS      
- Kráľ čitateľov. 15. ročník
- Veselá knižka do prvej lavice. 
Slávnostný zápis prvákov.
- Les ukrytý v knihe. V spoluprá-
ci s Národným lesníckym centrom
- Deň Zeme. Pásmo o ochrane 
prírody pre 1.a 2.st. ZŚ
- Rozprávky o dopravných znač-
kách. Poučné čítanie pre škôlkárov 
a školákov.           DM, foto archív

FK REBEL APRÍL 2012
5.apríla 2012, 19.00 h 

MAMA GOGO
Réžia: Fridrik Thór Fridriksson, 
Island /Nórsko/Švédsko/Nemecko, 2009.
Príbeh režiséra, ktorý práve dokončil film o 
ľuďoch z domova dôchodcov. 

12.apríla 2012, 19.00 h 

SMRŤ V BENÁTKACH 
Réžia: Luchino Visconti, Taliansko / Fran-
cúzsko, 1971, 127 min.
Hudobný skladateľ Gustav von Aschen-
bach, zotavujúci sa po srdovom záchvate 
v Benátkach, sa už nikdy zdravia ani 
uspokojenia nedočká, stihne sa iba pla-
tonicky zamilovať do anjelsky pôvabného 
poľského chlapca Tazia (s ktorým nikdy 
neprehovorí, ani sa ho nedotkne).

19.apríla 2012, 19.00 h 
BANKSY – EXIT THROUGH THE GIFT 
SHOP   
Réžia: Banksy, Veľká Británia /USA, 2010    
Zábavný a vzrušujúci dokument o kulte 
pouličného umenia tento fenomén zároveň 
odhaľuje no aj relativizuje a ironicky zha 
dzuje sebastrednosť niektorých umelcov. 

26.apríla 2012, 19.00 h 

OSAMELOSŤ PRVOČÍSEL 
Réžia: Saverio Costanzo, Taliansko, Ne-
mecko, Francúzsko, 2010, 118 min.          
Prvočíslo je číslo, ktoré ma práve dva de-
litele: jednotku a seba samého. Na mate-
matickom symbole je založená románová 
predloha, podľa ktorej bol natočený aj 
tento film. Ide o príbeh dvoch osamelých 
dospievajúcich: Alice a Mattia. 

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE

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. 
0917467 295
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Dňa 27. marca 2012 uplynulo 
30 rokov od úmrtia milujúceho 
manžela, otca, dedka

Michala Záhradníka. 

Vy, ktorí ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spo- 
mienku. 

S láskou na neho spomínajú manželka a synovia 
s rodinami.

Dňa 20.3.2012 sme si 
pripomenuli 
5. výročie od úmrtia 

Márie Róžovej. 

Spomínajú dcéry 
a synovia s rodinami.

S veľkým žiaľom oznamujeme, 
že 16.2.2012 nás vo veku       
83 rokov opustila naša milova-
ná matka, babka a prababka 
Emília Vyhlídalová.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju  
spolu s nami prišli odprevadiť 
na poslednej ceste.

Veľká vďaka patrí pohrebnej službe 
PARTE, najmä správkyni cintorína 
v Handlovej, pani Eve Zámorovej, ako aj celému kolektívu, 
ktorý pohreb zabezpečoval.  
Ďakujeme za citlivý a ľudský prístup pri samotnom obrade aj 
pracovníkom Mestského úradu Handlová. 

Smútiace dcéry Zuzana a Margita s rodinami
Ďakujem pracovníčkam sociálneho úradu so sídlom v DOR-
KE za pomoc pri vybavovaní  sociálnych záležitosti pre pani 
Emíliu Vyhlídalovú. Ďakujem opatrovateľkám, ktoré mi pomá-
hali so starostlivosťou o matku  posledný rok. 

Dcéra Zuzana Košútová

Opustili nás
 február/marec 2012

Jozef  Lošonczi  64 r.
Mário  Nagy  38 r.    
Štefan  Horský  78 r.
Eugen  Jakubek  87 r.
Rudolf  Nedorost  52 r.
Fedor  Stieranka  53 r.
Miloslav  Robynek  83 r.
Emília  Vyhlídalová  83 r.
Hedviga  Geráthová  64 r.
Júlia  Geletová  65 r.
Viktória  Plaveczová  80 r.
Mária  Sýkorová  82 r.
Mária  Kanianska  89 r.
Mária  Hlaváčiková  82 r.

Čas plynie rana stále bolí,  ani žiaden čas ju nezastaví - nezahojí!
Tento rok bude 14 rokov, 
čo nás navždy opustil syn 
Miloško vo veku 39 ro-
kov, 12 rokov, čo sme sa 
rozlúčili s naším drahým 
manželom, deduškom 
a pradeduškom Milanom 
Kontinom a tento rok  si 
tiež pripomenieme nedo-
žitých 58 rokov ďalšieho 
syna Milanka.

Môže byť ešte väčší žiaľ pre smútiacu matku a celú rodinu? S láskou a úctou si spomí-
na celá rodina, manželky, matka, deti, vnúčatá a pravnúčatá. Veľmi nám chýbate!!!

Miloš MilanMilan

Predám záhradu v Handlo-
vej (osada SNP), posledná pri 
lese, jeden sused, pri studnič-
ke, záhradná chatka (4x4 m), 
prístup autom, cca 25 ovoc-
ných stromov, 841 m2, nádrž 
s vodou. Cena: 3000 €. 
Tel. kontakt: 0903216485, 
milankosk@gmail.com

Klesli ruky, ktoré tak pracovali, dotĺklo srdce, 
ktoré sme milovali.

25.2.2012 by sa 
dožil 72 rokov

Robert Fáber.
Bolesťou unavený 
tíško si zaspal, za-
nechajúc tu všetkých 
a všetko, čo si mal 
rád.

17. marca 2012  
uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil  
manžel, otec, starý otec a priateľ 
Robert Fáber. 
Už nie si medzi nami, no v našich srdciach 
žiješ spomienkami. 

PLAVÁREŇ MESTA 
HANDLOVÁ

vyhlasuje súťaž o najvýstižnejší návrh
„MASKOT Plavárne mesta Handlová“

Zapojte sa do 12. apríla 2012.

Súťažte v dvoch kategóriách:
 1.Výtvarný a umelecký návrh  (maľba, 
grafika, umelecké dielko z papiera, plastu 
či iného materiálu a pod.)
 2.Písané slovo (poézia, próza, slogan a 
iné písomné vyjadrenie)

Súťažné návrhy je možné doručiť 
do pokladne do 12.4.2012 vrátane.
Návrhy budú vystavené a najkrajšie oce-
nené. Súťaž vyhodnotíme na Deň zdravia 
12.4.2012, ktorý organizuje mesto Han-

dlová, Plaváreň mesta Handlová, VŠZP 
a.s., Sociálne odd. MsÚ a Jazmín.n.o.  
Plaváreň mesta pripravuje podujatia pre 
deti a mládež ale i pre širokú verejnosť! 
Sledujte oznamy na www.handlova.sk.
 

Otváracie hodiny počas Veľkonočných 
sviatkov na Plavárni mesta Handlová

OTVORENÉ 
 6.4.2012   - 7.4.2012   -  8.4.2012
Bazén  09.00  -  19.00 hod.
Solárium, masáže 10.00  -  18.00 hod.
Fínska, infrasauna 10.00  -  19.00 hod.
 

ZATVORENÉ  9.4.2012 
na Veľkonočný pondelok 

Kolektív Plavárne mesta Handlová praje 
príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov

Mesto pre zdravie - plaváreň Handlová
Pre škôlky a predškolské zariadenia  Ako ryba vo vode
Skladanie lodičiek z papiera, vodný ping - pong, Bláznivá stonož-
ka, Mexické vlny, Lov pokladov, preťahovanie lanom

Pre žiakov a študentov Hráme na pohyb
Potápanie, Aqua aerobic, Plavecko – kondičný  trojboj
 

Pre  všetkých návštevníkov v spolupráci so Všeobecnou 
zdravotnou poisťovňou
Ako sa má moje telo?
KOMPLEXNÁ ANALÝZA ĽUDSKÉHO TELA
(meranie tlaku, tuku, BMI, CO v krvi a pľúcach, kalórie, 
energetická spotreba, bazálny metabolizmus)  
V popoludňajších hodinách:
od 17,00 hod. do 18,00 hod.   Pilates
od 18,30 hod.  do 19,15 hod.   Aqua aerobic  
    pre dospelých

Ako z tvojich oči žiarila láska, 
obetavosť a dobrota, tak nám 
budeš chýbať do konca života.

Dňa 18. 3. uplynul 1 bolestivý 
rok, čo nás nyvždy opustila naša 
milovaná mamička, stará mama              
a manželka

Mariana Sabová
S láskou, vďakou a úctou spomínajú deti Silvia a Peter 
s rodinami, manžel, sestra Ľubka a ostatná rodina. 

Ďakujeme všetkým za venovanie tichej spomienky.



Komisia športu pri MsZ na zákla-
de podkladov TJ, klubov a jed-
notlivcov, v zmysle schválených 
kritérií, vybrala najúspešnejších 
športovcov, trénerov, kolektív        
a funkcionára mesta Handlová 
za rok 2011. V prestávke extrali-
gového basketbalového stretnutia 
Baník Handlová – BK Iskra Svit, 
boli predstavení tí najlepší z náš 
ho mesta, ktorí dosiahli na sve-
tových, európskych a národných 
súťažiach najlepšie výsledky. Je 
potešiteľné, že opäť sme mohli 
oceniť dvadsiatku úspešných 
športovcov nášho mesta. 

Z rúk Ing. Rudolfa Podobu, pri-
mátora mesta a Eduarda Straku, 
predsedu komisie športu prevzali 
najúspešnejší športovci mesta 
ocenenia za športové výsledky 
alebo záslužnú prácu v oblasti telo-
výchovy a športu.  Za reprezentáciu 
nášho mesta patrí všetkým úprimný 
obdiv a poďakovanie. Do budúceho 
obdobia prajeme všetkým veľa 
športových úspechov.        

Kategória:   MLÁDEŽ – jednotlivci

Miroslav Mátych 
– basketbalista, ŠBK Handlová
člen reprezentačného družstva Slo-
venska vo svojej kategórii 
Maroš Minárik 
– basketbalista, ŠBK Handlová
člen reprezentačného družstva Slo-
venska vo svojej kategórii  
Milan Linkeš 
– basketbalista, ŠBK Handlová
– chodec (športová chôdza)
3. miesto na Majstr. SR v Dubnici 
člen družstva Dubnice, 4. miesto 
na Majstr. SR na 5 km v Dubnici 
–dorast 
Žaneta Keratová 
– športová gymnastka, TJ Sokol 
Handlová, 5.miesto na Majstr. 
SR- Šenkvice - členka družstva 
Gymnastického štvorboja, 1. a 2. 
miesto na Slovenskom pohári v ka-
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tegórii juniorky, 3. miesto na Majstr. 
SR v Teamgymoch v Bratislave 
– členka družstva
Irena Balátová – športová lezkyňa, 
HK Prometeus Handlová, 1. miesto 
– Slovenský pohár detí a mládeže 
2011 Edelweis Cup v kategórii „B“ 
dievčatá.

Kategória:  DOSPELÍ – jednotlivci

Marcel Madaj 
– basketbal, MBK Handlová
- kapitán MBK Handlová, dlhoroč-
ný úspešný basketbalista
Róbert Jány 
– basketbal, MBK Handlová
- reprezentant SR vo svojej kate-
górii. Najlepší hráč MVP finálového 
turnaja Majstr. SR juniorov
Dominika Šalamonová 
– karate, KK Prievidza, 2. miesto 
v kata duo team - Majstr. sveta v ka-
tegórii WTKA v Taliansku, 2. miesto 
v kobude –juniorky - Majstr. sveta v 
kategórii WTKA v Taliansku
Róbert Kružlic – biliard
2x majster SR v Karambol biliarde 
v disciplíne 1-band (jednoband) 
a 3-band (trojband),  získal titul 
absolútny Majster SR pre rok 
2011, majstrovstvá SR sa konali 
v decembri 2011 v RC Biliard Clube 
Handlová. 
Michaela Sethalerová – fitnes
1. miesto – Majstrovstvá SR v kate-
górii Fitnes model
1. miesto- Bikini Olympia Profesi-
onal na súťaži NATURA OLYMPIA 
v Nevade (USA)
Ondrej Doletina 
– triatlon, Slávia Trenčín
2. miesto SloPo (Slovenský pohár)- 
triatlon v kategórii juniorov
2. miesto Slovenský pohár -aquat-
lon (plávanie a beh)
7.miesto  ME juniorov -Cros Triatlon 
vo Visegráde (Maďarsko)
Anton Kováčik 
– futbal,  FC Baník Horná Nitra 
- dlhoročný úspešný hráč a tréner 
FC Baník Horná Nitra 

Kategória:  KOLEKTÍV - mládež
SOŠ Handlová 
basketbalové družstvo študentov 
školy, 2.miesto Majstrovstvá SR SŠ 
v basketbale

Kategória:  TRÉNER 
Karol Kučera 
tréner mládeže, basketbal
- tréner úspešného kolektívu SOŠ 
Handlová v basketbale

Kategória:  ZVLÁŠTNE OCENENIE

ŠBK Handlová
- pri príležitosti 10. výročia mládež-
níckeho basketbalu v meste
MBK Handlová
- pri príležitosti 70. výročia basket-
balu v meste Handlová, najúspeš-
nejší kolektívny šport v meste
Ing. Jozef Tonhauser 
prezident MBK Handlová
- za rozvoj basketbalu 
- pri príležitosti 70.výročia basket-
balu v meste Handlová
Róbert Šuník
prezident FC Baník Horná Nitra
- za rozvoj futbalu v meste Han-
dlová a fúziu handlovského a prie-
vidzského futbalu
Eduard Straka
pretekár, tréner v atletike
- na European Masters Games 
(Európske hry veteránov) v Talian-
sku:
1. miesto v chôdzi na 20 km
2. miesto v chôdzi na 5 km
- 51 rokov aktívneho pretekania, vi-
acnásobný medailista z ME a Majs-
tr. sveta veteránov

Kategória:  FUNKCIONÁR

Mgr. Imrich Weisz
MBK Handlová
- za dlhoročný prínos rozvoja 
basketbalu na extraligovej úrovni 
pri príležitosti 70.výročia basketbalu 
v meste.

 Gratulujeme!

Najúspešnejší športovci, tréneri, kolektívy, funkcionári mesta Handlová za rok 2011

Pozvánka pre šachistov
Šachový klub Handlová, CVČ Re-
lax, mesto Handlová pozývajú na
Jarný šachový turnaj k oslobo-
deniu mesta Handlová, ktorý sa 
uskutoční 14. apríla 2012 v CVČ 
Relax Handlová. Hrá sa švajčiar-
skym systémom, 2x15 minút , 9 
kôl. Organizačný pracovník:  Mgr. 
Krajčovič František, Okružná 34/6, 
tel.  0915/340616, e-mail  f.krajco-
vic@email.cz. 
Propozície na www.handlova.sk 

Študentov SOŠ Handlová 
preverila konkurencia 
z celého Slovenska
Stredné aj vysoké školy z celej 
republiky súperili 26. marca 
v laboratóriách počítačových 
sietí Technickej univerzity Košice. 
Dôvodom je prestížna súťaž slo-
venskej sieťarskej komunity NAG 
2012 (Networking Academy Ga-
mes). Ide o súťaž v informačných 
a komunikačných technológiách 
so zameraním na počítačové siete 
v rozsahu 4 semestrov úrovne 
CCNA, ktorá má teoretickú aj 
praktickú časť. Handlovú repre-
zentovala aj tento rok silná a po-
četná výprava, ktorá zasiahla do 
situácie vo všetkých kategóriách. 
Do Košíc už v nedeľu 25. marca 
odcestovalo deväť študentov 
medzinárodného vzdelávacieho 
programu NetAcad (Networking 
Academy, Sieťové akadémie 
Cisco). Z toho osem z odboru me-
chanik počítačových sietí a jeden 
z technického lýcea. K najväčším 
oporám handlovského tímu patria 
sieťari Jozef Pochyba a Roman 
Stejskal, vlaňajší víťazi národného 
kola na FIIT STU Bratislava a bron-
zoví na medzinárodnom kole NAG 
2011 v Bukurešti. V Košiciach 
chlapci zo SOŠ Handlová súťažili 
v takomto zložení:

Stredoškolské kategórie HS3 
trojčlenných tímov do 21 rokov: 
Tím č.1 – Jozef Pochyba, Roman 
Stejskal, Matúš Krajčík
Tím č.2 – Viliam Letavay, Ľuboš 
Čulák, Jakub Pullman

Zmiešané kategórie jednotlivcov 
vysokoškolákov a stredoškolá-
kov do 26 rokov:
Kategória UNI – Patrik Niebur, 
Patrik Burian
Kategória simulačného progra-
mu PT – Jozef Pochyba, Samuel 
Šlenker

Do inej medzinárodnej súťaže Cis-
co NetRiders IT Skills v rozsahu 
dvoch semestrov úrovne CCNA 
nominujeme aj  dievča - sieťarku  
Luciu Nechalovú. 
Všetkým našim reprezentantom 
sme držali palce v mimoriadne 
ťažkom konkurenčnom prostredí 
gymnázií, stredných odborných 
škôl a technických univerzít z ce-
lého Slovenska.
Výsledky sme do uzávierky vy-
dania novín nevedeli, ale nájdete 
ich na stránke SOŠ Handlová 
http://www.zssha.edu.sk/ a na 
www.netacad.sk.

Ján Krausko

Straty a nálezy
Niečo ste stratili alebo našli?
Nezabudnite nás informovať! 
Viac na stránke www.handlova.sk!

A TÍM
18.kolo (24.03.2012)
FC Baník HN – Ladce 3:1 
17.kolo (18.03.2012)
Horná Poruba - FC Baník HN 0:3 

Pozvánka na zápasy A tímu
20.kolo (07.04.2012)
 FC Baník HN - Ilava 
21.kolo (15.04.2012)
 Čachtice - FC Baník HN 
22.kolo (21.04.2012)
 FC Baník HN - Veľké Uherce
23.kolo (28.04.2012)
 Zemian. Kostoľany - FC Baník HN

B TÍM
14.kolo (24.03.2012)
Koš - FC Baník HN 3:2 (1:1)
Góly za FC BHN:  
Černák, Stránsky

Pozvánka na zápasy B tímu
17.kolo (14.04.2012)
 FC Baník HN - Kostolná Ves 
18.kolo (22.04.2012)
 Nitr. Rudno „B“ – Temeš 
 - FC Baník HN 
19.kolo (28.04.2012)
 FC Baník HN - Nitrica

VH, zdroj: http://www.fcbanikhn.sk

FC Baník Horná Nitra – výsledky a pozvánka na zápasy
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ZŠ Školská žila 
futbalom
Radi športujeme – futbal mi-
lujeme  - drogy neberieme. To 
je heslo, ktoré už sedem rokov 
oslovuje mladých futbalistov 
mikroregiónu na hornej Nitre. 
Futbal je fenomén, ktorý spája  žia 
kov v jeden cieľ – podujatie Zober 
loptu – nie drogu! Športovú súťaž 
organizovala ZŠ na Školskej ulici 
v Handlovej,  v spolupráci s mes-
tom Handlová, MBK Handlová, 
FC Baník horná Nitra, sponzormi, 
rodičmi a starými rodičmi. Po-
dujatie sa uskutočnilo 25.febru-
ára 2012 a zúčastnilo sa ho 15 
sedemčlenných mužstiev ako aj 
množstvo divákov, ktoré tvorili 
hlavne rodičia, sponzori, starí 
rodičia. V prestávke futbalového 
turnaja bolo pre športovcov ako 

aj divákov pripravené milé pre-
kvapenie v podobe autogramiády 
známych ligových basketbalových 
reprezentantov MBK Handlová 
Milana Goliana, Seana Hampto-
na a Jermana Greena. V závere 
primátor mesta Handlová Rudolf 
Podoba poďakoval organizátorom,  
všetkým zúčastneným mužstvám 
a prítomným za skvelé podujatie.  

Výsledky mladší chlapci:   
 1. Ráztočno  
 2. ZŠ Školská – maličkí   
 3. Baklažáni
Naj-strelec:  Peter Nagy   
Naj-brankár:  Jakub Chromík,
Naj-hráč  Patrik Peniaško 

Starší chlapci: 
 1. Paštikári   
 2. Ráztočno   
 3. Furwork     
Naj-strelec:  Dávid Maruniak
Naj-hráč:  Jozef Bombic  
Naj-brankár:  Viliam Villár

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

Poslala som za tebou anjelika, 
aby ťa strážil.
No on sa vrátil s odpoveďou: 
„ANJELIK nemôže strážiť anjelika.“

Dňa 20.3.2012 oslávila svoj prvý 
rôčik naša zlatá 

NADINE PAVLA ŠTANGOVÁ.
Všetko najlepšie, slniečko naše. Veľa 
zdravia, šťastia a lásky ti zo srdiečka 
praje mamina, ocino, brat Filipko 
a celá rodina. Ľúbime ťa.

Organizátori podujatia ďakujú 
sponzorom: primátorovi mesta za 
krásne vecné ceny pre družstvá 
ako aj jednotlivcov, p. Jackuliako-
vi, p. Balcovi, p. Spevárovi, MBK 
Handlová,  p. riaditeľovi SOŠ p. 
Barborkovi. Veríme, že tento tur-

naj pritiahne na budúci rok ešte 
viac športovcov, divákov a tým 
splnil myšlienku nech „Hľadáme 
to, čo nás spája, nie to čo nás 
rozdeľuje!“.

Za organizátorov 
Mgr. Jozef Juríček

Zaujímavé a pekné zápasy 
priniesla uplynulá basketba-
lová extraliga fanúšikom bas-
ketbalu v Handlovej. Stačilo 
viac športového šťastia, alebo 
taktiky a mohli sme sa tešiť na 
súboje o medaile. 
„Stopku“ našim hráčom uká-
zali hráči Svitu, keď  v sérii 
hranej na tri víťazstvá porazili 
Handlovú 3:1.

1. zápas 
BK Iskra Svit    94 
MBK Handlová   98
2. zápas 
MBK Handlová   65
BK Iskra Svit     83
3.zápas 
BK Iskra Svit  105
MBK Handlová   82
4.zápas 
MBK Handlová   77
BK Iskra Svit    79 

Baníkov z Handlovej zastavili medvede zo Svitu MBK Handlová - BK Iskra Svit 
77:79 (40:33)

Štvrtiny: 19:14, 21:19, 18:24, 19:22,
Body Handlovej: Jones 29, Hampton 16, 
Green 11, Mrviš 10, Ridzoň a Madaj po 4, 
Golian 3,
TH: 17/14 - 27/16, fauly: 23 - 19, 
trojky: 11 - 3, R: Gabara, Pipíška a Kúkel-
čík, 600 divákov.

Od úvodu zápasu boli sily vyrovnané a do-
máci hráči si postupne vypracovali malý ná-
skok. Na začiatku 9. min stretnutia Jones po 
Madajovej asistencii zvyšoval na 19:10. Do 
druhého polčasu nastupovali hráči za stavu 
40:33 pre domácich, avšak už v 24. minúte 
bol stav 42:42. Od tejto chvíle to bol boj, 
v ktorom sa ani jedno mužstvo nedokázalo 
súperovi vzdialiť viac ako na tri body. Hoci 
sa domáci hráči snažili, hosťujúci Berkis 
sériou piatich bodov znížil na najtesnejší 
rozdiel. V infarktovom závere poznačenom 
faulom Hendersona na Jonesa nakoniec 
rozhodol Mascoll, ktorý dve sekundy pred 
koncom zmaril domácim nádej na predĺže-
nie.                     VH, zdroj: internet, foto P. Jaško



„Duša môjho mesta“
Fotosúťaž pre Handlovčanov

Komisia kultúry, pamätihodností, 
cestovného ruchu a rozvoja pri 
MsZ  mesta Handlová organizuje 
v termíne od 1.apríla do 15. mája 
2012 súťaž netradičnej fotografie. 

Pravidlá súťaže nájdete na 
www.handlova.sk, alebo si ich mô-
žete vyzdvihnúť v Podnikateľskom 

inkubátore - č. dv. 314.  Na požia-
danie vám ich pošleme mailom. 
Kontakt: 
ihromadkova@zoznam.sk
atohorvath@gmail.com. 
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Zdarma

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

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

rám dostanete   ZDARMA!

Vodička čistučká, Kristova matička,
omývaš brehy, korene, 
omývaj i mňa, biedne, hriešne stvorenie

Viete že:
V noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok sa 
schádzali strigy. 
Čarodejnú atmosféru veľkonočného obdobia 
sa usilovali využiť aj vydajachtivé dievčatá. Na-
príklad hádzali do vody malé jedľové vetvičky. 
Ak ich niesla voda po prúde, mali sa vydať vo 
vlastnej obci. Ak vetvičku stočil vír iným sme-
rom, mali sa dostať za nevesty inam.

Príjemné prežitie Veľkej noci 
vám želajú vaše Handlovské noviny

K O T E I R P R A Y L E N A P I
O R N I T O L Ó G I A O N O N D
E L I M I N Á C I A V A B D A E
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AGILITA
ALOBAL
APNOE
AMSTERDAM
AZIMUT
CERAMID
ELIMINÁCIA
ENTITA
ETABLOVANIE
FILTRÁT
GLÓRIA
HALDA
IDEALITA
ILUMINÁT
INDIÁN
IMELO
ITINERÁR
KOCOVINA
KOEFICIENT 

KONTINUITA
KREOLI
KRESADLO
KURTY
LATINČINA
LEPORELO
LEVEL
MERANIA
MILOTA
MIMÓZA
ODVETA
OKTÁN
ORGON
ORLICA
ORNITOLÓGIA
PANELY
PLÁTNO
PRIETOK
RAKVA

RÁROHA
RAŽEŇ
RIAVA
ROBOT
SALÓN
SLOBODA
SPLNOMOCNENIE
STANIOL
SUMEC
TABURETKA
TAKOS
TALÁRE
TALIAN
TANEC
TIRANA
UKULELE
VRANOV
ZÁLOŽKA

Osemsmerovka Bob Dylan: 
„Úspešný človek je ten, ktorý ráno 
vstane, večer si ľahne a medzitým ...“

Ako na to: V poli s písmenami vyškrtajte všetky uvedené slová. 12 písmen, ktoré 
ostanú nepreškrtnuté, tvoria  tajničku.
Tajnička z minulého čísla: „Cynizmus je nepríjemný spôsob, ako povedať pravdu.“
Výhercovia: Andrea Geržová, Štefánia Tatárová, Lucia Gazdíková, Eva Kriváňová, 
Vincent Hurta. Tajničku osdovzdajte so svojou adresou:
v Podnikateľskom inkubátore, č. dv. 314, v predajni Sladká vášeň v DK, 
mailom: handlovske.noviny@gmail.com. Piatim z vás pošleme malý darček.

Stretnutie s poslancom MsZ mesta Handlová
SDKÚ - DS Vás pozýva na stretnutie s poslancom 
MsZ, za účelom riešenia vašich podnetov, návr-
hov, problémov v priestoroch reštaurácie Lesná, 
každý tretí piatok v mesiaci, v čase od 17,00 hod 
do 19,00 hod.                 MZ SDKÚ- DS Handlová

DETSKÝ TÁBOR 

V RAKŠANSKEJ 
DOLINE

21. - 28. JÚL 2012

INFO: 
VLADISLAV HORVÁTH
0907 774 280

Hľadáte miesto na schôdze, školenia, 
prednášky, svadby, stužkové, oslavy? 
 5444013 - Podnikateľský inkubátor Handlová

Máte záujem o kúpu, predaj 
alebo prenájom nehnuteľností?

- vypracujeme kúpne, darovacie,  
 zámenné zmluvy, návrhy 
 na vklad, zápisy do katastra
- pomôžeme s hypotekárnym 
 úverom

Nájdete nás v Dome služieb v Handlovej

vasa-realitna@vasa-realitna.sk
0908 306 964

Tešíme sa na Vašu návštevu!

www.vasa-realitna.sk

Predám 
trojizbový 

tehlový byt. 
Cena dohodou.

0905 319 078


