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Levanduľová....
 Nielen juhofrancúzske Provan- 
ce, ale aj Handlová je toto leto 
levanduľová. Odvaha záhradníčky 
Zuzky Krčovej upustiť od 
tradičnej výsadby a skúsiť aj v 
Handlovej niečo nové priniesla 
nádherný výsledok. Všetých, 
čo prichádzajú do Handlovej od 
Žiaru nad Hronom vítajú už pár 
týždňov modrofialové záhony 
tejto nádhernej, zaujímavej            
a liečivej rastliny. 

 Názov levanduľa pochádza 
z latinského slova lavare, čo 
znamená umývať sa. Už starí 
Gréci poznali blahodarné 
účinky levandule a pridávali 
si ju do kúpeľa. Levanduľa 
sa od nepamäti používala ku 
kozmetickým a lekárskym 
účelom. Ale s levanduľou môžete 
aj variť. Je neodmysliteľnou 
súčasťou provensálskeho korenia 
a v malom množstve ju môžete 
pridať k pečenému mäsu, rybám, 
k jedlám z húb a do šalátov. Čaj        
z levandule je účinný proti stresu a 
starí Gréci predpisovali levanduľu 
ako zaručený prostriedok proti 
kašľu. Levanduľový olej sa hodí 
k ošetreniu pokožky celého tela. 
Priaznivo pôsobí pri popáleninách 
a upokojuje pokožku po opaľo- 
vaní. Levanduľový olej má 
protizápalové účinky a používa 
sa pri liečbe ekzémov a plesní.            
A ešte... vrecúška naplnené 
kvetom levandule zaručene 
vyženú mole z vášho šatníka. 
 Tak, takýto zázrak rastie              
v Handlovej. Keď pôjdete okolo, 
pošúchajte medzi prstami pár 
lístkov levandule a zacítite jednu 
z najkrajších vôní sveta....
Príjemné leto praje 

primátor mesta Handlová
Rudolf Podoba

noviny
Hurá prázdniny

Podnikateľský inkubátor ponúka 
priestory na
-  svadby (okrúhle stolovanie, široký výber 
 svadobnej výzdoby, fotograf, príjemné prostredie)
-  oslavy, školenia, kurzy, firemné akcie
- dlhodobý prenájom pre začínajúcich 
 podnikateľov od 25eur/m2/rok
046 5444 013, www.inkubatorhandlova.sk

Autobus so Slovákmi, ktorí sa 
vracali z dovolenky v Chorvát-
sku, sa v Maďarsku zrazil so 
slovenským autom. Informoval 
o tom maďarský server in-
dex.hu. 20.6.2012 .

Nehodu zapríčinil vodič osobné-
ho auta. Z doposiaľ nezistených 
príčin prešiel do protismeru a 
čelne narazil do autobusu. Ľahšie 
zranenia utrpeli štyria pasažieri 
autobusu. Vodič osobného auta a 
jeho spolujazdec utrpeli vážnejšie 
zranenia.
Cesta domov z výletu v Chorvátsku 
sa pre žiakov Základnej školy 
Mierové námestie z utorka 19. na 
stredu 20. júna 2012 predĺžila...

O piatej ráno mi zazvonil telefón. 
V polospánku mi pred očami svie-
tilo meno mojej dcéry. 
Ešte večer predtým sme si 
zavolali, keď nastupovala do 
autobusu, ktorý mal doviezť deti 
z basketbalových tried z výletu 
v chorvátskych Vodiciach. „Veď 
ráno okolo ôsmej sa vidíme 
a porozprávame si. Bolo super“, 
povedala. Tak prečo zvoní ten 
telefón tak skoro? „ Mami, mali 
sme nehodu, ale neboj sa, nič 
vážne sa nestalo“.  Hlava ma 
rozbolela a bolela až do tretej 
popoludní, keď všetci vystúpili  
z autobusu pred školou v 
Handlovej.
Volala som dcére každú hodinu 

a uisťovala sa, že je všetko 
v poriadku. Tréner bol fajn, 
informoval ma, že do autobusu 
nabúralo osobné auto, autobus 
je naklonený v priekope ale deti 
nemajú vážne poranenia. Stručne, 
jasne, bez nervozity. Uverila som, 
ale aj tak som mala plné oči sĺz, 
od radosti, od úľavy, od hrozných 
predstáv, ktoré by sa mohli 
stať...Plný autobus detí...

Ďakujem všetkým pedagógom, 
trénerom a doprovodu detí, ktorí 
aj napriek svojim zraneniam 
zvládli situáciu. Ďakujem 
aj starostke malej obce 
Nagyigmánd, kde boli deti po 
nehode (pokračovanie na  str.2)

Pri handlovských školákoch stáli anjeli
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prevezené do kultúrneho domu.  
Starostka obce zorganizovala 
stravu a pohodlie pre naše 
deti a bola nápomocná až do 
príchodu náhradného autobusu.
O deti bolo v danej situácii  
postarané výborne. 
Boli v pohode...

Toľkokrát už boli na výletoch 
a vždy vystupovali z autobusu 
doma opálení a šťastní. 
V stredu 20. júna 2012 
vystupovali opálení a zdraví. 
Škrabance sa nerátajú...

mama, aj hovorkyňa mesta 

Pri handlovských 
školákoch...

cyklista), Joža Ráža,  operného tria 
La Gioia , Nely Pociskovej ...
• vypočuť si koncert vojenskej 
dychovej hudby
• sledovať vystúpenie Čestnej 
stráže prezidenta SR a mažoretiek

• zasúťažiť si v  sprievodných po-
dujatiach v prezidentskej záhrade 
a vyhrať vecné ceny 
• v záhrade sledovať kultúrny 
program, vystúpenie spevákov 
a tanečných skupín

Vďaka Judr.Ing. Jozefovi Stopkovi 
a Ing. Michalovi Dankovi, ktorí 
zabezpečili autobusovú prepravu,  
mohli žiaci príjemne i poučne 
stráviť júnový deň a stretnúť sa so 
zaujímavými ľuďmi.

Z hradu rovno do paláca
Cesta študentov kvarty a 2.A trie-
dy Gymnázia I. Bellu v Handlovej  
dňa 15.júna 2012 viedla na Brati-
slavský hrad, kde si prezreli  jeho 
nádvorie i okolie a odfotili sa pri 
soche kráľa Svätopluka.  Z hradu 
si to namierili cez Palisády k Pre-
zidentskému palácu a vzhľadom 
k tomu, že tento deň bol Dňom ot-
vorených dverí v sídle prezidenta, 
mali možnosť:
• prezrieť si  reprezentačné 
priestory Prezidentského paláca
• osobne sa stretnúť s preziden-
tom a prvou dámou
• získať autogram od  trénera  
slovenských hokejových repre-
zentantov Vladimíra Vůjteka, ho-
kejistov Miroslava Šatana, Libora 
Hudáčka , Marcela Haščáka , An-
dreja Sekeru, Tomáša Kopeckého, 
Miroslava Stocha ( futbalista), Ľu-
bomíra Jagnešáka ( majster sveta 
v pretláčaní rúk), Štefana Havlíka 
(kulturista), Štefana Svitka ( moto-

Dieťa vám zoberie veľa času 
a energie, ale vám aj  veľa dá
Mohli sa o tom na vlastnej koži presvedčiť študenti našej 
školy: Erika Bačíková, Nora Paľovová, Martin  Viktoríni, 
Kristínka Folentová a Janko Strmeň, ktorí prišli za predško-
lákmi do Materskej školy na Ulici SNP. Pripravili si pre deti 
rôzne súťaže, hry, kúzla, ktoré predvádzal šašo – kúzelník,  
aj minidiscotéku.  Myšlienka ísť do materskej školy a na 
chvíľu zabudnúť na povinnosti školákov sa zrodila v hlave  
študentov Gymnázia v Handlovej.  Z podujatia si odniesli 
pekné zážitky obidve strany – deti, ktoré už túžia zasadnúť 
do školských lavíc a stredoškoláci, ktorí si chcú  chvíle 
v škôlke zopakovať aj na budúci rok.  Tento zaujímavý  zá-
ver školského roka  si  chlapci a dievčatá  určite budú  ešte 
dlho pamätať.                Mgr. Dagmar Strmeňová

Celoslovenský úspech žiakov 
z Mierového námestia
„EkoFond“ vzdelávacími aktivitami podporuje 
pozitívny vzťah k prírodným a technickým vedám 
už u žiakov základných škôl. Zároveň vytvára pre 
aktívnych pedagógov priestor na to, aby navzájom 
zdieľali svoje skúsenosti, kreatívny prístup a vedie 
ich k tomu, aby sa nezaoberali len teóriou, ale 
realizovali aj konkrétne a praktické aktivity zamerané 
na úspory energie. Hlavnými hodnotiacimi 
kritériami súťaže boli aktívna účasť žiakov na 
tvorbe vzdelávacích aktivít a schopnosť pedagógov 
i žiakov spracovať tému kreatívne a originálne. 
Celkovo sa do súťaže zapojilo 37 škôl zo všetkých 
regiónov Slovenska. Témou štvrtého ročníka bola 
„Energia v našej škole“. Učitelia a žiaci mali tvorivo 
vypracovať projekt zameraný na problematiku 

šetrenia energie v škole. Členovia hodnotiacich 
skupín posúdili  celkovo 220 súťažných príspevkov, 
pričom všetky boli žiakmi overené v praxi. Víťazom 
štvrtého ročníka súťaže pre II. stupeň ZŠ sa stala 
škola z Handlovej na Mierovom námestí. Naši 
deviataci a ôsmaci pod vedením Mgr. I. Jakubovej 
uspeli s projektom „Farebná energia pod jednou 
strechou školy“. Výsledky súťaže  v Bratislave 
za prítomnosti 71 žiakov a učiteľov slávnostne 
vyhlásil predseda Správnej rady n. f. EkoFond 
Jean–Jacques Ciazynski. Škola získala prvú 
cenu 4000,- eur.   na nákup učebných pomôcok 
a realizáciu energetického opatrenia.Sme na nich 
hrdí, srdečne blahoželáme a tešíme sa, že môžeme 
opäť zlepšiť podmienky výchovno-vzdelávacieho 
procesu v našej škole. Pánovi primátorovi Ing. R. 
Podobovi ďakujeme za pomoc pri riešení dopravy 
zástupcov školy na miesto vyhlásenia výsledkov.

Vedenie školy
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Vážení Handlovčania, 
v stálej rubrike vám opäť 
prinášame rokovania primátora 
mesta v mesiaci jún 2012. 
Témy stretnutí sú i pre vás 
ukazovateľom, v akých smeroch 
sa snaží vedenie mesta o rozvoj 
Handlovej. Primátor mesta 
absolvoval:

- Pracovné rokovanie   
 s primátorom mesta Bojnice 
- Pracovné rokovanie 
 so starostom obce Lipník
- Prijatie spisovateľa   
 a bývalého šéfa Úradu boja  
 proti organizovanej kriminalite
- Pracovné rokovanie 
 s vedúcim SÚ Prievidza
- Rada Handlovského   
 baníckeho spolku
- Valné zhromaždenie StVS,a.s.  
 Banská Bystrica 
- Pracovné rokovanie na Mini-  

 sterstve dopravy, výstavby  
 a regionálneho rozvoja SR
- 19. zasadnutie Mestskej rady  
 mesta Handlová
- Pracovné rokovanie   
 s prednostom Mestského  
 úradu v Považskej Bystrici 
- Pracovné rokovanie s členmi  
 olympijského výboru
- Pracovné rokovanie s členkou 
správy finančnej kontroly
- Valné zhromaždenie RTV   
 Prievidza s.r.o.
- Gremiálna porada
- Snem ZMOS 
- Pracovné rokovanie aktuálne  
 problémy prímestskej   
 verejnej dopravy, cestnej   
 dopravy a údržby komunikácií
- Mimoriadne zasadnutie   
 Mestskej rady
- 20. zasadnutie Mestského  

 zastupiteľstva
- Pracovné rokovanie 
 v Slovenskej vodárenskej   
 spoločnosti, a.s. 

Podujatia, akcie, 
spoločenské aktivity
- Vyhlásenie výsledkov 4. 
ročníka súťaže pre II. stupeň 
ZŠ s názvom ,,Energia v našej 
škole“
- Prijatie kadetov – 3. miesto na 
Majstrovstvách Slovenska 
- Stretnutie Spoločného obec- 
ného úradu
- Vyradenie absolventov Základ- 
nej umeleckej školy
- Handlovské gitary
- Obrady
- Stretnutie podnikateľov 
s primátormi Bojníc, Handlovej, 
Prievidze a Novák
- Oceňovanie najlepších 
študentov

Z rokovaní primátora mesta

Stretnutie podnikateľov s primátormi, foto V. Horváth

Mesto Handlová
 ponúka do nájmu 

na podnikateľské účely
takmer 100 m2 

voľných nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v objekte

KRYTEJ PLAVÁRNE Mesta Handlová 

na ul. 1. mája č. 99:

PREDMET NÁJMU:
• nebytový priestor s rozmermi 
 3,80 x 2,90 m2, nebytový priestor 
 s rozmermi 9 m2
• fittnes priestory s rozmermi 
 90 m2 (naposledy  VOLCANO)

Možnosť prevádzkovania od 
pondelka do nedele, prípadné 
dočasné uzatvorenie prevádzky 
krytej plavárne (každoročná 
plánovaná údržba bazéna a 

príslušenstva) neovplyvní 
prevádzkovanie ponúkaných 
priestorov.

INFORMÁCIE A MOŽNOSŤ 
OBHLIADKY:
Po-Pi od 06.00 hod. do 14.00 hod. 
priamo v objekte
KONTAKT : 46 5475 736  (plaváreň)
Špecifikáciu predmetu nájmu môžu 
záujemcovia podávať písomne na 
Mestský úrad Handlová, oddelenie 
správy daní, majetku mesta a 
podnikateľskej činnosti, č.d. 13 spolu 
s fotokópiou ŽL.
Informácie na tel. čísle: 519 25 21, 
podnikateľské oddelenie, prípadne 
osobne.
PRIESTORY JE MOŽNÉ VYUŽÍVAŤ 
OD  01. 07. 2012.
Viac na www.handlova.sk 

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 

sa v mesiaci jún dožili

Emília Žabenská
Ján Šverla
Regina Nagyová
Vilma Madajová
Antónia Kurišová
Sidonia Balázsová
Marta Madajová
Margita Javorková
František Červenák
Mária Kováčiková
Jolana Nieburová
Tomáš Toth
Milan Golha
Emília Šovčíková
Paulína Csibová
Anton Horáčik
Štefan Šulák
Jozef Kyjak
Alfréd Pogádl
Blažena Mužíková
Priska Krišková
Alžbeta Matušeková
Margita Struhárová
Anna Görcsösová
Ladislav Bella
Janka Penzešová
Ladislav Ronto

Blíži sa 10. august...
Pamätný deň Slovenskej 
republiky - Deň obetí 
banských nešťastí

Deň bielych ruží 
v Handlovej...

V Handlovej sa začalo prerokovanie návrhu
 „Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu mesta 

Handlová“ 
Venujte pozornosť dokumentom do 16. júla 2012!

MESTO HANDLOVÁ
Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Mesto Handlová, 
obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce, v zmysle   
§ 16 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov, oznamuje dotknutým 
obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým 
orgánom, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a 
verejnosti verejnou vyhláškou začatie prerokovania návrhu
„Zmien a doplnkov č. 3, Územného plánu mesta Handlová“ 
v súlade s §§ 22, 30 a 31 zákona č. 50 / 1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších 
predpisov.

Všetky dokumenty„ Zmien a doplnkov č. 3, Územného plánu 
mesta Handlová“ nájdete na www.handlova.sk 
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O Z N Á M E N I E 
pre nájomníkov 
neplatiacich si svoje záväzky
za nájom v bytových domoch

Mesto Handlová v posledných 
niekoľkých rokoch zodpovedne 
a vážne pristúpilo k riešeniu 
problematiky nedostatku bytov 
a to výstavbou nových bytoviek. 
Vyšlo tak v ústrety mnohým 
občanom, ktorí sa dožadovali 
bývania v nájomných bytoch 
mesta. Byty boli pridelené, ľudia 
sa nasťahovali a začali tak užívať 
mestský majetok. „Zabudli“ však 
na platby za nájomné a služby 

spojené s bývaním.
MsBP Handlová s.r.o. neustále 
posiela upomienky, spisuje 
dohody, ktoré nájomcovia  
následne porušujú. Neplatičov 
je čím ďalej viac. Bohužiaľ, 
musíme konštatovať, že sa stalo 
„módou“, že aj napriek tomu, že 
nájomcovia disponujú finančnými 
prostriedkami na úhradu, nájom 
nie sú ochotní zaplatiť.
Valné zhromaždenie MsBP 
Handlová s.r.o. na svojom 
zasadnutí dňa 17.4.2012 
prijalo  uznesenie o vymáhaní 
pohľadávok. Poverilo vedenie 
podniku, aby oslovilo spoločnosti, 
ktoré sa zaoberajú vymáhaním 

pohľadávok. Bolo oslovených 
niekoľko spoločností, mandátne 
zmluvy MsBP Handlová s.r.o. 
podpísal s dvomi:
• Prvá inkasná spol. s r.o. Banská 
Bystrica
• Iuridis a.s. Veľký Krtíš
Mestský bytový podnik Handlová 
s. r. o., preto oznamuje tým 
nájomníkom bytov, ktorí si 
neplnia svoje povinnosti, že ich 
v najbližšom období môže jedna 
zo spoločností osloviť z dôvodu 
vymáhania pohľadávky, ktorú 
majú voči MsBP Handlová s.r.o.

Ing. Rudolf Vlk
konateľ MsBP Handlová s.r.o.

Oznámenie pre rodičov 
- nízkopríjmové rodiny
Nárok na dotáciu na stravu a 
školské pomôcky si uplatnite 
do 13.7.2012

Sociálne oddelenie MsÚ Handlová 
oznamuje rodičom, že do 13.7.2012 
je potrebné opätovne si uplatniť nárok 
na zaradenie detí do zoznamov na 
dotácie na stravu a školské pomôcky 
pre deti z nízkopríjmových rodín.
Rodičia sú povinní predložiť 
nasledovné doklady:
• Rodné listy všetkých detí v rodine

• Právoplatné rozhodnutie o roz-  
 vode
• Právoplatné rozhodnutie o určení  
 výživného
• Potvrdenie o príjme za obdobie  
 JANUÁR – JÚN 2012
• Rozhodnutie o výške dôchodku 
 z januára 2012
• Potvrdenie o poberaní rodičov- 
ského príspevku z ÚPSVaR za 
obdobie JANUÁR – JÚN 2012
• Potvrdenie o poberaní príspevku  
 na deti z ÚPSVaR za obdobie  
 JANUÁR – JÚN 2012
• Potvrdenie o návšteve školy alebo 
materskej školy

Rodičia, ktorí sú poberateľmi 
dávky v hmotnej núdzi a ich deti 
nastupujú do materskej školy 
alebo do 1. ročníka základnej 
školy, sú povinní túto skutočnosť 
oznámiť a priniesť doklad o prijatí 
dieťaťa a rozhodnutie z ÚPSVaR 
o poberaní dávky na sociálne 
oddelenie MsÚ do 13.7.2012.
Žiadosti si vypíšete na Sociálnom 
oddelení MsÚ Handlová, v budove 
Dorky na ulici F. Nádaždyho v 
Handlovej počas stránkových 
hodín.

Sociálne oddelenie MsÚ

Novootvorené 
prevádzkárne  v máji 2012

Výroba a rozvoz hotových jedál, 
pohostinská činnosť,  Ul. 29. 
augusta 2
  

Zrušené 
prevádzkarne v máji 2012
Pekáreň Handlová, Pekárska 2

Narodené detičky
máj / jún  2012

Filip  Matúšek
Samuel  Chudík
Dávid  Papcun
Adam  Bakus
Ján  Lacko
Patrik  Baláž
Oliver  Hubený
Martin  Jaroš
Nicolas  Verzea
Martin  Peťko
Natália  Puzsérová
Lenka  Dienesová
Stela  Lacková
Simona  Šálová
Nina  Bošková
Barbora  Bederková

Zber veľkoobjemného 
odpadu na mesiac júl  2012
Ako prevencia voči vytváranou 
čiernych skládok mesto 
Handlová realizuje  mesačný 
zber veľkoobjemného odpadu. 
Mesto Handlová žiada občanov 
mesta, aby ku kontajnerom 
dávali len veľkoobjemný odpad, 
t.j. taký komunálny odpad, 
ktorého rozmery alebo množstvo 
neumožňuje  zber zbernými 
nádobami (bytové zariadenia a 
doplnky). Do veľkoobjemného 
odpadu nepatrí biologický odpad 
(tráva, konáre, lístie,...), stavebný 
odpad  (suť, okná, dvere,...), 
elektrické a elektronické 
zariadenia. Odpad je potrebné 
vyložiť večer pred dňom zberu, 
resp. ráno do 6.00 hod. 

KBV - obytné domy, paneláky  
 Pondelok 2.7.2012
IBV - rodinné domy  
 Utorok 3.7.2012
Mestské časti - Horný koniec, 
Nová Lehota, Morovno  
 Streda 4.7.2012

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

Zvoz separovaných zložiek 
odpadu

V mesiaci júl 
2012 sa budú 
j e d n o t l i v é 
zložky zvážať 
nasledovne: 
Mesto 
Handlová, 
Nová Lehota, Horný koniec
 plasty  4. a 18.7.2012 
 papier  11. a 25.7. 2012
 sklo  17.7.2012
Mestská časť Morovno, dolný 
koniec
 plasty  6. a 27.7. 2012 
 papier  13. a 7.2012
 sklo  20.7.2012

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 
stránke www.handlova.sk.

Popoludnie plné hier 
K jednej z hlavných priorít 
v rámci spolupráce s rodinou 
patrí v našej Materskej škole 
na Ul. SNP 27 v Handlovej 
vytváranie pozitívnych vzťahov 
medzi oboma subjektmi. Aj 
z tohto dôvodu každoročne 
organizujeme podujatie „Deň pre 
deti, rodinu a priateľov školy“, 
ktoré  sa teší veľkému záujmu 
zo strany rodinných príslušníkov 
detí  našej materskej školy.

V piatok 8.júna 2012 v popolud- 
ňajších hodinách sme sa v areáli 
našej materskej školy všetci 
stretli, aby sme spoločne  strávili 
príjemné popoludnie. Pani riaditeľka 
Mgr. Marcela Jakubíková privítala 
prítomných, pani učiteľka Z. 
Mikleová oboznámila s programom 
a na dobrú náladu hneď v úvode 
zahral p. Píš s vnučkou Eliškou pár 
veselých pesničiek na husliach. 

Rodičia s deťmi absolvovali 
pripravené stanovištia, na ktorých 
spoločne plnili zadané úlohy a za ich 
absolvovanie dostalo každé dieťatko 
na ruku pečiatku. Kto nazbieral 
plný počet, dostal sladkú odmenu 

od pani riaditeľky. Deti behali vo 
vreci, nafukovali balóny, oteckovia 
prenášali svoje „poklady“, čiže deti, 
na chrbtoch, všetci mali možnosť 
zahrať sa hru na klokanov- skákanie 
s loptou medzi kolenami. Medzitým 
sa mohol každý občerstviť a posilniť 
všelijakými dobrotami, ktoré boli 
pripravené na spôsob švédskych 
stolov alebo si opiecť špekáčiky 
na ohnisku. Deti sa dočkali aj 
prekvapenia, keď na školskom 
dvore zastalo hasičské auto, ktoré  
si mohli obzrieť zblízka, posedieť si 
v ňom, nasadiť si prilbu a  dokonca 
si vyskúšali, ako sa hasí naozajstnou 
hasičskou hadicou. Potom sa už 
dostali k slovu oteckovia,  ktorí 
súťažili v preťahovaní sa lanom. 
Deti a mamičky ich povzbudzovali 
krikom a potleskom a nakoniec si 
disciplínu vyskúšali aj deti medzi 
sebou. A potom už nasledovala 
detská diskotéka a voľné hry na 
preliezkach s rodičmi. 
Sme radi, že sa podujatie vydarilo 
a hlavne, že nám prialo počasie. 
Poďakovanie patrí aj rodičom, 
starým rodičom a súrodencom 
detí, že prijali naše pozvanie a ak sa 
im u nás páčilo, o rok sa stretneme 
znova.

Daniela Hudáková, učiteľka MŠ



5Informácie z mestského úradu Handlovské         noviny

Mestská polícia zaznamenala 
za mesiac máj - jún 2012 (od 
17.5.2012 do 17.6.2012) celkom 
435 udalostí. Zaevidovaných 
bolo 100 priestupkov, z ktorých 
bolo  63 zistených vlastnou 
činnosťou a 37 priestupkov bolo 
oznámených občanmi mesta. 

Priestupky porušením VZN:
VZN č. 4/2005 o nakladaní 
s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom – 4 priestupky, 
VZN č. 10/2005 na úseku  chovu 
a držania psov na území mesta –  8 
priestupkov,
VZN č. 1/2009  o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach 
– 7 priestupkov, VZN č. 6/2010 
– o dodržiavaní verejného poriadku 
a verejnej čistoty v meste – 2 
priestupky.
Za uvedené obdobie bolo zistených 
58 dopravných priestupkov.
Proti majetku bolo zistených alebo 
oznámených  11 priestupkov, 
z ktorých bol 1 priestupok 
pre podozrenie zo spáchania 
prečinu poškodzovania cudzej 
veci odovzdaný OOPZ Handlová 
k ďalšiemu objasňovaniu. 

Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
verejného poriadku, kde MsP riešila 
celkom 8 priestupkov, z ktorých boli 
2 prípady rušenia nočného kľudu, 3 
priestupky boli na úseku verejného 
pohoršenia a 3 priestupky boli na 
úseku znečisťovania verejného 
priestranstva. 
Na úseku občianskeho spolu- 
nažívania bol riešený 1 priestupok.
Príslušníci mestskej polície odchytili  
7 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku. Z toho  5 psov vrátila MsP 

pôvodným majiteľom. 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 142 zákrokov a 32 výjazdov 
k narušeným monitorovaným 
objektom.
Kamerovým systémom bolo 
zistených  45 priestupkov a udalostí. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, 
HaZZ a tiesňovej linky 112 bolo 
príslušníkmi MsP vykonaných 9 
zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie 
od 17.5.2012 do 17.6.2012
26.5.2012 o 15:17 hod. 
Telefonicky oznámené, že na 
Urbanskom jarmoku sa pohybuje 
žena, ktorá ponúka na predaj 
kozmetiku. Hliadka oznam preverila 
a zistila, že išlo o Ivetu L. z Nitry, 
ktorá ponúkala okoloidúcim 
kozmetiku, ktorú mala v kabelke. 
Po podaní vysvetlenia jej bola za 
priestupok uložená bloková pokuta. 
27.5.2012 o 15:20 hod. 
Telefonicky oznámené, že na Námestí 
baníkov ponúkajú dve osoby na 
predaj krovinorez. Po príchode na 
miesto zistené, že ide o  Ladislava  
bytom Plavé Vozokany na vozidle 
značky Mazda MPV, ktorý ponúkal 
a predával krovinorezy osloveným 
občanom. Priestupok ukončený 
v blokovom konaní na mieste
4.6.2012 o 21:50 hod. 
Telefonicky oznámené, že v areáli 
ZŠ Školská vidieť svetlo, ako keby 
tam horelo. Na mieste zistené, že 
horí smetná nádoba na separovaný 
zber papiera a začínajú horieť ešte 
dve vedľa nej. Bočné kontajnery sa 
podarilo hliadke MsP uhasiť a otočiť 
bokom, nakoľko boli zviazané 
retiazkou. Na miesto sa dostavili 

hasiči a hliadka  OOPZ, ktorá si vec 
prevzala na mieste pre podozrenie 
z prečinu poškodzovania cudzej 
veci. 
6.6.2012 o 11:20 hod. 
Hliadka na Ul. Ligetská na základe 
oznámenia zistila, že v  potoku 
pri dome č. 28 sa nachádzalo 12 
pneumatík z osobných vozidiel. 
Vyhotovená fotodokumentácia. 
Šetrením od obyvateľov domov 
na Ul. Ligetská bolo zistené, že 
pneumatiky sú už v potoku približne 
dva týždne a spúšťajú ich tam deti 
z ulice Marka Čulena. Dňa 17. 6. 
2012 boli zistené konkrétne mená 
detí, ktoré pneumatiky do potoka 
nahádzali. Rodičia detí boli vyzvaní 
na odstránenie pneumatík z potoka.  
9.6.2012 o 09:50 hod. 
Osobne sa dostavil občan Handlovej, 
ktorý doniesol prázdnu peňaženku 
a obal na doklady s OP, ktoré našiel 
v odpadkovom koši na Ulici SNP. 
Z OOPZ zistená informácia, že z 8.6. 
na 9.6 od 22:00 do 03:30 hod. 
bola krádež vlámaním na Športovej 
ulici, kde boli veci ukradnuté zatiaľ 
neznámym páchateľom.
11.6.2012 o 09:00 hod. 
Telefonicky oznámené, že na 
Školskej ul. zastavilo tmavošedé 
vozidlo zn.  Fiat z okresu Lučenec, 
pričom chceli predať Alžbete P.  sadu 
hrncov za 500,-Eur.  Hliadka MsP 
vybavila priestupok v blokovom 
konaní za podomový predaj.  
Zároveň upozornila obyvateľku 
Handlovej na rizikové nakupovanie 
od podomových predajcov. 
17.6.2012 o 04:24 hod.
Telefonicky oznámené, že  na 
Úderníckej ulici horí smetná nádoba. 
Hliadka sa ihneď presunula na 
miesto, kde pri vchode č. 6 horela 
žltá smetná nádoba na separovaný 
odpad. Hliadka odtiahla ostatné 
smetné nádoby, aby sa nechytili 

a hasiacim prístrojom uhasila to, 
čo zo smetnej nádoby ostalo. Po 
smetnej nádobe zostala na mieste už 
len spálená umelá hmota a kolieska. 
Okrem žltej nádoby nezhorelo nič 
iné, vec je v štádiu šetrenia pre 
podozrenie zo spáchania priestupku 
proti majetku. 
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.

Mestská polícia informuje...

V júli poslanci 
nebudú rokovať

V mesiaci júl 2012 sa nebude 
konať rokovanie MsZ Handlová 
v súlade so schváleným program 
rokovaní MsZ na 2. polrok 2012.

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

V roku 2012 bude vykonaná 
skúška prevádzkyschopnosti 
sirény v meste Handlová v  
jednotnom čase o 12.00 hod. 
(piatok), dvojminútovým stálym 
tónom sirén. Mesto Handlová 
týmto informuje obyvateľov o 
čase skúšky. Skúška sirény bude 
v piatok  13. júla 2012.

Mohlo by vás zaujímať...
Vyberáme  z internetovej diskusie 
na www.handlova.sk 

Poplatky v nemocnici
Od 1.6.2012 v Nemocnici 
Handlová začali od pacientov 
vyberať administratívne poplatky. 
Neviem, či je nemocnica 
oprávnená vyberať takéto 
poplatky, ale čo mám informácie, 
v iných nemocniciach sa poplatky 
od pacientov nevyberajú. 
Ide o súkromnú nemocnicu, 
takže čo môžeme čakať do 
budúcna? Môžu zástupcovia 
mesta a poslanci tento fakt 
nejakou formou ovplyvniť?
pacient

Dobrý deň,
v záujme zachovania kvality poskyto 
vanej zdravotníckej starostlivosti 
sa vedenie Nemocnice Handlová 
– 2.súkromnej nemocnice, s.r.o, 
rozhodlo od 1.6.2012 zaviesť 
paušálny administratívny poplatok 
pri poskytovaní ambulantnej 
starostlivosti a paušálny admini- 
stratívny poplatok pri poskytovaní 
ústavnej starostlivosti.
K vyberaniu poplatkov nás 
donútila nepriaznivá situácia 
v zdravotníctve, ktoré je 
podfinancované a momentálne 
úhrady výkonov od zdravotných 
poisťovní nepokrývajú skutočné 
výdaje vynaložené pri poskytovaní 
zdravotníckej starostlivosti. Ide o 
poplatky za štatistické spracovanie 
údajov súvisiacich s poskytnutím 
zdravotníckej starostlivosti, okrem 

poplatku za štatistické spracovanie 
lekárskeho predpisu a štatistické 
spracovanie lekárskeho preukazu. 
Naše zdravotnícke zariadenie 
každodenne zbiera a následne 
spracováva množstvo štatistických 

údajov, ktoré súvisia s poskytovanou 
zdravotnou starostlivosťou. 
Ide o rôzne výkazy a štatistiky, 
ktoré sa vykonávajú povinne, zo 
zákona. Na ich správne a efektívne 
spracovanie sme vynaložili nemalé 
prostriedky zakúpením, nastavením 
a zosieťovaním nemocničného 
informačného systému. 
Spomínaný poplatok je adminis - 
tratívnou záležitosťou.  
V žiadnom prípade nesúvisí 
s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti. Sme súkromným 
zariadením a je v našom záujme, aby 
sme si udržali a zvyšovali úroveň 
služieb.

S pozdravom 
Mgr. Ivan Gašparovič, riaditeľ

NEMOCNICA HANDLOVÁ 
2.súkromná nemocnica s.r.o.
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Primátor mesta Handlová Rudolf 
Podoba už tradične prijíma v 
obradnej sieni MsÚ Handlová 
žiakov, ktorí svojimi študijnými 
výsledkami alebo mimoškolskou 
činnosťou vynikajú. Bolo tomu tak 
aj 22. júna 2012, kedy sa konalo  
Oceňovanie žiakov základných 
škôl a osemročného gymnázia 
v Handlovej za vynikajúce výsledky 
vo výchovno-vzdelávacom proce- 
se, reprezentáciu školy a mesta 
v školskom roku 2011/2012.

Primátor žiakom poďakoval za ich 
úsilie a vytrvalosť, a vyzdvihol prácu 
pedagógov.
Podpisy tých najlepších sú navždy 
zachytené v Pamätnej knihe 
mesta.  Pri výbere žiakov boli 
zohľadnené vynikajúce výsledky vo 
výchovno-vzdelávacom procese, 
výsledky v rôznych oblastiach 
záujmovej činnosti, výrazné úspechy 
v riešení predmetových olympiád 
a v súťažiach, reprezentácia školy 
a mesta.

V  školskom 2011/2012 
sú najlepšími:
 Maroš Minárik, žiak 9. A triedy ZŠ 
Mierové námestie, Handlová.
 Paula Beráneková, žiačka 9. 
B triedy, ZŠ Mierové námestie, 
Handlová. 
 Nikoleta  Schmidtová, žiačka 
9. A triedy, ZŠ Mierové námestie, 
Handlová.
 Žaneta Keratová, žiačka 8.A 
triedy, ZŠ Morovnianska cesta, 
Handlová.
 Dominika Stanislavová, žiačka 
9.B triedy, ZŠ Morovnianska cesta, 
Handlová.
 Jakub Hromádka,  žiak 8.B triedy, 

ZŠ Morovnianska cesta, Handlová 
 Ingrid Jarušková,  žiačka 3.B 
triedy ZŠ Školská ul., Handlová,     
 Viliam Villár, žiak 9.A triedy 
zameranej na rozšírené vyučovanie 
matematiky  a prírodovedných  
predmetov, ZŠ Školská ul., 
Handlová.   
 Šimon Németh, žiak 9.A triedy 
zameranej na rozšírené vyučovanie 
matematiky  a prírodovedných  
predmetov, ZŠ Školská ul., 
Handlová     
 Zuzana Šelingová, žiačka 6. 
ročníka, Špeciálna základná škola, 
Handlová.
 Veronika Cicková, žiačka 9. 
ročníka, Špeciálna základná škola, 
Handlová.
 Sabína Molnárová, žiačka 
9. ročníka, Špeciálna základná 
škola, Handlová. 
 Ján Strmeň, žiak  kvarty 
osemročného štúdia Gymnázia 
Ivana Bellu v Handlovej.
 Simona Paulíková, žiačka kvarty 
osemročného štúdia Gymnázia 
Ivana Bellu v Handlovej.
 Filip Hlobík, žiak kvarty 
osemročného štúdia Gymnázia 
Ivana Bellu v Handlovej.
 Valter Maroši, žiak prvého 
stupňa výtvarného oboru, Základná 
umelecká škola, Handlová
 Adam Králik, žiak prvého stupňa 
hudobného oboru, Základná 
umelecká škola, Handlová
 Slavomír Dobrotka, žiak prvého 
stupňa hudobného oboru,  Základná 
umelecká škola, Handlová
 Peter Iláš, Súkromná umelecká 
škola Volcano
 Peter   Kuric  -  žiak 5. A triedy 
Základná škola, Mierové námestie, 
Handlová

Najlepší žiaci našich škôl Dobrovoľníctvo
Máš chvíľu času, ktorý vieš 
venovať niečomu, čo má veľkú 
hodnotu? Máš túžbu niečo sa 
naučiť, popracovať na sebe a 
niečo aj dať? 
Potom práve teba hľadáme! 

Som dobrovoľník a kto je viac. Za touto 
jednoduchou vetou sa skrýva veľmi 
veľa. Veľa pevnej vôle a chuti pomáhať, 
konať dobro, myslieť na iných, ale aj veľa 
priateľov, skúseností, veľa zábavy a tiež 
neopísateľných pocitov. 
Sme na ceste. Na ceste pomenovania 
pravých hodnôt činnosti našich ľudí 
pre oblasť dobrovoľníctva. Je pravdou, 
že pojem dobrovoľníctvo u nás nie je 
veľmi rozšírené. Dobrovoľnícka práca je 
bezodplatná, človek sa zapojí do aktivity 
bez nároku na odmenu. 
Prečo sa teda stať dobrovoľníkom?
Dôvody ľudí zo zahraničia, kde je 
dobrovoľníctvo bežnou súčasťou života, 
sú hlavne tieto: 

• získanie pracovných skúseností 
 pre mladých ľudí 
• pomoc komunite 
• naučiť sa niečo nové 
• byť súčasťou tímu 
• robiť niečo užitočné 

Dobrovoľníci sú vzácni ľudia, sú pre 
aktivity v našom meste dostupní aj 
mimo pracovnej doby, majú chuť 
pomáhať zraniteľným a pracovať pre 
dobrú vec, majú osobné kontakty s 
ľuďmi v miestnych komunitách, majú 
rôznorodé osobnostné predpoklady 
na vykonávanie špecifických úloh 
a hlavne neprenosné osobné 
skúsenosti.

Aj vy môžete byť jedným z nich. 
Pridáte sa k nám? 
Dobrovoľných pracovníkov možno 
stretnúť na hudobných podujatiach, 
pri športových zápoleniach, na 
slávnostných ceremoniáloch, pri 
aktivitách s deťmi, tiež pri  rôznych 
kampaniach organizovaných na pomoc  
chorým a viac zraniteľných jedincov. 
Každý darca krvi je tiež dobrovoľníkom.

Trápi ťa neupravené ihrisko, či priestor 
v tvojom okolí?  Vieš o mieste v našom 
meste, ktoré by si zaslúžilo väčšiu 
pozornosť? Chceš sa povenovať 
a pomôcť druhým?

Staňte sa aktívnymi dobrovoľníkmi  
MOTIVUJTE AJ OSTATNÝCH!
Zapojte sa do realizácie :
DOBROVOĽNÍCKE  TURNÉ   2012 
Podujatie Pálfyho Laura, Handlová 
1.9.2012
Kontakt:   0907738992, 
  Ľubica Marunáková 

DNI DOBROVOĽNÍCTVA 2012  
Handlová, 21.-22.  septembra   2012
Kontakt: 0908149151, Jarmila 
Podobová 
Bližšie informácie v augustovom vydaní 
Handlovských novín.

Ako sa stať dobrovoľníkom 
v zahraničí

Čo je to Európska dobrovoľnícka 
služba?    (EDS)

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) 
umožňuje mladým ľuďom vycestovať 
do zahraničia a realizovať dobrovoľnícky 
projekt v niektorej z členských krajín 
Európskej únie, prípadne v ostatných 
krajinách sveta. Téma projektu môže byť 
rôznorodá a dotýkať sa oblasti kultúry, 
športu, sociálnej starostlivosti, umenia, 
ekológie...
Hlavným cieľom EDS je podporiť 
solidaritu a toleranciu medzi mladými 
ľuďmi a umožniť im tak skúsenosť z 
neformálneho vzdelávania. EDS môže 
pomôcť mladým ľuďom získať nové 
zručnosti a skúsenosti a podporiť tak ich 
osobnostný ako aj profesionálny rast.
Pre koho je EDS určená?
Európska dobrovoľnícka služba je určená 
mladým ľuďom
• od 18-30 rokov
• ktorí chcú pomáhať iným, získať nové  
 znalosti a zručnosti 
• a ktorí by radi strávili 2-12 mesiacov  
 v zahraničí ako dobrovoľníci/  
 dobrovoľníčky 

Čo to stojí?
• dobrovoľníci neplatia žiadne poplatky  
 ani vysielajúcej ani prijímajúcej   
 organizácii 
• dobrovoľníci majú hradené cestovné  
 náklady (od dverí k dverám), náklady  
 na ubytovanie, stravu, poistenie 
 a jazykový kurz 
• dobrovoľníci počas svojho pobytu  
 dostávajú vreckové 

Ak si práve dostal chuť stať sa EDS-károm 
v hociktorej z krajín Európskej únie, ale aj 
mimo nej, neváhaj!
V prípade, že sa rozhodneš stať sa 
dobrovoľníkom, musíš kontaktovať 
niektorú z vysielajúcich organizácii 
na území Slovenskej republiky. Takáto 
organizácia ti pomôže s prípravou 
projektu, s celkovou prípravou pred 
odchodom na EDS a bude s tebou 
udržiavať kontakt a poskytovať podporu 
počas trvania EDS.
Vysielajúcu organizáciu nájdeš 
v medzinárodnej databáze  
akreditovaných organizácií, tak ako aj 
tvoju budúcu hostiteľskú organizáciu, 
v ktorej budeš vykonávať svoje aktivity. 
Hostiteľskú alebo vysielajúcu organizáciu 
ti pomôže nájsť aj európska informačná 
sieť Eurodesk (www.eurodesk.sk), 
email:eurodesk@iuventa.sk .
V prípade, že si si už vybral hostiteľské 
miesto, pošli do tejto organizácie svoj 
motivačný list a životopis. V momente, 
keď sa dohodnú všetky zúčastnené 
strany a vypracujú žiadosť, podajú ju do 
príslušnej Národnej agentúry k jednému 
z predkladacích termínov.
Ak sa rozhodneš realizovať projekt 
EDS, neváhaj osloviť  regionálneho 
konzultanta programu Mládež 
v akcii (www.iuventa.sk)http:
/ / w w w . m l a d e z v a k c i i . s k /
index.php?www=sp_detail&id=29, 
ktorý ti poradí a môže ti dať cenné tipy a 
nápady, alebo v prípade otázok kontaktuj 
Národnú agentúru Mládež v akcii. 

Ing. Jarmila Podobová
Predsedníčka  komisie vzdelávania pri MsZ
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Hanketa na mesiac júl 
– váš názor nás zaujíma!
V júni 
na tému: 
Handpark

Cieľ ankety: 
Zistiť názor Handlovčanov  na ďalšie 
využitie verejného priestranstva 
– Park za nemocnicou HANDPARK.
Hlasujte do konca júla 2012 len na 
www.handlova.sk

Olympiáda na poštových  
známkach 
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 
v roku 2012, roku konania XXX. 
Letných olympijských hier a XIV. 
Paralympijských letných hier 
v Londýne pripravilo v čase  od 28. 
júna do 24. septembra 2012 vo svojich 
výstavných priestoroch podujatie 
prezentujúce letné olympiády, športy 
a športovcov v rokoch novovekých 
svetových olympiád. Spojenie 
olympijských myšlienok, prezentácia 
športovcov a krajín, v spojení 
s poštovými známkami je jedinečná 
príležitosť kooperácie viacerých 
subjektov, pretože pripravovaná 
výstava spojila Slovenský olympijský 
výbor, Slovenskú poštu, a.s., 
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 
a súkromného zberateľa Handlovčana 
Michala Hertlíka. 
 Ústredným motívom výstavy 
poštových známok pod názvom 
Olympiáda na poštových známkach je 
spojenie športu a filatélie. Pri príležitosti 

konania Letných olympijských hier 
ako aj Letných paralympijských 
hier pripravila Slovenská pošta, a.s. 
do tlače prostredníctvom Poštovej 
filatelistickej služby (POFIS) dve 
nové poštové známky s  olympijským 
motívom. Prvou je známka Olympijské 
hry Londýn 2012 v nominálnej 
hodnote 0,90 € autora akad. maliara 
Igora Piačka. Druhou je poštová 
známka pod názvom Paralympijské 
hry Londýn 2012 v nominálnej 
hodnote 0,90 € autora akad. maliara 
Petra Uchnára. Olympijské dianie sa 
stane súčasne aj  ústredným motívom 
obálky prvého dňa vydania. Aby 
sa celý svet oboznámil s konaním 
tejto výnimočnej udalosti, boli  vo 
štvrtok 28. júna všetky poštové 
zásielky odoslané z Pošty Prievidza 
opečiatkované príležitostnou poštovou 
pečiatkou s motívom olympionizmu 
od  Handlovčana, akad. maliara, 
Rudolfa Cigánika.   
 Výstavné podujatie prezentujúce 
poštové známky s olympijskou 
tématikou  dopĺňajú na výstave  
propagačné predmety prezentujúce 

Slovenský olympijský výbor, 
jeho činnosť, zameranie a prácu 
vykonávanú v prospech šírenia 
olympionizmu, športu a myšlienky 
Fair play. Doplnením výstavného 
podujatia  je  výherný kvíz s otázkami 
tématicky nadväzujúcimi práve na 
olympionizmus a Olympijské hry 
prebiehajúce v Londýne. 
Pripravené výstavné podujatie s viac 
ako tisíckou vystavených poštových 
známok, aršíkov, poštových obálok 
a obálok prvého dňa vydania (FDC) 
s olympijskou tématikou, určite osloví 
nielen priaznivcov športu a filatélie. 
 V rámci letného cyklu Prázdninové 
stredy v múzeu sa v prvú prázdninovú 
stredu 4. júla v dopoludňajších 
hodinách prázdninujúce nielen 
školopovinné deti môžu vybrať Cestou 
do Londýna. Na športovo-náučnej 
výprave sa oboznámia so športovými 
disciplínami prebiehajúcimi na hrách 
antických olympiád a porovnajú ich so 
súčasnými olympijskými disciplínami. 
V závere z moduritu vytvoria svoj 
vlastný návrh olympijskej medaile. 

Jana Oswaldová   

Jedlé gaštany v ohrození
Zakúpili ste si v tomto roku stromček 
gaštana jedlého? Zničte ho 
spálením! Možné šírenie odolného 
škodcu – hrčiarky gaštanovej

• Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR informuje 
o prvom výskyte karanténneho 
škodcu jedlých gaštanov – hrčiarke 
gaštanovej (Dryocosmus kuriphilis), 
ktorá spôsobuje rýchly úhyn jedlých 
gaštanov.
• Škodca spôsobuje vážne 
ekonomické, ekologické a sociálne 

škody. Boj proti škodcovi insekticídmi 
(prípravkami na ochranu rastlín) nie je 
účinný. Jedinou cestou, ako zabrániť 
jeho rozšíreniu, je uplatňovanie 
vhodných fytosanitárnych opatrení 
pri obchodovaní s rastlinami na 
ďalšie pestovanie.
• Vzhľadom k tomu, že je vysoká 
pravdepodobnosť, že mladé 
stromčeky jedlých gaštanov 
doručené na Slovensko sú 
napadnuté hrčiarkou gaštanovou, 
MPRV SR  a Ústredný kontrolný a 
skúšobný ústav poľnohospodársky 
v Bratislave vyzýva občanov, ktorí 

si v období od 12. 3. 2012 zakúpili 
stromčeky,  alebo  im boli doručené 
na dobierku, aby ich okamžite 
zlikvidovali spálením.
• Zamorenie by spôsobilo rýchly 
úhyn všetkých jedlých gaštanov na 
našom území, čím by Slovenská 
republika prišla o jeden zo 
zaujímavých domácich produktov 
rastlinnej výroby, ale aj dôležitý prvok 
tvorby krajiny.

Podrobnosti o škodcovi, vymedzenie 
zón ako aj ďalšie informácie nájdete 
aj na www.handlova.sk alebo na ww
w.uksup.sk.                                 JP

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

Kino Baník sa lúči 
po 50- tich rokoch 
s Handlovčanmi...
Ďakujeme všetkým návštevníkom 
Kina Baník Handlová za priazeň 
počas takmer 50.rokov, ktoré 
sme spolu prežili pri filmových 
predstaveniach. 
Z dôvodu ukončenia výroby filmov 
na 35 mm premietačky končí Kino 
Baník v Handlovej. 
Možno v budúcnosti dôjde 
k digitalizácii nášho kina..
O klasické filmy na 35 mm pásoch 
však Handlovčania neprídu. 
V DK Handlová naďalej bude 
fungovať Filmový klub Rebel. Pri 
klubových filmoch sa stretneme po 
prázdninách, už v septembri. Tešíme 
sa na vás i naďalej a veríme, že nám 
zachováte priazeň. 
Zamestnanci DK Handlová prajú  
krásne prázdniny!

Priestory na 
podnikanie
v centre mesta

od 25eur/m2/rok
V Podnikateľskom
inkubátore v Handlovej na 
1. poschodí.

5444 013, 0907 774 280
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Zapojiť cez tisíc detí a 
mládežníkov od 5 do 18 rokov 
do športových aktivít v Handlovej 
dokážu len Handlovské športové 
hry. V roku 2012 vstúpilo toto 
podujatie do svojho 45. ročníka.

Možno si ešte niektorí pamätáte 
na aktivity na základných školách. 
Žiaci poctivo zbierali body za 
jednotlivé športové disciplíny až 
sa napokon dopracovali k svojim 
zlatým,  strieborným a bronzovým 
medailám – odznakom zdatnosti. 
Dnes takáto športová motivácia na 
školách nie je a viesť deti k športu je 
čoraz náročnejšie. Chce to viac úsilia,  
spolupráce a nadšenia. Pedagógovia 
z handlovských škôl si však do plánov 
činnosti zaraďujú Handlovské športové 
hry. „V zdravom tele zdravý duch“ platí 

stále a šport je jednou  z cestičiek, ako 
zdravým ostať.   
Handlovské športové hry (HŠH) 
oficiálne otvorili futbalové zápasy 7. 
mája 2012  a záverečným pretekom 
bolo plávanie 7. júna 2012. HŠH boli 
v tomto roku rozdelené na dve etapy: 
májovú, (počas ktorej prebiehali 
súťaže MŠ a 1. stupňa ZŠ) a júnovú, 
(počas ktorej prebiehali súťaže SŠ a 
2. stupňa ZŠ).  Do športových hier 
sa zapojili všetky materské a základné 
školy Handlovskej doliny, Gymnázium 
I. Bellu a Stredná odborná škola 
v Handlovej. Žiaci si mohli vybrať 
z týchto športových disciplín: atletika, 
malý futbal, stolný tenis, vybíjaná, 
volejbal, basketbal, plávanie, kolky a 
gymnastický štvorboj.
Koordináciu mesačného podujatia 
zabezpečuje už niekoľko rokov 
Centrum voľného času Relax Handlová 

bez ohľadu na počasie, ktoré tomuto 
ročníku našťastie prialo.
Bolo odovzdaných približne 300 
diplomov a medailí, ktoré menší 
i väčší športovci získali na všetkých 
športoviskách v meste. Nie je ľahké 
zosúladiť toľko športov, športovcov, 
rozhodcov a škôl od materských, 
základných až po stredné, ale chuť a 
ochota športovať nakoniec priniesla 
ovocie v podobe harmonogramu 
všetkých športových súťaží a hlavne 
účasti handlovských detí. 
45. ročník Handlovských športových 
hier bol tou najkrajšou vizitkou 
snahy ľudí, ktorí šport považujú za 
neoddeliteľnú súčasť života.  Mesto 
Handlová je hlavným garantom 
podujatia a dlhoročne nachádza 
podporu u všetkých riaditeľov škôl 
a učiteľov telesnej výchovy. Bez ich 
spolupráce, ochoty a trpezlivosti 

v období, keď sa deti v škole snažia 
okrem športových rekordov získať aj 
dobré známky, by hry nemohli mať taký 
rozsah a úroveň. Podujatie by nemalo 
bez svojich fanúšikov atmosféru, ktorá 
súťažiam prináleží.
Mesto Handlová a CVČ Relax Handlová 
ďakujú všetkým fanúšikom športu 
v Handlovej, ktorí podporili súťažiacich 
športovcov. Malá handlovská 
olympiáda má už svojich víťazov. 
Šikovní žiaci posunuli svoje školy na 
popredné miesta nielen v Handlovských 
športových hrách. Dobré výsledky  
dosiahli handlovské základné školy aj 
v školských športových postupových 
súťažiach, kde sa umiestnili v rámci 36 
zapojených škôl v okrese Prievidza na 
3. mieste a 4. mieste. 

Jana Paulínyová a Beata Deliová
Foto: Arpád Koszta, www.handlova.sk 

Výsledky 45. ročníka 
Handlovských športových hier

PORADIE - Základné školy
1.miesto  ZŠ Mier. námestie      
2.miesto  ZŠ Školská ulica 
3.miesto  ZŠ Morov.cesta             
4.miesto  ZŠ G. Drozda 
  Chrenovec – Brusno  

PORADIE – Materské školy 
1.miesto  MŠ SNP ET Mor. cesta                 
2.miesto  ET Morovnianska cesta 
3.miesto  MŠ Chrenovec  
4.miesto  ET Dimitrovova ul.
  ET Cintorínska ul.
5.miesto MŠ Jalovec
6.miesto  ET Cintorínska ul 

PORADIE – Stredné školy 
1. miesto Stredná odborná škola 
2. miesto Gymnázium  I. Bellu

V Handlovej už takmer polstoročie organizujeme malú športovú olympiádu

Zabodujú handlovské 
gymnazistky v Rusku?
Handlová: Handlovským gymnazis- 
tkám sa po úspešnej prezentácii 
SOČ v Piešťanoch s prácou ,,Hadí jed 
v medicíne“ naskytla možnosť obhájiť 
si svoje výsledky na medzinárodnej 
úrovni.
Na tohtoročnej prehliadke SOČ sa 
študentky Gymnázia Ivana Bellu 
v Handlovej, Petra Kusziová a Karolína 
Poláková, umiestnili na 3.mieste, čím 
si zabezpečili účasť na Európskej 
výstave mladých vedcov ESE 2012, 
ktorá sa bude konať od 2.7. do 8.7.  
v ruskej Tule.
Tento nečakaný úspech však nie je 
ničím iným, ako výsledkom tvrdej 
dvojročnej práce. ,,Samé sme boli 
veľmi milo prekvapené, že sa nám 

podarilo dostať sa až tak ďaleko. 
Na výstave v Rusku sa budeme 
z plných síl snažiť verejnosti priblížiť 
problematiku našej práce, i keď to 
nebude jednoduché, nakoľko obhajoba 
bude prebiehať v angličtine,“ dodávajú 
mladé autorky. 

Celá SOČ je postavená na využití 
tejto vzácnej látky v liečivách, ktoré 
bežne používame. Ich poznatky 
sa opierajú o fakty nadobudnuté 
priamo z terénu, ktoré získali na 
jedinej špecializovanej hadej farme 
na Slovensku, v Jablonici. Aj vďaka 
týmto skúsenostiam sa môžu stať 
ich študijné, ale aj profesijné ambície 
omnoho reálnejšie. No je iba na nich, 
akú veľkú vynaložia snahu a záujem 
pokračovať v práci a výskume v tejto 
užitočnej, no nesmierne náročnej 
oblasti.                          Noema Hipká

Prázdniny v Relaxe  
Kým vy pracujete, deti sa zabavia 
v Relaxe.

Využite mestský tábor!
Tento typ tábora je prioritne určený 
deťom zamestnaných rodičov, ktorí 
ich ráno privedú  do zariadenia 
a popoludní, cestou z práce si deti 
vyzdvihnú: detskí účastníci majú 
pripravený celodenný program pod 
vedením výchovných pracovníkov 
– spojený so športovo-zábavnými 
hrami a súťažami, turistickými 
výletmi aj návštevou kúpaliska.

Termíny:
I. turnus:   9.7.2012 - 13.7.2012             
II. turnus: 16.7.2012 - 20.7.2012             
III. turnus:  27.8.2012- 31.8.2012 
Poplatok do denného tábora na 
jeden deň na jedno dieťa je 2 €. 

V prípade záujmu o účasť v tábore je 
potrebné vopred podať žiadosť.
Bližšie informácie na č. t. 0918 
525 034, 5475 377.

Rekreačný pobyt v Chorvátsku
Letná rekreácie je určená pre 
rodiny s deťmi a uskutoční sa 
v dvoch turnusoch:
I. turnus:    
6.7.2012 -15.7.2012
II. turnus: 
13.7.2012 – 22.7.2012 

Krúžková činnosť aj v lete
Krrúžky budú prebiehať 
v priestoroch CVČ na základe 
záujmu členov krúžkov pod 
dozorom vedúcich jednotlivých 
záujmových útvarov.  

CVČ Relax



18. júna 2012 už bude 7 rokov, 
čo dotĺklo Tvoje dobré srdiečko. 
Vraví sa, že čas hojí všetky rany, 
ale je to iba klam, stále viac 
a viac, ocko, chýbaš nám, 

Viliam Reichmann 

S láskou na Teba stále spomínajú manželka, deti, 
vnúčatá a pravnúčatá.

Dňa 1.7.2012 si pripomíname 
15 rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, ocko a dedko 
 

VILIAM  KVOSTKA.
 

Spomíname s láskou a vďakou 
za všetko krásne. 

Manželka a dcéry s rodinami.
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Opustili nás  
apríl/máj 2012

Vladimír Tatár  60 rokov
Michal Klas  91 rokov
Jozef Guštafík  59 rokov
František Bauer  67 rokov
Miroslav Javorka  53 rokov
Jaroslav Trnka  48 rokov
Rudolf Wohland  66 rokov
Zdenka Bartošová  63 rokov
Anna Boriková 72 rokov
Marta Antolová  61 rokov
Emília Tonhauserová 77 rokov
Alžbeta Váňová  86 rokov
Sidónia Radovská  76 rokov
Alžbeta Šoltésová  71 rokov
Emília Kátiková  81 rokov
Štefánia Ličková  87 rokov

Poďakovanie 
Ďakujeme za príkladnú lekársku starostlivosť 
o nášho otca Michala Klasa st..
Poďakovanie patrí MUDr. Pavlovi Faithovi, MUDr. 
Michaele Revesovej a zdravotnej sestre Božene 
Kováčikovej.             Rod. Klasová, Pazderová.

Pustý je dom , osirel svet, smutný je život, 
keď Teba niet. 

Dňa 4. júla 2012 si pripo-
míname 1. výročie úmrtia 
nášho milovaného manže-
la, otca, dedka a brata

 Vladimíra Zimana.
S úctou a láskou spomína 
manželka, dcéry Dagmar 
a Vladimíra, syn Martin a sestry Jozefa, Mária 
a Ružena s rodinami. 

Ďakujeme všetkým, ktorí na neho spomínajú. 

Predám plechovú garáž na 
úderníckej ulici za 350 eur. 
Tel.: 0948 230 005.

Dom kultúry mesta 
Handlová pozýva  v júni 

FK REBEL praje príjemné 
prázdniny
Naše filmy si môžete pozrieť 
opäť v septembri.
POZOR! Reklama zadarmo!
Ste z hornej Nitry? 
Neformálne i formálne zdru-
ženia, záujmové krúžky, školy, 
podnikatelia...
Pri príležitosti Regionálnych 
osláv dňa baníkov v Handlovej 
(31.8 -1.9.2012) 
mesto Handlová a ďalší orga-
nizátori pripravujú v sobotu 
1. 9. 2012 tradičný sprievod 
mestom!
Prihláste sa v DK Handlová 
046 5475 439, 0918 610 817, 
igor.suchy@mail.t-com.sk 

Ukážte sa netradične priamo na 
Námestí baníkov! Pripravte si už 
dnes svoju prezentáciu v alego-
rickom sprievode Pálfyho Laura 
2012 v Handlovej, druhom naj-
väčšom meste na hornej Nitre!

„Handlovské gitary“ 
Každý druhý rok sa v Handlovej 
koná ojedinelá celoslovenská 
súťaž, do ktorej sa zapájajú deti 
a mládež z umeleckých škôl 
– Handlovské gitary.  V tomto 
roku ZUŠ Handlová organizovala 
už piatykrát podujatie 14. -15. júna 
2012. Handlovčana si aj tenko rok  
mohli vypočuť v Kostole sv. Katarí-
ny otvárací koncert. Tí , ktorí prišli, 
mohli sa započúvať  do skladieb 
v prevedení handlovského Artanna 
a Gitarového tria v zložení  Zuzana 
Bednárová, Hana Výtisková a Vla-
dimír Ondrejčák. 
Súťaž vytvára priestor na stretnutie 
odborníkov z radu profesionálov 
a mladých hudobníkov, ktorým 
takéto súťaže otvoria cestu do ich 
sveta a je organizovaná vždy na 
veľmi vysokej úrovni. Porotcami sú 
renomovaní hudobníci a odborníci 
z hudobnej oblasti. 
V tomto roku hodnotila deti zo 
základných, stredných a vysokých 
škôl porota, ktorej predsedal doc. 
Ján Labant, ArtD. z Konzervatória 
Žilina. Ďalšími členmi poroty boli: 
Mgr. Mária Sedláková, PhD.- ZUŠ 
L. Stančeka Prievidza, Mgr. Jerzy 
Lebida – ZUŠ Komárno, Mgr. art. 
Jozef Haluza- Konzervatórium 

Košice, Mgr. art. Denisa Benčová- 
Univerzita Žilina.
Súťaže sa zúčastnilo 17 gitarových 
súborov, 39 žiakov a 12 učiteľov 
umeleckých škôl. Zastúpených 
bolo 11 základných umeleckých 
škôl a Akadémia umení Banská 
Bystrica.
V tomto roku môžeme gratulovať 
aj Handlovčanom.
Žiaci handlovskej ZUŠ Adam Králik 
a Miroslav Bella, sa v druhej kate-
górii - duetá umiestnili na II. mieste. 
Na súťaž sa pripravovali pod vede-
ním M. Sedlákovej a Rii Ferčákovej.
Stretnutie mladých talentov na 
pôde našej Handlovej je veľmi po-
tešiteľné. Všestranne sa aj mesto 
Handlová snaží podporovať čin-

nosti mládeže, ktoré vedú k aktív-
nemu naplneniu voľného času. Ak 
svoj čas trávia ruka v ruke s hud-
bou, dokážu stráviť veľa hodín nad 
cibrením svojich zručností, je to 
znak ich vytrvalosti, húževnatosti 
a nepochybne aj talentu.
Je potrebné poďakovať našej ZUŠ, 
že venujú svoje úsilie prípravám 
súťaže Handlovské gitary, že po-
zvali medzi Handlovčanov hudob-
né osobnosti a ich pokračovateľov 
– študentov. Hudba je univerzálna 
reč všetkých ľudí.  Veríme, že 
piaty ročník súťaže Handlovské 
gitary trochu spojila nás všetkých. 
Všetkým umelcom prajeme veľa 
úspechov.
JP

Naša regionálna televízia 
RTV Prievidza dostupná 
na novej webstránke!
 
Na správy z nášho regiónu už ne-
budete musieť čakať dlhý týždeň...
Od piatku 11. mája 2012 má Re-
gionálna televízia Prievidza s.r.o. 
novú webovú stránku, s novým 
dizajnom a štruktúrou. Na správy z 

nášho regiónu už nebudete musieť 
čakať dlhý týždeň, aktuálne správy 
nájdete na webe televízie každý 
deň. Mesto Handlová, ako zmluv-
ný partner RTV Prievidza s.r.o. 
verí, že nová stránka prispeje k 
lepšiemu servisu a informovanosti 
Handlovčanov! 
Kliknite si už teraz  na 

www.rtvprievidza.sk

So smútkom v srdci 
oznamujeme všetkým 
príbuzným a známym, 
že dňa 6. júna 2012 
nás navždy opustil vo 
veku 53 rokov pán 

Miroslav Javorka.

Smútiaca rodina
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Plaváreň mesta 
Handlová bude 
v mesiaci JÚL otvorená 
od 10.00 h o 21.00 h

BAZÉN
Pondelok – Piatok 
10:00 – 21:00 hod.             .
Sobota – Nedeľa  
10:00 – 20:00 hod.

PARNÁ SAUNA
Pondelok – Piatok 
17:00 – 20:00 hod
Sobota – Nedeľa   
15:00 – 19:00 hod. (min.10 osôb)

SOLÁRIUM  
- AKCIA do konca júla!
Permanentka  solárium  
7,00 eur/50 minút  (0,14 eur)
BONUS- ku každej ďalšej zakúpe-
nej vstupenke + 5 minút navyše  
7,00 eur/55 minút (0,12 eur)
Pondelok – Piatok  
10:00 – 20:00 hod.
Sobota – Nedeľa  
10:00 – 19:00 hod.

INFRASAUNA, MASÁŽE
Streda 10:00 - 20:00 hod.

FÍNSKA SAUNA BUDE V MESIA-
CI JÚL 2012 ZATVORENÁ.
V mesiacoch august – sep-
tember 2012 bude plaváreň 
pre povinnú údržbu a hygienu 
uzatvorená.

Všetkým návštevníkom Plavár-
ne mesta Handlová prajeme 
príjemné prežitie prázdninových 
mesiacov. 
Tešíme sa na návštevu po po-
vinnej údržbe v októbri 2012. 
O termíne otvorenia budeme 
včas informovať.
Kolektív zamestnancov Plavár-
ne mesta Handlová.

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Spisovateľ v knižnici
V knižnici sme opäť privítali našim 
čitateľom už dobre známeho spi-
sovateľa Gustáva Murína. Témou 
jeho besedy so študentmi SOŠ 
Handlová bola mafia na Slovensku 
a prezentácia jeho novej knihy 
Gorily v podsvetí - Mafia.sk. Za-
ujímavým doplnením besedy bolo 
stretnutie s jeho hosťom Ivanom 
Ševčíkom, ktorý slovom a ob-
razom priblížil namáhavú prácu 
policajtov pri vyšetrovaní zvlášť 
závažných trestných zločinov. Po-
poludní živo diskutoval spisovateľ 
s čitateľmi knižnice o obsahu knihy 
„Návod na dlhovekosť“ o aktívnom 

starnutí, ako sa dožiť vysokého 
veku v plnej duševnej aj telesnej 
sile. Dôvodom v poradí tretej 
návštevy Gustáva Murína v našej 
knižnici bolo aj odovzdanie kniž-
ného daru. Literárne unikáty od 
našich krajanov v zahraničí a iné, 
sú darom spisovateľa a sloven-
ského centra PEN pre handlovskú  
knižnicu a jej čitateľov.  

Leto s dobrou knihou, 
Rozprávkové dopoludnia 

v knižnici Handlová počas 
letných prázdnin

Viete ako strávite voľný čas 
počas prázdninového voľna? Na-
vštívite knižnicu, kde si prečítate 
knihu, časopisy, noviny. 
Pre deti sme pripravili novinku: 
Denne, vždy o 10.00 hodine do-

poludnia, počas celých prázdnin 
sa budú konať „Rozprávkové 
dopoludnia v knižnici“. Všetky 
deti čaká mnoho zaujímavých 
aktivít, zážitkové čítanie, kreslenie, 
modelovanie, premietanie ukážok 
z najkrajších slovenských rozprá-
vok. V knižnici nie je nuda!   
Letný výpožičný čas v knižnici 
Informujeme čitateľov a návštev-
níkov knižnice, že počas prázd-
ninových mesiacov (júl – august) 
budú otváracie hodiny v knižnici 
upravené nasledovne:
Knižnica na Námestí baníkov   
pondelok - piatok     8.00 – 17.00
Knižnica na sídlisku v ZŠ MC  
pondelok – piatok  10.30 – 17.00 

Príjemné prežitie prázdnin s kni-
hou prajú zamestnanci Mestskej 
knižnice Handlová.

ZUŠ Handlová v Zlíne...
Základná umelecká škola v Hand-
lovej v minulom školskom roku pri-
vítala na spoločnom koncerte ZUŠ 
Zlín. Spolupráca medzi školami 
pokračovala aj v tomto školskom 
roku a dňa 6. júna 2012 žiaci ZUŠ 
v Handlovej vycestovali do Zlína na 
druhý spoločný koncert. 
Koncert, ktorý sa niesol v prí-
jemnej atmosfére otvorilo akor-
deónové trio. Publikum ocenilo 
výkony našich žiakov a učiteľov 
veľmi srdečne.  Sláčikové kvarteto 
si poslucháči vyžiadali opätovne 

na pódium.  Búrlivým potleskom 
ocenili vystúpenie Slavomíra Dob-
rotku, ktorý všetkých prítomných 
presvedčil, že I. miesto na celo-
slovenskom festivale  populárnej 
piesne „Senecká dúha“ mu patrí 
oprávnene. Barbora Mjartanová 
zaujala poslucháčov hrou na 
saxofón. Barborka v minulom 
školskom roku získala ocenenie 
za výborné vzdelávacie výsledky, 
ktoré dosiahla iba po roku štúdia 
hry na tomto hudobnom nástroji.  
Na koncerte zaznela aj ľubozvučná 
slovenčina v krátkom predstavení 
žiakov literárno-dramatického od-
boru. Svoje vystúpenie zvládla aj 

novovytvorená hudobná skupina 
„Segway“a záver koncertu patril 
„Inkognitu“, ktoré pôsobí pri ZUŠ 
už tretí rok. 
Spoločne sme strávili príjemný 
deň, učitelia mali možnosť kon-
frontovať výkony žiakov, obozná-
miť sa so smerovaním umelecké-
ho školstva v susedných Čechách, 
žiaci nadviazali nové priateľstvá...
Veríme že spolupráca medzi ZUŠ 
v Handlovej a ZUŠ Zlín bude po-
kračovať aj naďalej, prinesie veľa 
nových podnetov  učiteľom  aj 
žiakom. Už teraz sa tešíme na 
opätovné stretnutie v školskom 
roku 2012/2013.

Lezci z Handlovej úspešní 
na dvoch súťažiach...
Dňa 2.6.2012 sa v Handlovej, na 
umelej lezeckej stene v Relaxač-
nom centre Hutira, konalo 3. kolo 
Slovenského pohára Edelweiss 
Cup 2012, ktorého organizátorom 
bol HK Prometeus Handlová. Deti 
z horolezeckého krúžku obsadili 
znovu popredné miesta:

Kategória A mini - dievčatá:
1. miesto - Laura Šebestová
2. miesto - Lýdia Baranovičová
3. miesto - Júlia Minčeffová

Kategória A - chlapci:
1. miesto - Peter Kuric
4. miesto - Martin Minárik

Kategória B - dievčatá:
3. miesto  - Romana Trepáčová

Svoju šikovnosť nielen na ume-
lých stenách, ale aj na skalách si 
vyskúšali 9.6.2012 na 4. ročníku 

memoriálu Emila Trubača, ktorý 
organizoval HK James Žiar nad 
Hronom na skalách pri obci Pro-
choť. Aj tu naši malí lezci dokázali, 
že sa nemusia za svoje výkony 
hanbiť. Obsadili nasledovné 
miesta:
 

Kategória A mini - dievčatá:
1. miesto - Lýdia Baranovičová
2. miesto - Júlia Minčeffová
4. miesto - Laura Šebestová

Kategória A - chlapci:
1. miesto - Martin Minárik
2. miesto - Peter Kuric

Kategória B - dievčatá:
2. miesto  - Romana Trepáčová
6. miesto - Lenka Baranovičová

Zaslúženú medailu za trénerské 
úspechy získal Štefan Krč. Malým 
lezcom a ich trénerovi prajeme 
veľa úspechov v ďalších lezec-
kých súťažiach!

Danica Baranovičová

Úspešní chodci
Sedemnásťročný Milan Linkeš 
si na Majstrovstvách Slovenska 
juniorov v chôdzi na 10 km, ktoré 
sa konali v rámci 43. ročníka 
medzinárodných chodeckých  
pretekov v Borskom Mikuláši, 
vybojoval výborné tretie miesto 
a bronzovú  medailu. V tomto 
roku je to už jeho tretia medaila 
z domácich šampionátov. Prvú 
získal vo februári  na  halových 
majstrovstvách Slovenska v Bra-
tislave na 3 km trati. 

Pred mesiacom basketbalovú 
striebornú medailu v družstve 
ŠBK Handlová na dorasteneckom 
finálovom turnaji v Bratislave. 
Domáci  šampionát svojej veko-
vej kategórie v Banskej Bystrici 
v chôdzi na 5 km dorastencov 
ho ešte len čaká. Môže tak svoju 
medailovú zbierku ešte rozšíriť.   

K striebornej medaile družstvo 
ŠBK doviedol ako tréner jeho 
otec Milan Linkeš st. K chodec-
kým medailám sa dopracoval 
pod trénerskou taktovkou chodca 
veterána Eduarda Straku. Ten 
v tomto roku v marci na majs-
trovstvách Slovenska veteránov 
v hale v Banskej Bystrici získal 
prvenstvo. Vo  viac ako polsto-
ročnej športovej kariére to bola 
dvadsiata piata zlatá medaila z 
domácich šampionátov.

Aj jeho čakajú v polovici leta 
domáci veteránsky šampionát 
a Majstrovstvá Európy v atletike 
veteránov                          JP
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Hlavným cieľom tímu FC Baník Horná Nitra 
bol postup „áčka“ mužov do IV. futbalovej 
ligy. Tento cieľ bol splnený, keď si „baníci 
po jesennej časti udržali prvenstvo aj 
v závere súťaže a s jasným desaťbodovým 
náskokom vyhrali V. ligu. O zhodnotenie sú-
ťaže sme  požiadali útočníka Petra Bugára. 

Splnili sa vaše predstavy o sezóne 2011/
2012?
Pred sezónou sme si dali cieľ - postup do vyššej 
súťaže, ktorý sa nám podarilo naplniť, čo by sa 
zdalo, že so sezónou môžeme byť spokojní. 
Napriek úplne novému zloženiu sme sa ako 
kolektív nevyhli aj horším výkonom, ktoré nás 
pripravili o niekoľko lepších výsledkov. Kolektív 
sa ale vždy zomkol a v najťažších stretnutiach 
sme dokázali zvíťaziť a získať body na postup do 
vyššej súťaže.

Čo hovoríte na vytvorenie spoločného klubu 
FC Baník HN a má podľa vás tento klub per-
spektívu?
Myšlienka na spojenie dvoch klubov bola na-
mieste, pretože to jednoducho potrebovali oba 
kluby. Prievidza nemala mužstvo dospelých a 
Handlová nemala dostatok dorastencov, ktorí 
by postupom času doplnili mužstvo mužov a 
na drahé nákupy neboli peniaze, preto sa fúzia 
týchto klubov urobila a založil prakticky nový 
klub pod novým názvom, ktorý prináleží nášmu 
regiónu. Verím, že mužstvo a práca v ňom bude 
ešte napredovať a v Prievidzi sa bude opäť hrať 
futbal na úrovni. Ak bude dobrá ekonomická si-
tuácia a pridajú sa ďalší potencionálni sponzori, 

tak sa určite klub bude uberať dobrou cestou 
a napredovať ďalej. Potenciál v mužstve je na 
dobrej úrovni a taktiež s mládežou sa tu pracuje 
na vysokej úrovni pod vedením kvalifikovaných 
trénerov.

Odchádzate z klubu, ako sa vám hralo s vašimi 
spoluhráčmi a na čo budete rád spomínať?
Keďže sme postúpili do vyššej súťaže, hralo sa 
mi, pokiaľ zdravotný stav dovolil, dobre. U kaž-
dého hráča je raz forma slabšia inokedy vysoká, 
čo sa stalo aj v mojom prípade, ale s každým 
hráčom sa mi hralo dobre, no túto otázku by ste 
mali dať skôr mojim spoluhráčom.

Tak, ako je to u každého hráča, ktorý skončí s 
aktívnou kariérou, je ťažké sa lúčiť, no najviac 
mi bude chýbať atmosféra z kabíny, pocit pred 
každým zápasom, hráči, vedenie a samozrejme 
fanúšikovia, či už moji alebo kluboví.
Vyrastal som v Handlovej. Prvý moment bude 
môj vôbec prvý zápas za Handlovú, potom 
prvý ligový štart v drese Prievidze a aj posledný 
zápas kariéry. To sú momenty, na ktoré nikdy 
nezabudnem.

Ako sa s vami rozlúčil klub FC Baník?
S každým hráčom som si podal ruku, takisto 
aj  s prezidentom klubu,  vzájomne sme si po-
ďakovali, popriali si všetko dobré do budúcnosti. 
Na pamiatku som dostal klubový dres s mojim 
menom. 
 

Akými slovami by ste sa rozlúčili s vašimi 
spoluhráčmi a trénermi?
Každému hráčovi som sa poďakoval so slovami 
„som rád, že som si s tebou mohol zahrať“. Keď-
že sme kamaráti a stretávame sa takmer denne, 
netreba sa nejako špeciálne lúčiť.
 

Čo by ste chceli nakoniec odkázať vašim 
fanúšikom?
Každému sa iba poďakovať za podporu, či už na 
moju adresu alebo na adresu celého mužstva, 
pretože na ihrisku som nikdy nebol sám, ale hra-
lo celé mužstvo, takže poďakovať im ešte raz za 
podporu celého mužstva v sezóne, pozvať ich na 
štadión v budúcej sezóne a aby nás podporovali 
vo väčšom počte, každý z hráčov si to naozaj 
váži... „ďakujeme vám za podporu“.

Zdroj FC Baník horná Nitra  (krátené) V.Horváth

Hráči FC Baník horná Nitra postúpili do štvrtej ligy

Telocvičňa ZŠ Morovnianska 
cesta opäť otvorila svoje 
brány, aby privítala 130 pre-
tekárok z celého Slovenska, 
ktoré si prišli zmerať sily 
v gymnastike. 

Tréneri oddielu športovej gym-
nastiky TJ Sokol Handlová, za 
pomoci rodičov a rodinných 
príslušníkov našich detí, ako 
aj vedenia školy, sa snažili 
pripraviť po všetkých stránkach 
vydarené preteky, čo sa aj 
podarilo. Nás teší, že súťažiaci 
z Handlovej opäť nesklamali, vo 
veľkej konkurencii sa nestratili 
a predviedli výkony, za ktoré sa 
nemusia hanbiť.

Predškoláčky:
 3.  Nieburová Nikolka
18.  Kamenská Anetka
21.  Gazdíková Adelka
21   Strižencová Karinka
22.  Gazdíková Lucinka
23.  Kecera Damiánko

Slovenský pohár „C“ Handlová, 19. – 20. mája 2012

24.  Hanešová Karinka
25.  Schlosserová Dominika

Prípravka: 
 1.  Strižencová Alexandra
18.  Lomnická Nela
25.  Lomnická Lea
35.  Michalková Anna
37.  Juríková Andrea
39.  Kotlárová Hana

Mladšie žiačky:
 2.  Kaplanová Tamara

 3.  Matiašková Viktória
 17.  Duníková Andrea

Staršie žiačky:
2.  Golhová Andrea
3.  Pazderová Tamara
6.  Koštialová Nina
8.  Váňová Michelle

Juniorky:
1.  Keratová Žanetka
5.  Rudzanová Michaela

TJ SOKOL

Olympijský týždeň v ŠZŠ
Žiaci ŠZŠ v Handlovej sa spolu 
so svojimi učiteľmi v dňoch 
28. 5. až 1.6.2012 zúčastnili 
podujatia s názvom Olympijský 
týždeň 2012, ktorý sa realizo-
val nielen v priestoroch školy, 
ale aj na futbalovom štadióne 
s finančným príspevkom Nadač-
ného fondu Západoslovenskej 
energetiky v Nadácii Pontis. Pre 
žiakov boli pripravené rôzne 
aktivity. Pondelok bol venovaný 
cvičeniu v prírode, kde sme si 
zopakovali, aké rôzne druhy ras-
tlín a živočíchov poznáme. Ďalší 
deň žiaci našej školy vyčistili park 
za nemocnicou i okolie školy. 
Nezabudli sme ani na atletické, 
športové kolektívne súťaže a po-
hybové hry. Piaty deň sa však 
neniesol  iba v športovom duchu. 
Žiaci riešili vedomostný test o OH 
a zúčastnili sa aj výtvarnej súťa-
že. Na záver boli vyhlásení víťazi, 
ktorým blahoželáme. Olympijský 
týždeň 2012 bol pre žiakov ŠZŠ 
neopakovateľným zážitkom.  

Žaneta Balážová, ŠZŠ
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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!

AEROBIC
AD ACTA
AKTY X
ALADIN
ALBUM
ALBUM
ALMUŽNA
ANDREA
ANJEL
ANKARA
ANTRAX
APATIA
ARBITRÁŽ
AURORA
BATIKA
BATOH
BLOKÁDA
BREZNO
CIACHOVAČ
CROIS-
SANTY

DALIBOR
DINÁR
DRAKULA
DVESTO
ELEKTRI-
KÁR
ELEKTRO
ENRIKO
EURÓPA
GARNIŽA
GONÁDA
HEAVYME-
TAL
HOREHRO-
NIE
HRABOŠ
HROŠICA
ISTRIA
KAMARÁT-
KA
KANÓN

KARNITÍN
KAROL
KATARÍNA
KATASTER
KÁVOVAR
KIAHNE
KNIEŽA
KOMÁR
KRAKOVA-
NIE
KRYTINA
KRTKO
LABEL
LANOVKA
LATENTNÝ 
ALKOHOLIK
LITER
LITOSFÉRA
MAGNOLIA
MARIANA
MÁJKA

MEDZIRIE-
ČIE
MIESTO
MOSKYT
MOTÝLE
NA BLÍZKU
NÁMORNÍK
NARODE-
NINY
NEOLIT
NEÓNY
NIEKTO
NOBEL
NYLON
OBEDY
ODYSEA
OHAVA
OHRIEVAČ
OKRSOK
ONDATRA
ORTIEĽ

PARÓDIA
PÁRTY
PENALTA
PIETA
POKORA
PRAVÁK
RADARY
RAMADÁN
RAMPA
RÁDIO
REMÄTA
REPRÁKY
ROCKERI
ROTVAJ-
LERY
RUINY
SEDEMDE-
SIAT
SOCÍK
STONOŽKA
ŠELAK

TABLETKA
TABLO
TALIBAN
TELÚR
TIENE
TIKANIE
TOLKIEN
TRADÍCIA
TRAMPO-
LÍNA
TÚLENIE
URBAN
UŽOVKA
VARIETÉ
VRÁTNICA
VÝVAR
XÉNIA
ZĽAVA
ŽALOVANIE
ŽELANIE
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Han: „Zásady nie sú na to, aby sa porušovali. Zásady sú na to, ...“

Mesto Handlová, SNS, DK Handlová a ostatní organizátori 
Vás pozývajú na

Vatru zvrchovanosti 
pri príležitosti 20. výročia Deklarácie zvrchovanosti Slovenskej 
republiky a 141. výročia SNS
20. júla 2012 o 16.00 h  na Námestí baníkov v Handlovej

Účinkujú: 
Ľudová hudba Jána Strmenského, Volcano, speváčka 
a heligonkárka Vlasta Mudríková zo Skalitého.

Počas podujatia sú pripravené atrakcie pre malých, aj veľkých.
O 19.00 h sa začne oficiálna časť podujatia za účasti predstaviteľov 
mesta a pozvaných hostí.
Nebude chýbať stužkovanie Lipky zvrchovanosti a tradičné 
zapálenie vatry.

Výhercovia - jún
Ladislav Gašpar
Oľga Marková
Milan Reichmann
Gerlinda Straková
Marcel Pernica


