
Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia

Handlovské 

Morovnianska podkova - súťaž 
furmanov si získala obľubu u obyva-
teľov z okolia Handlovej ale i širšej 
verejnosti. Tento rok sa pod nižšiu 
účasť verejnosti (odhadli sme to na 
približne 500 až 600 divákov, bolo 
už aj 1300)  podpísali aj Majstrov-
stvá sveta v hokeji (duel Slovensko: 
Bielorusko). Nakoniec všetky zápa-
sy dopadli výborne. Slováci vyhrali 
v hokeji a furmani vyhrávali v troch 
tradičných disciplínach: furmanský 
slalom, práca s drevom a ťažký 

ťah. Predpoveď počasia našťastie 
celkom nevyšla. Slniečko prialo             
a prvý dážď prekvapil až popoludní, 
v úplnom závere súťaže.

Primátor mesta Rudolf Podoba otvoril 
súťaže krátkym príhovorom, poprial 
furmanom veľa úspechov bez zranení 
a vyjadril presvedčenie, že sa furmani 
stretnú na Morovnianskej podkove aj 
v nadchádzajúcom ročníku.
Publikum na otvorenom priestranstve 
v mestskej časti Morovno pri Hand-

lovej tlieskalo v tomto roku ôsmym 
furmanom. Furmani bojovali v jed-
notlivých disciplínach, ktoré boli vy-
hodnotené aj samostatne a napokon 
súčtom bodov zo všetkých disciplín. 
Troch najlepších dekorovali  hlavný 
rozhodca súťaže František Grácz s 
poslancom MsZ Handlová Arpádom 
Kosztom a Igorom Majdánom zo 
spoločnosti Apko.  Ľubomír Dob-
rotka, trojnásobný víťaz celosloven-
ských súťaží furmanov z neďalekého 
Chrenovca (pokračovanie na str.6)   

Jún 2012

„Otvorené diskusné fórum mesta 
Handlová je komunikačná platfor-
ma pre všetkých diskutujúcich, 
ktorí sa chcú vyjadriť k rozvoju 
mesta a slúži ako ďalší  podporný, 
informačný kanál mesta. Vytvore-
nie anonymného diskusného fóra 
nevyplýva mestu z povinnosti, ale z 
presvedčenia, že názor obyvateľov 
a širšej verejnosti na prácu samo-
správy a dianie v meste je zdrojom 
pozitívnych podnetov na zlepšenie 
ich činnosti a priestorom na vy-
svetlenie činnosti samosprávy. 
Diskutujúci má právo vyjadriť svoj 
názor, tak ako mu to zaručuje ústa-
va Slovenskej republiky a zároveň 
si ctí slobodu a osobnosť druhých. 
Preto súhlasí s pravidlami diskus-
ného fóra na portáli mesta Hand-
lová. Zamestnanci samosprávy si 
vážia korektné otázky diskutujúcich 
a odpovedajú pravdivo a v čo naj-
kratšom čase.“, píše sa v novej 
preambule pravidiel handlovskej 
diskusie na oficiálnej internetovej 
stránke mesta. Nechceme ob-
medzovať možnosti Handlovča-
nov vyjadriť sa, ale nemôžeme 
vytvárať a podporovať priestor 
na osočovanie, osobné invektívy 
a nezmyselné slovné prestrelky. 
Kritike sa nebránime a odpovieme 
na každú vecnú a zmysluplnú 
otázku. Ale v poslednej dobe som 
už začínal mať dojem, že niektorým 
diskutujúcim nejde ani o problém, 
ani o odpoveď. Ako keby jediným 
zmyslom ich útoku bolo vidieť ho 
napísaný na diskusii. Život v meste, 
jeho rozvoj ale aj riešenie problé-
mov nie je šachová partia, ktorá 
má na konci víťaza a porazeného. 
Handlová sa nás týka a ako sa nám 
v nej bude žiť, nie je len na primá-
torovi, poslancoch a pracovníkoch 
mestského úradu. Je to na nás 
všetkých. V tejto partii sú len dve 
možnosti – buď všetci vyhráme 
alebo prehráme....

Rudolf  Podoba
primátor mesta Handlová

noviny

Primátor mesta Rudolf Podoba odovzdáva cenu Petrovi Gnidovi z Vitanovej

Deň otcov 
17. jún

Furmani súťažili pri Handlovej na 7. ročníku Morovnianskej podkovy

Drahá Ajka a Alenka,

z čias, kým som Vás spoznal, mám len čiernobiele spomienky. Dnes viem, že to, čo som nazýval 
spoznávanie sveta, bolo bez Vás bezcieľne blúdenie. Vy ste mi do života priniesli ruch, smiech a radosť. 
Vďaka Vám som pochopil pravý význam slova domov. Že to nie je len adresa, ale akékoľvek miesto, kde 
ste Vy. Do života patria búrky tak, ako k svetlu tma. Mrzí ma, že nie som dokonalý. Teraz mi zostáva 
iba prosba o odpustenie mojej viny. Vďaka Vám som našiel to, čo všetci hľadajú a len niektorí nájdu.

Ďakujem.              B.P.

Podnikateľský inkubátor 
Handlová ponúka
-  predaj odevov, hračiek, športových 
 potrieb, miesteniek, obuvi, nábytku,
 profesionálnej vlasovej kozmetiky,
 drogistického tovaru...
-  stavebné sporenie, finančné poradenstvo,  
 stavebné práce, nechtové štúdio...

Navštívte nás v Po - PI : 9.00 -17.00 ,  So:  9.00 -12.00



2 ZaujímavostiHandlovské         noviny

TKBČ, s.r.o.,  Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza

príjme do pracovného pomeru pracovníkov s praxou 
v baníctve a podzemnom staviteľstve na pracovné pozície:

    technik riadenia banskej prevádzky
    
    baník – razič mechanizovaného razenia
    banský zámočník – údržba banských strojov a zariadení
    baník- dopravár – obsluha lokomotív a zabezpečovanie dopravy

Bližšie informácie na tel.čísle: 046/3810036
Žiadosti a profesné životopisy zasielajte na adresu sídla firmy, alebo 
e-mail: tkbc@tkbc.sk

Ponuka regionálnej kancelárie 
Triangel, Quatro a slovenská 
požičovňa Prievidza, OD Vtáč-
nik, 0905 935 646 Handlová, 
Námestie baníkov 13.

- Máte záujem o výhodnú 
pôžičku, alebo hypotéku s naj-
nižším úrokom? Zastavte sa 
u nás, neplatíte za vedenie účtu, 
bez poplatku a poplatku za po-
sudok.

- Prefinancujeme Vám nevý-
hodné hypotéky za lepší úrok 
(príďte si dať zdarma vypraco-
vať nezáväznú ponuku).

- Máte veľa nevýhodných 
úverov? Zbavte sa ich našou 
výhodnou pôžičkou a jednou 
splátkov.

0917 389 139
centralapoziciek@centrum.sk

Gymnázium Ivana Bellu v Hand-
lovej spolupracuje s nemeckou 
školou  Heriburg-Gymnasium 
in Coesfeld. 

Deň 22. apríl  je vyhlásený za  
svetový Deň Zeme, preto obidve 
školy pri tejto príležitosti zasadili 
stromček - symbol ochrany ži-
votného prostredia, ktorý nám 
bude neustále pripomínať, aké 
dôležité je chrániť našu pla-
nétu. Nápad sa zrodil v hlave 
našej pani profesorky Vlasty 
Beránkovej, ktorá oslovila nás, 

nemčinárky triedy sexta, aby 
sme si oddýchli od školských 
lavíc a chopili sa motýk a rýľov. 
S veľkým nadšením sme sa 
vo štvrtok 26. apríla pustili do 
práce a v areáli našej školy sme 
zasadili malú tujku, ktorá bude 
nielen nám, ale aj nasledujúcim 
študentom pripomínať spolu-
prácu Gymnázia Ivana Bellu  s 
partnerskou školou v Nemecku. 
Veríme, že sa nájdu ďalší nad-
šenci z radov študentov, ktorí 
budú v tejto tradícií pokračovať. 
Chceli by sme sa poďakovať 

Žiaci vymenili perá za motyky
Gymnazisti zasadili symbolický stromček

záhradníctvu Wiesnergarden v 
Chrenovci za sponzorský dar.
Po skončení akcie sme si s 

nemeckou školou vymenili foto-
grafie a opísali zážitky. 

Erika Bačíková, sexta

Trampská osada PONY RIDERS oslávila 40 rokov
Handlovské lesy, 26.máj
Tramping, slobodné trávenie voľného 
času v prírode, rešpektujúc osadné 
zákony a ochranu prírody, sa rozvíja na 
území československa už vyše 100 ro-
kov. Jednou z aktivít trampov sú potlachy 
- stretnutia plné zábavy, súťaží a dobrej 
hudby. 

Piesňou Údolie dažďov sa začal  výročný 
oheň (potlach) pri príležitosti 40. výročia 
T.O. Pony Riders, 38. výročia T.O. Mesačné 
údolie a 29. výročia T.O. Tulák.
Vyše 120 trampov z Handlovej, Prievid-
ze, Partizánského a Martina sa v sobotu 
26. mája 2012 stretlo, aby sa spoločne 
zabavili a pospomínali na staré časy, keď 
potlachy rozháňali „esenbáci“. 
„Pred 30 -mi či 40 -mi rokmi nás chodilo s 

domovenkami oveľa viac, ale som rád, že 
aj dnes tramping ponúka veľa ľuďom mož-
nosť utiecť na chvíľu z pretechnizovanej a 
konzumnej spoločnosti do prírody, medzi 
priateľov. Takto žijeme už vyše 40 rokov a ja 
verím, že ešte zopár krížikov potiahneme“, 
to sú slová Huga Bojsu - bývalého šerifa  
T.O. Pony Riders, ktorí boli spolu s Rinom 
Balušinskym zakladajúci členovia osady.                                              

VH                                      

Súťaž v streľbe



Hanketa na mesiac jún 
– váš názor nás zaujíma!
V júni na tému: Rodinní miláčiko-
via alebo psy v meste

Cieľ ankety: 
Zistiť, ako vnímajú Handlovčania 
opatrenia mesta Handlová v sta-
rostlivosti o držiteľov psíkov, aké 
nároky očakávajú chovatelia psov 
od mesta v závislosti od výšky 
dane.
Zistiť, ako by podľa názoru Hand-
lovčanov mali byť psy zdaňovaní, 
akú výšku dane považujú Hand-
lovčania za primeranú, či sú za 
zdanenie psa ako takého, bez 
ohľadu na miesto chovu jednou 
daňou, alebo chcú rozlišovať 
výšku dane v závislosti od miesta 
chovu, prípadne od iných kritérií. 
Zároveň zistiť, ako vnímajú  túto 
problematiku aj tí Handlovčania, 
ktorí nevlastnia psíkov.  
Hlasujte do konca júna 2012 len 
na www.handlova.sk.

Hlasovali ste v apríli
Vyhodnotenie HANKETA na apríl 
2012: Projekty mesta

Cieľom aprílovej Hankety bolo 
zistiť od Handlovčanov, kam by 
mesto malo smerovať svoju po-
zornosť pri získavaní finančných 
prostriedkov na projekty v rámci 
fondov EÚ, štátnych dotácií a 
nadačných schém pomoci a so 
zreteľom na spolufinancovanie 
mesta. Odpoveď, ktorú ste ozna-

čili, bola  pre 
účely vyhod-
notenia ankety 
považovaná za 
oblasť rozvoja 
s najväčšou 

prioritou. Ak ste mali záujem 
rozšíriť oblasti, mohli ste pridať 
svoj príspevok do diskusie  k tejto 
téme na www.handlova.sk. 

Ako ste hlasovali nájdete takisto 
na  www.handlova.sk.
JP (krátené)

O projektoch mesta
Existujú priority a ciele mesta, ktoré 
sa plnia a realizujú podľa finanč-
ných možností v relevantnom čase 
a na relevantnom mieste. Existujú 
potreby Vás - občanov mesta, na 
ktoré sú taktiež potrebné financie. 
Významným poslaním referátu pre 
regionálny rozvoj MsÚ je práve 

získavanie finančných zdrojov z 
externého prostredia, akými sú napr. 
fondy EÚ, nórske fondy, štátne do-
tácie, nadačné schémy pomoci na 
tzv. „projekty – projektové žiadosti“. 
Pridanou hodnotou referátu je samo-
statné spracovávanie a predkladanie 
projektov a po schválení projektov a 
zazmluvnení finančných prostriedkov, 
aj ich samostatná realizácia. V prípa-
de, že si to projekt vyžaduje, s par-
ticipáciou dobrovoľníkov a partnerov 

a so spolufinancovaním mesta (to je 
minimálne 5%). Pretože oblastí, kam 
smerovať projekty - priamu pomoc a 
teda aj finančnú pomoc je nesmierne 
veľa a sú často veľmi špecifické, ur-
čujúce pri spracovávaní a predkladaní 
projektov sú prevažne tzv. „výzvy na 
predkladanie projektov“, ktoré darco-
via finančnej pomoci vyhlasujú. Len v 
prípade, že darca vyhlási výzvu napr. 
na obnovu detského ihriska, je možné 
podať projektovú žiadosť napr. na 
obnovu konkrétneho detského ihris-
ka. Samozrejme, projekty môžu byť 
pripravené aj „na sklad“ a v prípade 
otvorenia vhodnej výzvy, je projekt 
ihneď predložený na posúdenie dar-
covi finančných prostriedkov.
Ak máte aj konkrétny námet  na 
projektový zámer, stále nás môžete 
kontaktovať!
V prípade, že na projekte si finančný 
darca vyžaduje účasť tzv. dobrovoľní-
kov, zapojili by ste sa? Ak sa chcete 
pridať, kontaktujte referát regionálne-
ho rozvoja e-mailom s predmetom 

ZAPOJIM SA – A MAM KONKRETNY 
NAVRH na 046/3810585 alebo 
peter.cagan@handlova.sk alebo da-
rina.safarikovaml@handlova.sk. 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí hlasovali na 
stránke mesta a veríme, že sa zapoja 
i do ďalšej z pripravovaných Hankiet 
na mesiac. Počíta sa s vašim názo-
rom! Stačí jeden klik.
Spracovala Mgr. Jana Paulínyová, 

hovorkyňa mesta 
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Z rokovaní 
primátora mesta
Vážení Handlovčania, 
v stálej rubrike vám opäť prinášame 
rokovania primátora mesta v me-
siaci máj 2012. Témy stretnutí sú 
i pre vás ukazovateľom, v akých 
smeroch sa snaží vedenie mesta 
o rozvoj Handlovej. Primátor mesta 
absolvoval:

• Pracovné rokovanie s riaditeľom 
OO Policajného zboru Handlová 
a náčelníkom MsP Handlová 
• Pracovné rokovanie s predsedom 
Rybárskeho zväzu Handlová
• Pracovné rokovanie s čestným 
rektorom Slovenskej zdravotníckej 
univerzity
• Pracovné rokovanie s riaditeľkou 
RTV Prievidza
• Pracovné rokovanie s bývalým 
primátorom mesta Prievidza 
• Pracovné rokovanie s predstavi-
teľom spoločnosti HANT BA – by-
tovky na Ul. Mostná 
• Pracovné rokovanie s predsta-
viteľom spoločnosti FIN.M.O.S 
- osvetlenie
• Pracovné rokovanie s regionál-
nym riaditeľom Prvej stavebnej 
sporiteľne 
• Pracovné rokovanie so starostom 
obce Lipník
• Pracovné rokovanie s riaditeľom 
Správy povodia hornej Nitry
• 18. zasadnutie Mestskej rady
• Pracovné rokovanie s predsedom 
predstavenstva TMG. a.s.
• Snem ZMOS v Bratislave 
• Pracovné rokovanie  – aktuálne 
problémy prímestskej verejnej 
dopravy, cestnej dopravy a údržby 
komunikácií v rámci TSK, Prievidza
• Gremiálna porada
• Stretnutie s darcami krvi 
• 19. zasadnutie mestského zastu-
piteľstva

Podujatia, akcie, 
spoločenské aktivity: 
• Kladenie vencov pri príležitosti 
víťazstva nad fašizmom
• Modelmaster 2012 – 1. ročník 
výstavy modelárov   
• Nórska ambasáda – Deň ústavy 
(na pozvanie ambasády)
• Rybárske preteky – O Pohár 
primátora mesta 20. ročník
• Morovnianska podkova – 
7. ročník súťaže furmanov 
• Gymnastické preteky – O Pohár 
primátora mesta
• Deň mestskej polície, ozbro-
jených a záchranných zložiek v 
Prievidzi
                                                 JP 

Po roku  2009:
Výška schválených prostriedkov: 3 059 013,32 EUR 6 842 846,08 EUR
Skutočne vyčerpané prostriedky: 2 865 901,33 EUR 4 017 992,44 EUR
POZNÁMKA: Pri skutočne vyčerpaných prostriedkoch po roku 2009  je veľký 
rozdiel z dôvodu prebiehajúcej implementácie niekoľkých projektov. 

Do ankety o najkrajšiu poštovú 
známku, ktorá bola zverejnená 
aj na stránke mesta, sa tento 
rok zapojilo 874 účastníkov. 622 
hlasov prišlo zo Slovenska, 244 
hlasov z Českej republiky a 8 
hlasov z ostatných krajín.

• Najkrajšia poštová známka Ta-
buľová maľba Metercie z Rožňavy 
získala 399 hlasov
• Druhou v poradí je poštová 
známka Drop fúzatý z emisného 
radu Ochrana prírody, ktorá získa-
la celkovo 99 hlasov
• Na treťom mieste sa umiestnila 
poštová známka Dobšinská ľado-
vá jaskyňa z emisného radu Krásy 
našej vlasti s počtom hlasov 75
Oficiálne vyhlásenie výsledkov 
ankety sa uskutoční 1. 6. 2012 

(piatok) o 15.30 hod. počas 
Bratislavských zberateľských 
dní na výstavisku v bratislavskej 
Incheba Expo.

Žrebovanie ankety  sa uskutoční 
v 20. týždni a o výsledkoch budú 
hlasujúci informovaní na  blogu 
na www.pofis.sk.
Poštová známka 
Drop fúzatý od 
akad. maliara 
Rudolfa Cigáni-
ka z Handlovej 
bola vydaná 
14.10.2012 a 
získal za ňu aj 
ocenenie ministra 
dopravy, výstavby 
a regionálneho 
rozvoja Jána Fi-

geľa. Anketu organizovali Sloven-
ská pošta, a. s., v spolupráci so 
Zväzom slovenských filatelistov. 
Hlasovať ste mohli do konca aprí-
la 2012. Viac na webovej stránke 
www.pofis.sk  
Mesto Handlová ďakuje hlasujú-
cim Handlovčanom  za podporu 
miestneho umelca. 
Zdroj www.pofis.sk, 16.5.2012 upravené 

JP

Druhou najkrajšou známkou Slovenska za rok 2011
je poštová známka Rudolfa Cigánika z Handlovej
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Oznámenie pre rodičov 
- nízkopríjmové rodiny
Nárok na dotáciu na stravu a 
školské pomôcky si uplatnite 
do 13.7.2012

Sociálne oddelenie MsÚ Hand-
lová 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 nasle-
dovné doklady:

• Rodné listy všetkých detí v rodi-
ne
• Právoplatné rozhodnutie o roz-
vode
• Právoplatné rozhodnutie o urče-
ní výživného
• Potvrdenie o príjme za obdobie 
JANUÁR – JÚN 2012
• Rozhodnutie o výške dôchodku 
z januára 2012
• Potvrdenie o poberaní rodi-
čovského 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 nastu-
pujú 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 Han-
dlovej počas stránkových hodín.

SO

O projekte vodozádrží 
v Handlovej 
V rámci projektu s názvom Vybudo-
vanie vodozádržných opatrení pre 
mesto Handlová, podporeného su-
mou 20 tis. EUR z prostriedkov Úra-
du vlády SR, sa vybudovalo spolu 
51 objektov, konkrétne 21 hrádzok 
a 30 lesných odrážok. Všetky hrá- 
dzky sú umiestnené na 3 prítokoch 
Handlovky v extraviláne mesta a ich 
zádržný objem je viac ako 8400 m3. 
Odrážky sú vybudované na lesnej 
ceste na východ od Handlovej so 
zádržným objemom cca 1750 m3. 
Tieto objekty majú účel znížiť riziko 
vzniku škôd spôsobených lokálnymi 
bleskovými povodňami.  
Projekt tiež zamestnal na dobu 6 
mesiacov 10 uchádzačov o zamest-

nanie (podľa § 50j zákona č. 5/2004 
Z.z. o službách zamestnanosti). 
Projekty podobného charakteru 
majú v súčasnej dobe s prognózou 
zintenzívnenia prívalových dažďov 
svoje opodstatnenie, plnia v prírode 

svoju funkciu a v neposlednom rade 
sú formou prevencie pred zničením 
majetku, či dokonca stratou života.
regionálny rozvoj MsÚ Handlová 
(Na obr. jedna z hrádzok na Račom 
potoku, foto: R.Daubner)

Podnikateľský inkubátor 
Handlová
ponúka služby
 -  Poradenstvo pre začínajúcich  
 podnikateľov
- Spracovanie podnikateľských  
 plánov
- Kopírovanie dokumentov
- Prenájom priestorov 

5444 013,www.inkubatorhandlova.sk

Zber veľkoobjemného 
odpadu na mesiac jún  2012

Ako prevencia voči vytváranou 
čiernych skládok mesto Handlová 
realizuje  mesačný zber veľkoob-
jemného odpadu. Mesto Handlová 
žiada občanov mesta, aby ku kon-
tajnerom dávali len veľkoobjemný 
odpad, t.j. taký komunálny odpad, 
ktorého rozmery alebo množstvo 
neumožňuje  zber zbernými nádo-
bami (bytové zariadenia a doplnky). 
Do veľkoobjemného odpadu nepatrí 
biologický odpad (tráva, konáre, lís-
tie,...), stavebný odpad  (suť, okná, 
dvere,...), elektrické a elektronické 
zariadenia. 

Odpad je potrebné vyložiť večer pred 
dňom zberu, resp. ráno do 6.00 h. 
KBV - obytné domy, paneláky  
Pondelok 4.6.2012

IBV - rodinné domy 
Utorok 5.6.2012
Mestské časti - Horný koniec, 
Nová Lehota, Morovno 
Streda 6.6.2012
Kalendár zvozu veľkoobjemného 
odpadu na rok 2012 nájdete aj na 
www.handlova.sk.  

Zvoz separovaných zložiek odpadu
V mesiaci jún 2012 sa budú jed-
notlivé zložky zvážať nasledovne:
 

Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec
 plasty 6. a 20.6.2012 
 kovy 12.6.2012
 papier 13. a 27 6.2012
Mestská časť Morovno, dolný 
koniec
 plasty 1. a 22.6.2012 
 papier 8. a 29.6.2012 
 kovy 15.6.2012

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.

Verejná vyhláška 
mesta Handlová 

ROZHODNUTIE
 O UMIESTNENÍ STAVBY

Čerpacia stanica v Handlo-
vej na Ul. Prievidzská

Navrhovateľ D.N. TRADE s.r.o., 
Mierová 64, 821 05 Bratislava, v 
zastúpení Ing. Jurajom Mederom 
– M.R.A., 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  parcelné číslo reg.  
KN C  1622/18, 1622/19, 1622/20, 
1626/1,1622/10, 1624/1, 1622/14, 
1622/15, 4221/6, 1622/9, 1621/4, 
4481/1  na  Prievidzskej ul., v  kata-
strálnom území Handlová.     
Mesto Handlová, ako príslušný sta-
vebný úrad podľa Stavebného záko-
na a na základe posúdenia a ústneho 
prerokovania zo dňa 11.3.2011 
a opakovaného ústneho preroko-
vania zo dňa 16.4.2012  vydáva 
po doplnení podania podľa § 39a 
stavebného zákona  ROZHODNUTIE 
O UMIESTNENÍ STAVBY: Čerpacia 
stanica pohonných hmôt Handlová, 
Prievidzská
Celé znenie verejnej vyhlášky, kde sú 
uvedené podmienky pre umiestnenie 
navrhovanej stavby, odôvodnenie a 
poučenie spolu so situačným plá-
nom  nájdete na www.handlova.sk 
a vo vývesnej tabuli mesta do 10. 
júna 2012.

Psíkovia sú pre radosť, nie na starosť!

Nový projekt v meste?
Viete, že psie exkrementy sú svojim 
zložením pre zdravie nebezpečné? 
Dokonca aj pre samotných psíkov? 
V minulých mesiacoch mesto Hand-
lová navštívili zástupcovia spoločnosti 
SMARD DOG.
Už ste o nich určite počuli, ak nie, 
kliknite si na www.smarddog.sk.
Uvítali by ste aj v Handlovej pilotný 
program, kedy by boli  na začiatku 
umiestené napr. v lokalite  námestia 
papierové vrecúška na zber exkreme-
tov, ktoré sú ekologické?
Dajte nám vedieť do konca júna 2012 
na adresu handlova@handlova.sk, 
alebo sa zapojte do prebiehajúcej 
Hankety na jún 2012. Hlasujte len na 
www.handlova.sk. 
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Mestská polícia zaznamenala 
za mesiac apríl - máj 2012 (od 
16.4.2012 do 16.5.2012) celkom 
462 udalostí. Zaevidovaných bolo 
98 priestupkov, z ktorých bolo  61 
priestupkov oznámených občanmi 
mesta. Za uvedené obdobie bolo 
zistených 54 dopravných priestup-
kov.

Priestupky porušením VZN:
VZN č. 4/2005 o nakladaní s ko-
munálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom – 2 priestupky,
VZN č. 10/2005 na úseku  chovu 
a držania psov na území mesta –  13 
priestupkov,
VZN č. 1/2009  o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach – 3 
priestupky,
VZN č. 6/2010 – o dodržiavaní ve-
rejného poriadku a verejnej čistoty 
v meste – 1 priestupok.
Proti majetku bolo zistených alebo 
oznámených 11 priestupkov, z kto-
rých 3 priestupky pre podozrenie zo 
spáchania prečinu krádeže odovzda-
né OO PZ k ďalšiemu objasňovaniu. 
Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
verejného poriadku, kde MsP riešila 
celkom 12 priestupkov, z ktorých 
bolo 5 prípadov rušenia nočného 
kľudu, 3 priestupky boli na úseku 
verejného pohoršenia a 4 priestupky 
boli na úseku znečistenia verejné-
ho priestranstva (v 1 prípade sa 
priestupku dopustila mladistvá 
osoba). 
Zákon č. 223/01 o odpadoch bol po-
rušený v 1 prípade, kedy bol zistený 
vrak vozidla, ktorý bol majiteľom 
odstránený.  Na úseku občianske-
ho spolunažívania bol spáchaný 1 
priestupok.
Príslušníci mestskej polície od-

chytili  11 túlavých psov, ktorí boli 
umiestnení v útulku. Z toho  6 psov 
vrátila MsP pôvodným majiteľom.  
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 125 zákrokov a 17 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objek-
tom. Kamerovým systémom bolo 
zistených  45 priestupkov a udalostí.  
Na žiadosť OO PZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušník-
mi MsP vykonaných 13 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od 16.04.2012 
do 16.05.2012
15.5.2012 o 13:15 hod. – stála služ-
ba MsP zistila cez  MKS podozrivé 
vozidlo s dvomi osobami, do ktorého 
pri predajni Bala na Námestí baníkov 
nastúpil neznámy starší muž, s kto-
rým sa presunuli pri SLSP. Starší 
muž  potom vybral z bankomatu 
finančnú hotovosť 100 eur a chcel 
zaplatiť za ponúkaný tovar dvom 
mužom v aute.  Neskôr išiel jeden 
podozrivý s mužom k bankomatu, 
kde opakovane vybral peniaze, na 
zaplatenie tovaru v čiernej igelitovej 
taške. Hliadka MsP sa presunula na 
miesto, kde od poškodeného zistila, 
že od nich kúpil hodinky, ďalekohľad 
a kosmodisk veľmi pochybnej kvality 
za 250 eur. V prítomnosti hliadky 
poškodený vrátil predražený tovar 
dvom mužom a tí mu vrátili peniaze, 
ktoré im poškodený za tovar vyplatil. 
Priestupok bol ukončený v blokovom 
konaní a osoby boli vyprevadené 
z mesta. 

Mestská polícia Handlová 
zabránila protiprávnej čin-
nosti v Handlovej
15.5.2012 o 13:50 hod. – bolo na 
MsP tel. oznámené, že dve neznáme 
osoby demontujú odkvapové ríny 

z garáží na Nádaždyho ulici. Hliadka 
zistila totožnosť osôb, ktoré stihli 
strhnúť a poškodiť ríny s úmyslom 
odovzdať ich do zberných surovín. 
Hliadka na mieste vyhotovila fo-
todokumentáciu, poškodené ríny  
zobrala na útvar MsP. Páchatelia 
na útvare MsP podali vysvetlenie 
k priestupkom, pričom sa priznali, 
že ríny chceli odovzdať do zberných 
surovín. Cez Ústrednú evidenciu 
priestupkov bolo zistené, že jeden 
z páchateľov už má záznam za ma-
jetkový priestupok, preto bola vec 
v jednom prípade odovzdaná na OO 
PZ pre podozrenie zo spáchania pre-
činu krádeže. Druhý podozrivý nemá 
záznam za majetkový priestupok, 
preto je riešený na MsP. 

UPOZORNENIE 
Mestskej polície Handlová
Nenechajte sa nachytať a informujte 
sa o pohybe podozrivých osôb 
v Handlovej

• Mestská polícia Handlová (máj 
2012) eviduje zvýšenú aktivitu podo-
mových predajcov rôzneho pochyb-
ného a veľmi nekvalitného tovaru za 
nevýhodné ceny pre kupujúceho.
• Polícii pomôžu informácie o 
vozidlách, na ktorých podvodníci 
prichádzajú,   napríklad farba, evi-
denčné číslo, ale aj miesto a čas 
udalosti.  Najlepšie je informovať 
políciu podľa možností ihneď.

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 Mes-
tský útulok a staňte sa majiteľom 
psíka.

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 

sa v mesiaci máj dožili

Ladislav  Kremnický
Terezia  Mališová
Emília  Madajová
Mária  Schmidtová
Igor  Reiff
Ján  Tohnauser
Anna  Hrbáčiková
Katarína  Sklenárová
Alžbeta  Dérerová
Anna  Kovácsová
Kristína  Zeleňanská
Emília  Šebová
Miroslav  Cmarko
Elena  Chrenková
Katarína  Kubáleková
Mária  Brathová
Ján  Macháč
Vojtech  Siklienka
Ramon  Geschwandtner
Olympia  Danišová
Zuzana  Harišová

Mestská polícia informuje...

Pozvánka
Primátor mesta Handlová 
Ing. Rudolf Podoba zvoláva 
mestské zastupiteľstvo na 
štvrtok 28. júna 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 po-
slaneckého zboru je verejné.

Narodené detičky  
apríl/máj  2012

Tomáš Peťko
Jakub  Cagáň
Adam  Cagáň
Filip  Grúber
Sebastián  Grnáč
Marián  Lacko
Lukáš  Takács
Oliver  Bližňák
Tomáš  Bielik
Filip  Matúček
Alexandra  Sirotňáková
Lucia  Dúbravková
Simona  Húšťavová
Skarlet  Paradyová
Barbora  Mániková
Stanislava  Balážová

Noc kostolov v Handlovej
Noc kostolov má už za sebou úspešnú 7-ročnú tra-
díciu v krajinách Európy.  Po prvý raz ju zorganizovali 
v Rakúsku v roku 2005, po tom ako rok predtým istý  
viedenský kostolník nechal večer otvorené dvere 
kostola, zažal sviece a pustil tichú hudbu z 
reproduktorov. A práve táto udalosť bola in-
špiráciou k vzniku projektu NOCI KOSTOLOV. 
Podujatie Noc kostolov sa v tomto roku bude 
konať vo všetkých diecézach na Slovensku 
po druhýkrát  a po prvý raz v Handlovej. 
Začiatok oznámi vyzváňanie kostolných 
zvonov v otvorených kostoloch o 17.50 
hod., po ktorom nasleduje bohatý program 
až do 24.00 h. 
Cieľom Noci kostolov je otvoriť nielen pries-
tory kostolov, ale aj  miesta bežne nedostup-
né. Ponúknutý zaujímavý program, jedinečný 
pre každú zapojenú farnosť, určite osloví aj 
ľudí, ktorí bežne nechodia do kostola. Všetci 

získajú  možnosť nahliadnuť a spoznať nielen krásu 
katedrál, kostolov, kaplniek, pastoračných centier, 
modlitební, kláštorných záhrad, ale aj krýpt či kos-
tolných veží, spoznať ich zaujímavú históriu, umenie, 
spev a kultúru.

Jana Oswaldová (krátené)
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UPOZORNENIE 
na povinnosti týkajúce sa 
likvidácie burín a povinnosť 
kosenia trávnatých plôch

Upozorňujeme všetkých vlastníkov, 
nájomcov a správcov poľnohos-
podárskych i nepoľnohospodár-
skych pozemkov na dodržiavanie 
zákonných ustanovení a realizáciu 
opatrení proti rozširovaniu burín, na 
povinnosť pravidelného udržiavania 
trávnatých plôch ich kosením, čím 
sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a 
škodcov.

Mesto Handlová informuje o upo-
zornení Obvodného pozemkového 
úradu v Prievidzi ako orgánu ochra-
ny poľnohospodárskej pôdy. 

POZN: dodržiavanie ust. §§ 1, 2 
a § 3 zákona č. 220/2004 Z. z. 
o ochrane a využívaní poľnohos-
podárskej pôdy v znení zákona č. 
219/2008 Z. z. a ust. § 3 ods. 1 
zákona č. 193/2005 Z. z. o rastli-
nolekárskej starostlivosti.

OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD 
V PRIEVIDZÍ, Mariánska č. 6, 

971 01 Prievidza

V minulom roku sa nepodarilo 
zorganizovať tradičné stret-
nutie darcov krvi s vedením 
mesta Handlová  a preto sa v 
tomto roku v malej zasadacej 
miestnosti stretne hneď 56 
ľudí, ktorí sú majiteľmi bron-
zovej, striebornej, zlatej alebo 
diamantovej Janského plakety.

Darcovstvo má nenahraditeľnú 
úlohu. O to viac si vážime tých, 
ktorí zachraňujú ľudí vlastnou kr-
vou. Primátor Handlovej Rudolf 
Podoba sa poďakoval darcom v  
utorok 29. 5. o 15.00 h kedy sa 
stretol s držiteľmi Bronzovej Jan-
ského plakety a v stredu 30.5.  o 
15.00 h s  diamantovými, zlatý-
mi a striebornými držiteľmi.

Staňte sa aj vy darcom
Bronzovú Janského plaketu 
možno získať po 10. odberoch, 
striebornú po 20., zlatú po 40. 
odberoch (ženy po 30.), a po 
80. odberoch krvi (ženy po 60.) 
darca získa diamantovú Janského 
plaketu. Jeden odber predstavuje 
500 ml krvi a odber trvá asi 5-10 
minút.  Darovať krv nemôžu tehot-
né ženy a tie, ktoré majú menej 
ako 12 mesiacov od pôrodu.  Aj ,, 
skúseným darcom „ sa môže stať, 
že im krv neodoberú, nakoľko im 
pri testoch, ktoré sa vykonávajú 
pred každým odberom, zistia vý-
sledky nezodpovedajúce normám. 
Medzi každým odberom musí byť 
trojmesačná pauza, takže,  ak ste 
si práve predsavzali, že chcete byť 
držiteľom bronzovej plakety, potre-
bujete na to minimálne 3 roky.

Ďakujeme týmto darcom
Bronzová Jánskeho plaketa 
2011
Ľubomíra  Božiková
Erika  Chrappová
Ivan  Flekács
Andrej  Findra
Lenka  Komzalová
Eva  Longauerová
Diana Miškovicová Kmeťová
Roman  Pittner
Alexandra  Podobová
Marián  Piška
Patrik  Šarina

Strieborná Jánskeho plaketa 
2011

Peter  Halmeš 
Ivan  Kraml 
Anna  Kúderová 
Peter  Kuric  

Milan  Magula 
Ján  Neubauer 
Rudolf  Neuschl 
Miroslav  Šorek 
Ľudmila  Vagáňová 

Zlatá Jánskeho plaketa 
2011
Marek  Flux 
Štefan  Poročák 
Marián  Radnai 
Milan  Sábel  
Maroš  Slovák 
Emil  Vrška 
Róbert  Šebek
Martin  Šebők
Filip  Škrteľ
Anna  Tóthová
Milan  Zeman
Štefan  Zrínyi

Diamantová Jánskeho 
plaketa 2011
Ján  Mikuška

Bronzová Jánskeho 
plaketa 2010
Miroslav  Cibula
Tomáš  Frívaldský
Mária  Geršiová
František  Kováč
Andrea  Matiašková
Zuzana  Olleová
Marek  Rozemberg
Milan  Stanko
Rastislav  Žitník
Ľubica  Škodová

Strieborná Jánskeho 
plaketa 2010
Miroslav  Kamody
Radoslav  Letavay
Andrea  Matiašková
Milan  Murcin
Jozef  Ondruška
Pavel  Zimáni

Zlatá Jánskeho plaketa 
2010
Teodor  Boška
Anna  Krátka
Peter  Kyjak
Miroslav  Přenosil
František  Vráblik
Miroslav  Urbánek

Diamantová Jánskeho 
plaketa 2010
Ivan  Španielka

Primátor Handlovej poďakoval darcom krvi Furmani súťažili....
– Brusna s koníkmi  Waldéz a Gaštan 
získal prvenstvo vo furmanskom sla-
lome, Ján Francisty, ml.  z Krupiny s 
koníkmi Tango a Praline bol najlepší v 
práci s drevom a v ťažkom ťahu
neuveriteľných 31,9 metrov dokázali 
potiahnuť niekoľko tonové drevá ko-
níky Artuš a Neguš Jozefa Vrecka z 
Nevidzian.
Vyhlasovanie víťazov už prebiehalo 
za dažďa a zbehlo sa veľmi rýchlo.
Nič však neubralo na radosti furma-
nov, ktorí si z rúk majiteľa spoločnos-
ti Apko prebrali motorovú a elektrickú 
pílu, kosačku. Celkoví víťazi opäť ob-
držali od mesta Handlová, ktoré ako 
organizátor pomáha pri prípravách 
súťaže od roku 2009, aj finančné 
ceny vo výške 100, 70 a 50 eur.

Celkové výsledky:
1. miesto a celkové víťazstvo patrí  
 Petrovi Gnidovi s koníkmi Buro a  
 Grant z Vitanovej
2. miesto Jozef Vrecko s koníkmi  
 Artuš a Neguš z Nevidzian
3. miesto Lubomír Dobrotka 
 s koníkmi Waldéz a Gaštan 
 z Chrenovca – Brusna

Palce Handlovčania držali aj Hand-
lovčanovi Jankovi Debnárovi, ktorý 
napokon skončil na 5. mieste.
V minulom ročníku sa niektorí 
sťažovali na nepekné okolie. S 
tým si furmani poradili po svojom, 
na kontajneroch s odpadmi boli 
poukladané vetvičky stromov, „kol-
bisko“ a „hľadisko“ boli ukážkovo 
vykosené, zábrany presne naviedli 
aj motoristov na parkovacie mies-
to – letisko v Morovne. Stánkov 
s občerstvením bolo dosť, guláš 
výborný, deti si  mohli užiť atrakcie 
- vozenie sa na poníkoch či skáka-
nie na trampolíne, rozhodcovia boli 
v dobrej nálade a koníky na prete-
koch krásne vyzdobené. Vstupné 
sa neplatilo ani v tomto roku.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
si obľúbili podujatie a podieľali 

sa na jeho viac ako mesačnej 
príprave. Mesto Handlová, ako 
jeden z hlavných organizátorov, 
ďakuje furmanom z handlovskej 
doliny za prípravu súťaží, hlavné-
mu sponzorovi, ktorý každoročne 
venuje ceny pre víťazov spoloč-
nosti Apko. 

JP (krátené)
Poďakovanie patrí aj:
• Zväzu chovateľov koní Slovenska
• Mestskej polícií – za kontrolu 
bezpečnosti
• Hater Handlová spol. s r.o. za 
zabezpečenie odpadového hospo-
dárstva
• Erike Dvorskej  za stravu a pitný 
režim pre súťažiacich furmanov a 
organizačný tím
• Mestskému bytovému podniku 
Handlová s.r.o. – za zapojenie 
energie
• Domu kultúry Handlová – za 
pomoc pri propagácií a organizácií 
podujatia
• CVČ Relax za organizáciu podu-
jatia
• Poslancovi MsZ za mestskú 
časť Morovno pri Handlovej Ing. 
Blažejovi Litvovi
• Pani Eve Zámorovej, vďaka ktorej 
je dnes celé kolbisko pokosené
• Spoločnosti Elektroplus Alexan-
der Hegedüš za energiu
• Spoločnosti Tympany  za podpo-
ru podujatia
• pani Chalásovej za mnohoročnú 
spoluprácu
• Hasičskému zboru z Ráztočna 
- za poskytnutie pitného režimu pre 
kone
• členom Automotoklubu Handlo-
vá - za dobrovoľnícku činnosť pri 
zabezpečovaní organizácie dopra-
vy
• aktivačným pracovníkom - za 
pomoc pri prípravách podujatia ako 
i následnej úprave okolia po súťaži.

Kompletnú výsledkovú listinu náj 
dete na ww.handlova.sk  
text JP, foto AK
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Zo školského diára
Letné prázdniny sú pred 
dverami
Mesiac jún je posledným mesia-
com vyučovania v školskom roku. 
Zostáva len pár týždňov na opravu 
známok. Naši žiaci sa  tešia na výle-
ty a samozrejme - prázdniny. 
Letné prázdniny sa začínajú 2.júla 
2012 a končia sa 31.augusta 2012. 
Posledný deň vyučovania pred za-
čiatkom prázdnin je 29. jún 2012 
(piatok). Začiatok vyučovania po 
prázdninách je 3.september 2012 
(pondelok). Prajeme všetkým ško-
lopovinným úspešné dokončenie 
všetkých úloh a plánov tohto škol-
ského roka!

Prevádzka v Materskej
škole, Ul. SNP 27, Handlo-
vá počas letných prázdnin
Mesiac júl 2012 
V prevádzke budú triedy na Ul. SNP 
27, ostatné triedy budú mať preru-
šenú prevádzku.

Mesiac august 2012
V prevádzke budú elokované triedy 
na Morovnianskej ceste, ostatné 
triedy budú mať prerušenú pre-
vádzku.

Školské rady 
V mesiaci apríl 2012 boli zriadené 
školské rady v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Handlová na 
funkčné obdobie 2012 - 2016. 
Rada školy je dôležitý orgán 
školskej samosprávy, ktorý má zo 
zákona právo vstupovať do diania, 
vývoja a smerovania školy. Vytvára 
priestor na spoluprácu rodičov, 
zamestnancov, riaditeľov a zriaďo-
vateľa. Má významnú právomoc pri 
výbere riaditeľa školy – uskutočňuje 
výberové konanie na vymenovanie 
riaditeľa.
Novozvolení predsedovia 
školských rád:
- Mgr. Homolová Iveta - pred-
sedníčka  Rady Základnej školy, 
Školská ul., Handlová
- Koszta Arpád, predseda Rady 
Centra voľného času Relax, Hand-
lová
- Mgr. Madola Jozef, predseda  
Rady Základnej školy, Morovnian-
ska cesta Handlová,
- Vargová Alexandra, predsedníč-
ka rady Základnej umeleckej školy 
Handlová.  
Všetkým radám školy prajeme 
úspešnú spoluprácu, veľa dobrých 
nápadov a správne rozhodovanie 
pri riešení našich školských pro-
blémov.

Spoločný školský úrad 

CVČ Relax v Handlovej 
pozýva v júni 2012  

CVČ Relax ku Dňu detí
Deň pre rodinu – (k MDD)
 – atrakcie pre deti 
1.6. od 13.00 h., futbalový štadión  
Hlavní organizátori : MŠ SNP, MsKK 
                     

Vodníkové dni (k MDD) 
– atrakcie pre deti
2.6. od 10.00 h.,  Okrasné rybníky 
Remata  
Hlavní organizátori MsKK , Okrasné 
rybníky Remata

Miss Roma – zábavná súťaž pre 
deti od 7 do 12 rokov
4.6. o 15,00 h., CVČ Relax

Aj v júni pokračujeme v Handlov-
ských športových hrách, 45. ročník.
Príďte povzbudiť športujúcu mládež 
v Handlovej! 

4.6. od  08,00 h., ZŠ MN, Basketbal 
dievčatá 5.- 6. ročník,  7.- 9. ročník
4.6. od 10,30 h, ZŠ MN, Basketbal 
chlapci 5.- 6. ročník, 7.- 9. ročník
4.6. od  09,00 h.,  SOŠ , volejbal SŠ 
dievčatá +  chlapci 
5.6. od  08,30 h., ZŠ MC,  Atletika II. 

stupeň ZŠ 
5.6. od 10,00 h., SOŠ, Stolný tenis 
SŠ dievčatá + chlapci 
6.6. od  08,00 h.,  ZŠ Školská, Malý 
futbal chlapci 5.- 6. ročník  
6.6. od  10,00 h.,  ZŠ Škoská, Malý 
futbal chlapci 7.- 9. ročník
6.6. od 09,00 h. Kolkáreň Handlová, 
Kolky SŠ dievčatá+chlapci
6.6. od 12,00 h., ZŠ Školská , 
Malý futbal SŠ
7.6. od 08,30 h., Plaváreň mesta, 
Plávanie dievčatá  5. - 6. ročník, 7. 
- 9. ročník 
7.6. od 08,30 h., Plaváreň mesta, 
Plávanie chlapci  5. - 6. ročník, 7. 
- 9. ročník 

Web majster – deti ZŠ, súťaž 
v počítačovej zručnosti
12.6. od 14.30 h., CVČ Relax                     
 

V júni pokračuje vzdelávanie škôlká-
rov v  cyklickom vzdelávacom podu-
jatí pre deti ABC na PC pre deti MŠ 
SNP, ET Cintorínska, ET Dimitrovová 
a ET MC

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 výlet-
mi 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 euro. 
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
Bude prebiehať v priestoroch CVČ 
na základe záujmu členov krúžkov 
pod dozorom vedúcich jednotlivých 
záujmových útvarov.  

Pozvánka do prírody 
nielen pre oteckov!

Handlovský banícky spolok 
pozýva pri príležitosti Dňa otcov 
2012 všetkých priaznivcov  a mi-
lovníkov prírody  na prechádzku   
„Banským  náučným   
chodníkom“, ktorá sa usku-
toční  dňa 16.6.2012.

Stretnutie účastníkov tohto 
podujatia bude o 9.00 hod pred  
bývalou Lamikou na Ul. SNP.  
V oblasti Troch studničiek  ne-
budú chýbať  súťaže pre deti aj 
dospelých účastníkov podujatia. 
Veríme, že vašou účasťou pri-
spejete k príjemnej atmosfére 
tohto podujatia  a tešíme sa na 
vašu  účasť. 
Rada Handlovského baníckeho spolku

Získajte informácie o dianí 
v meste priamo do svojej 
emailovej schránky. 
Aby vám žiadna informácia 
neušla a vedeli ste najaktuál-
nejšie informácie z Handlovej, 
zaregistrujte sa na oficiálnej 
internetovej stránke mesta 
www.handlova.sk. Pridajte sa 
k už zaregistrovaným!
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Handlovská hvezdáreň 
pozýva
Venuša v našej pozornosti
Milí priatelia, pozývame všetkých 
nadšencov astronómie do hvez-
dárne Domu kultúry Handlová na 
skoré ranné pozorovanie prechodu 
planéty VENUŠE pred SLNKOM. 
Pozorovanie sa uskutoční ráno 6. 
júna 2012 od 5.00h do 7.00h za 
predpokladu, že nebude zamrače-
ná obloha. Všetci ste vítaní. 
Chcete pomôcť zveľadiť hand-
lovskú hvezdáreň? Máte záujem 
o pozorovanie hviezd a oblohy? 
Zaujíma vás astronómia? Hvez-
dáreň Handlová je otvorená pre 
verejnosť. Hvezdáreň mesta je 
spustená pre verejnosť v režime 
na zavolanie, ale aj s odborným 
komentárom "nášho" hvezdára. 
Príďte sa pozrieť! 
Kontaktujte Fabián Fantura 0905 
726 634. 

Máj v knižnici
Počas celého mesiaca sme pre 
čitateľov pripravili viacero zaují-
mavých aktivít. Pripomenuli sme 
si Deň matiek so žiakmi Školské-
ho klubu ZŠ Školská, častými ná-
vštevníkmi boli gymnazisti na lite-
rárnych a tématických hodinách. 
Handlovskí šiestaci, najaktívnejší 
čitatelia sa opäť snažili získať titul 
Kráľa čitateľov. Nominovaných či-
tateľov vo finálovom kole prišli do 
domu kultúry povzbudiť spolužiaci 
zo šiesteho ročníka zo všetkých 
ZŠ. Novým vládcom ríše kníh pre 
rok 2012 sa stala žiačka ZŠ MN 
Barborka Ondrušíková. Získala  
najviac bodov za vypožičané knihy 
z knižnice, za projekt o najobľúbe-
nejšej knihe, aj vo vedomostnej 
súťaži. Tradičným podujatím 
sú slávnostné zápisy prvákov 
do knižnice. Knihuľka – maskot 
knižnice - privítala aj v tomto 
roku 150 malých prváčikov, ktorí 
po slávnostnom sľube a splnení 
niekoľkých úloh dostali svoj prvý 
čitateľský preukaz. Rozžiarenými 

očkami sa zahľadeli do krásnych 
knižiek, ktoré si po prvýkrát sami 
vybrali. Nám, knihovníčkam, bolo 
ľúto tých pár smutných detí, ktoré 
si svoju prvú knižku z knižnice 
nemohli požičať, pretože im to 
rodičia zakázali. Bolo to pre nás 
nepochopiteľné. Veď slávnostný 
zápis do knižnice je zdarma, pr-
váčikov priviedli do knižnice ich 
pani učiteľky v rámci vyučovania, 
o mesiac ich prídu s nimi opäť 
vrátiť ... ???

Pripravujeme:
Výročia osobností:   
 Hana Ponická  (90.nar.)

1.6. Knižnica deťom
 MDD v knižnici.
- Spomienka na štrajk Handlov-
ských baníkov. V spolupráci s 
MOMS
- Olympijské kruhy. XXX. LOH 
v Londýne. Tématické podujatie 
s kvízom.
7.6. Kreslo pre hosťa. 
Beseda s hosťom Gustávom Murí-
nom.                                    D.M.

Dom kultúry informuje
Dom kultúry mesta Handlová 
a mesto Handlová pozývajú 
na tradičnú
Cestu rozprávkovým lesom
34. ročník
Stretneme sa 9. júna 2012 od 10.00 
h na lúke na Jednej studničke!
Nenechajte si ujsť vystúpenie Mar-
tina Haricha a aj tento rok lúku plnú 
prekvapení!
Vstupné symbolické 1 euro.
-----------------------------------------
SZUŠ Volcano a DK Handlová po-
zývajú na koncoročné predstavenie
VOLCANO - ZÁVEREČNÉ 
PREDSTAVENIE v sobota 
16.júna 2012 o 17.00 h do
kinosály Domu kultúry Handlová. 
Vstupné dobrovoľné.
-----------------------------------------
POZOR! Reklama zadarmo!
Ste z hornej Nitry? 
Neformálne i formálne združenia, 
záujmové krúžky, školy, podnika-
telia...
Pri príležitosti Regionálnych osláv 
dňa baníkov v Handlovej (31.8 -
1.9.2012) mesto Handlová a ďalší 
organizátori pripravujú tradičný 
sprievod mestom v sobotu 1. 
9.2012!
Prihláste sa v DK Handlová 046 
5475 439, 0918 610 817, igor.su-
chy@mail.t-com.sk 
Ukážte sa netradične priamo na 
Námestí baníkov! Pripravte si už 
dnes svoju prezentáciu v alegoric-
kom sprievode Pálfyho Laura 2012 
v Handlovej, druhom najväčšom 
meste na hornej Nitre!
Kino Baník v mesiaci jún 2012 
nepremieta.

FK REBEL pozýva
 v júni 2012
14. júna 2012, 19.00h
LE HAVRE                                                      
Réžia: Aki Kaurismäki, Fínsko / Fran-
cúzsko / Nemecko, 2011, 93 min.
Príbeh sympatického čističa topá-
nok Marcela Marxa sa odohráva 
vo francúzskom prístavnom meste 
Le Havre. Marcel žije šťastne s 
milovanou ženou Arlettou a trávi 
čas v obľúbenom bare. Do života 
mu však náhle vpadne trinásťročný 
africký chlapec na úteku. Marcel sa 
chce zachovať ako správny muž a 
rozhodne sa chlapca ochrániť pred 
políciou a deportáciou… 

21. júna 2012, 19.00h, 
HAPPY HAPPY                                              
Réžia: Anne Sewitsky, Fínsko / Fran-
cúzsko / Nemecko, 2010 , 88 min.
Hlavná hrdinka pani Kaja sa snaží 
brať rodinný život bez príkras taký, 
aký je. Jej rebríček hodnôt sa ale 
otrasie s príchodom „dokonalého 
manželského páru“, ktorí sa práve 
prisťahoval...

28.júna 2012, 19.00h, 
POST MORTEM 
Réžia: Pablo Larraín, Chile / Nemec-
ko / Mexiko, 2010, 98 min.
Píše sa rok 1973. Čudák Mário pra-
cuje ako asistent v márnici v Santia-
go de Chile a je bezhlavo zamilovaný 
do susedy – starnúcej varietnej 
tanečnice Nancy. Keď sa mu takmer 
podarí nadviazať s ňou bližší vzťah, 
prepukne štátny prevrat a Nancy 
zmizne. Mário sa púšťa do zúfalého 
pátrania s prekvapivým koncom.

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE

Help, n.o. 
dňa 11. júna 2012 
otvára v Handlovej poobedňajší 
Kurz opatrovania 
aj s nemeckým jazykom pre opat-
rovateľskú prax.
Viac informácií a prihlásenie sa do 
kurzu: 
Help, n.o., Handlová, Námestie ba-
níkov 8 (II. posch. nad MsP)
tel.: 0905 884 813; e-mail: 
kmetova@handlova.sk; www.hel-
pha.szm.sk.
Help, n.o. má okrem uvede-
ných kurzov v ponuke:  
• jazykové kurzy 
 (anglický, nemecký)
• počítačové kurzy 
• kurzy obsluhy motorových 
 vozíkov
• a iné kurzy podľa požiadaviek.

Preskúšanie prevádzky-
schopnosti sirén - systémov 
varovania obyvateľstva
v Slovenskej republike v 
roku 2012 

V roku 2012 bude vykonaná 
skúška prevádzkyschopnosti si-
rény v meste Handlová v  jednot-
nom čase o 12.00 hod. (piatok), 
dvojminútovým stálym tónom si-
rén. Mesto Handlová týmto infor-
muje obyvateľov o čase skúšky. 
Skúška sirény bude realizovaná 
v piatok  8. júna 2012.

Zrušené prevádzkárne 
v apríli 2012

Predajňa Guliverko, 
Nám. baníkov 2
Vedenie účtovníctva 
(Eva Daubnerová), Lipová 8
Chovprodukt, v objekte mestskej 
tržnice (poschodie)

Presťahované prevádzkár-
ne v apríli 2012
Oprava obuvi,  z objektu MsT 
(poschodie) na Ul. Potočnú 66 



Dňa 21.mája 2012 sme si pripo-
menuli 10. výročie tragickej smrti 
nášho syna, brata, vnuka 

Dušana HRBÁČIKA. 
V ten deň do sĺz smútku zahalený, 
bol tvoj odchod nečakaný. Tragická 
smrť zastihla nás, nechal si všet-
kých, čo si mal rád. 
Spi sladko svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri tebe každý deň. 
V žiali spomínajú mamina, súrodenci, starká, krstní rodi-
čia a celá rodina.

Čas plynie, rana bolí
ani čas ju nezahojí. 
Dňa 11. 5.2012 sme si pripomenuli 
2. výročie úmrtia môjho manžela, 
otca, starého otca, brata, švagra

Jozefa HORVÁTHA.
Za tichú spomienku ďakujeme tým, 
ktorí ho poznali a spomínajú s na-
mi. Manželka a deti.
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Opustili nás  
apríl/máj 2012

Vojtech Paradi  55 rokov
Jaroslav Lenhart  66 rokov
Jozef Ševčík  53 rokov
Alojz Bugár  57 rokov
Aladár Kmeťo  80 rokov
Dušan Šoltés  64 rokov
Dušan Nireďhazský  59 rokov
Irena Rigová  88 rokov
Irena Trojáková  76 rokov
Rozália Sántová  65 rokov
Alica Buzalková  49 rokov
Emília Skaličanová  81 rokov
Veronika Bambergerová 82 rokov
Boriška Pokrývačová  84 rokov
Anna Gavlíková  89 rokov

13. mája uplynulo 5 rokov, čo nás 
opustil náš milovaný manžel, ocko 
a starký

Jaroslav PAJERSKÝ.
S láskou a veľkou úctou spomí-
najú manželka Anna, syn Jarko 
s manželkou Magduškou, dcéra 
Evka s manželom Milankom, vnuci 
Jarko s priateľkou Andrejkou, Peť-

ko s manželkou Veronikou a t.č. už aj pravnuci Adamko 
a Jakubko.
Veríme, že tichú spomienku mu budú venovať spolu s na-
mi aj jeho priatelia. Ďakujeme.

Napísali ste nám...
Milí spoluobčania! 
Vykradli ma! Nemôžem povedať 
„čierni“, lebo nie je to prvýkrát 
a doteraz to boli „bieli“ a boli to 
vlastne priatelia, dobrí známi, ktorí 
chodili k nám a pomáhali. Teraz , 
keď si tie situácie v duchu premi-
etam, uvedomujem si, že priatelia 
si pri tom pomáhaní všímajú aj to, 
kam dávate kľúče, čo máte v tej-
-ktorej búde, odkiaľ si dopĺňate 
peniaze do budelára a samo-
zrejme si všímajú únikové cesty! 
Dobrí kamaráti sú stále v strehu 
a myslia na svojich kamarátov, 
alebo na šarže, ktorým sa chcú 
zavďačiť a potom sa dá kadečo 
vygumovať, prižmúriť oko... A 
chudáci okradnutí čakajú, lebo 
aj policajti čakajú a niekedy sa 
aj dočkajú. Ale ten je toho sused, 
alebo dokonca rodina a zákon 
nedovolí ani funkcia ani majiteľ 
pozemku a zlodej chce tiež žiť! 
Ukradli mi veľký cirkulár, 30 me-
trov kábla a dva druhy pletiva, že 
zlodeja nikto nevidel, neverím! 
Smutné na tom je to, že sused 
susedovi je vlkom! Nech žije Máj!          

Kolorédyová M.

Dňa 31.05.2012 by sa dožil náš 
milovaný manžel, otec, starý otec 

Mikuláš ĎURČO 75 rokov. 

Dňa 04.06.2012 uplynulo 20 ro-
kov od jeho smutného odchodu. 
S láskou na neho spomína jeho 
najbližšia rodina. Venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

Ťažko je nám bez teba. Smutno je nám všetkým. 
Nič už nie je také ako bolo predtým.
Dňa 30. 5. 2012 uplynuli        
3 roky, čo nás navždy opus-
tila naša láskavá  manželka, 
mamička a starká 

Viera ŽABKOVÁ.
Spomíname s láskou a vďa-
kou za všetko krásne, čo si 
nám dala. Za lásku ti už nič 
nemôžeme dať, len kytičku 
kvetov na tvoj hrob a spomínať.  

Manžel a dcéry s rodinami.

Dňa 25. 5.2012 sme si pripo-
menuli nedožité 90. narode-
niny manžela, otca, starého 
otca, prastarého otca, 

Jána HROMÁDKU. 
S úctou a láskou spomína 
rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 

Dňa 12. júna 2012 uplynú 2 
roky, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, 
dedko a pradedko 

KOLOMAN PEŤKO. 
S láskou spomínajú manžel-
ka a deti s rodinami.

Dňa 20. júna 2012 budú 3 
roky, čo nás navždy opus-
tila moja drahá manželka 
a mamička 

Mária PUTEROVÁ. 
Ťažko je opísať bolesť, 
srdce puká bôľom, keď 
si dala nám všetkým 
zbohom. Len kytičku 
kvetov ti mamička na hrob môžeme dať, pokojný 
a večný spánok priať a s bolesťou v srdci na teba 
spomínať. 
Vo veľkom žiali na teba spomína manžel, deti, 
vnúčatá a celá rodina.

Dňa 29. júna si pripomíname smut-
né výročie, 15 rokov od nenávrat-
ného odchodu nášho starkého

Valéra STRÁŽOVSKÉHO. 
Stále nám veľmi chýba a s úctou 
spomíname. 
Manželka a deti s rodinami.

Vyčistíme si Slovensko 2012

   Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme vyhlási-
lo Ministerstvo životného prostredia SR projekt 
„Vyčistime si Slovensko“. Dňa 25.4.2012 sa 
zapojili pedagogickí pracovníci a žiaci      8. a 9. 
ročníka zo ŠZŠ v Handlovej. Akcia bolo zamera-
ná na zber odpadu a čistenie prírody. Žiaci našej 
školy vyčistili a skrášlili svoje okolie a prispeli 
k čistejšiemu životnému prostrediu. Vyzbierali 
niekoľko vriec odpadu, ktoré následne pretriedili 
a dali tam, kam naozaj patria. 
   Atmosféra bola perfektná a všetci  mali dobrý 
pocit z vykonanej práce. 

Ž. Balážová, ŠZŠ Handlová

DEVIATACI  POZOR!!!
Druhé kolo prijímacieho konania 

19. júna 2012  

Gymnázium Ivana Bellu 
v Handlovej má voľné miesta 

do 1. ročníka štvorročného 
štúdia

Prihlášky na štúdium na SŠ 
zašlite do 9. júna 2012

O kvalite vzdelania svedčia 
úspechy našich žiakov

Dňa 8.6. 2012 si pripomíname 
výročie nedožitých 90. rokov našej 
drahej manželky, matky a starej 
matky pani 

Juliany CSENGÖDIOVEJ. 

S láskou stále spomínajú manžel 
a deti s rodinami.



Návrhy boli vyhodno-
tené 12.4.2012 na po-
dujatí Deň pre zdravie 
mesta Handlová a do 
16.5.2012 boli všetky 
návrhy zverejnené na 
výstavných paneloch 
na plavárni mesta.

Výsledky súťaže 
o najvýstižnejší návrh MASKOTA  
Plavárne mesta Handlová:
I. kategória  Výtvarný návrh 
(dve prvé miesta)
1. Martin Ličko 
 Marko Jurenka
3. Lucia Pustajová
II. kategória  Písané slovo  
(bez poradia)
• 4.ročník ZŠ Chrenovec
• ôsmaci ZŠ MC

III. kategória 
Detský návrh 
(bez poradia)

• P. Rybáriková, 11 r.
• Viktória Chrenková, 9 .
• Simonka Štelchová, 5 r.
Špeciálne ocenenia: 
Cena Plaveckého klubu 
Bartík Ovšák
Ceny si môžu vyhodno-
tení prevziať v pokladni 

Plavárne!

Plaváreň mesta pozýva na 

Deň detí 
na plavárni mesta!

Navštívte Plaváreň mesta Han-
dlová 1.6.2012 od 9.30 h.

Budeme súťažiť a zabávať sa!
Deti v sprievode rodičov celý 

deň vstup zdarma!

Ďakujeme všetkým súťažiacim!

Súťaž bola vyhlásená od 1. apríla 
do 12. apríla 2012 Plavárňou mesta 
Handlová 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 bolo možné doručiť 
do pokladne plavárne, Ul. 1. mája 
do 12.4.2012 vrátane. 
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1. LETNÝ BASKETBALOVÝ 
KEMP V HANDLOVEJ

Mestský basketbalový klub Hand-
lová v spolupráci s ŠBK Handlová 
Vás všetkých pozývajú na 1. letný 
basketbalový kemp chlapcov 
a dievčat vo veku  8 – 20 rokov, 
ktorý sa uskutoční dennou formou 
v dňoch: 9.7.2012 -14.7.2012.

Cena je 50 EUR na osobu
V cene je zahrnuté: 5x obed, pitný 
režim , 2x denne tréningová jednot-
ka pod vedením kvalifikovaných tré-
nerov, basketbalový dres, návšteva 
plavárne a celodenný výlet na 
kúpalisko, počas doby odpočinku 
sledovanie basketbalového videa v 
klubových priestoroch.
V sobotu exhibičný zápas s extra-
ligovými hráčmi, autogramiáda a 
fotenie.
Tréningový proces budú zabez-
pečovať kvalifikovaní tréneri MBK 
Handlová.
Tibor JÁNY – tréner 1.triedy - tréner 
družstva mužov 
Karol KUČERA  - tréner 1.triedy 
– tréner družstva juniorov a žiakov
Mgr. Ondrej HAVIAR – diplomo-
vaný tréner – tréner žiakov a hráč 
mužov MBK Handlová
Kontakt: 
Karol Kučera 0915 769 141
Mgr. Ondrej Haviar  0908 799 046
Záväzné prihlásenie: 
Do 22. 6. 2012 telefonicky, alebo 
podpísanou návratkou.
Platba najneskôr do 22. 6. 2012 
na sekretariáte MBK Handlová v 
športovej hale.

Pondelok 9. 7. 2012 
o 8.30 otvorenie kempu 
v športovej hale Handlová.

PROGRAM DŇA :
Do 8.30    prevzatie detí
9.00 - 12.00  dopolud. tréningy
12.00 - 13.00 obed
13.00 - 15.00 oddych, sledova-
nie videa so športovou tematikou
15.00 -18.00 popol. tréningy
Po 18.00  návrat domov,  
  odovzdanie detí

Sobota 14. 7. 2012 
od 9.00 – 12.00  exhibičný zápas, 
autogramiáda, fotenie a ukončenie 
kempu.

Zapojili ste sa do súťaže  o maskota Plavárne mesta Handlová!

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 zmluvný 
partner RTV Prievidza s.r.o. verí, že 
nová stránka prispeje k lepšiemu 
servisu a informovanosti Hand-
lovčanov! Kliknite si už teraz  na 
www.rtvprievidza.sk

Prijímacie skúšky
Základná umelecká škola v Han-
dlovej v dňoch 28. mája až 8. 
júna 2012 v čase od 13.00 hod 
do 16.00 hod srdečne pozýva  
záujemcov o umelecké vzdelanie 
na prijímacie skúšky do všetkých 
odborov školy: 
hudobného, tanečného, výtvar-
ného a literárno-dramatického 
odboru. 
Skúšky sa budú konať v priesto-
roch ZUŠ. Tešíme sa na malých i 

veľkých záujemcov o štúdium!
ZUŠ Handlová 

Návrh Jurenka

Návrh Ličko

POLKRUH
Javisko Domu kultúry mesta Han-
dlová sa v dňoch 26. a 27. apríla 
2012 netradične zmenilo na miesto 
rozprávania o problematike závislos-
tí, zamerané na prevenciu závislosti 
od drog, alkoholu, fajčenia a cho-
robného gamblerstva (patologic-
kého hráčstva). Javiskový priestor 
prioritne určený na umelecké výkony 
totiž evokuje v mladých ľuďoch sklo-
ny k exhibicionizmu a predvádzaniu 
sa, čo vedie k ľahšej komunikácii 
s lektorom. 
Podujatie s názvom POLKRUH bolo 
určené žiakom II. stupňa základných 
škôl, pretože štatistiky dokazujú, že 
v tomto veku je mladý človek, vďaka 
svojej prirodzenej snahe spoznávať 
a skúšať „všetko nové“ najviac 

náchylný podľahnúť pokušeniu 
negatívnych lákadiel. Úvodná časť 
bola venovaná všeobecnej informá-
cii o závislostiach, v ďalšej časti už 
prebiehala samotná beseda – otázky 
mohli žiaci klásť  a priamo sa pýtať 
na konkrétny problém. Beseda bola 
vedená štýlom, ktorý je mladej 
generácii najbližší – jazykom ulice, 
zámerne boli vynechávané odborné 
termíny a pojmy.
Lektorom besied bol Marián Daub-
ner - priekopník a nestor prevencie 
závislostí, ktorý  v súčasnosti 
pôsobí ako poradca prevencie zá-
vislostí pri Združení informačných 
a poradenských centier mládeže 
na Slovensku. Autenticitu besied 
dopĺňali ľudia – abstinujúci narko-
mani, alkoholici, či gambleri, ktorí na 
vlastnej koži prešli peklom závislosti 

a v súčasnosti úspešne abstinujú. 
Nekonvenčné rozprávanie Mariána 
Daubnera počúvali žiaci handlov-
ských škôl so zatajeným dychom 
a čo je potešiteľné – v neformálnom 
rozprávaní prejavili záujem o túto 
problematiku. Mnohokrát sa pýtali 
na konkrétny problém z ich blízkeho 
okolia, či už školského ale, bohužiaľ 
aj rodinného. 
Dom kultúry mesta Handlová po 
úspešných pilotných častiach bude 
podujatie POLKRUH určite organizo-
vať aj naďalej pre žiakov základných 
škôl. Prvotné skúsenosti napove-
dajú, že toto podujatie má zmysel 
a môže významnou mierou podporiť 
ostatné programy prevencie proti 
závislostiam na školách.
Branislav Čukan, zástupca riaditeľky 
DK Handlová

Fotoateliér Asterion 
Foto na preukážky, rodinné foto, fotografie detí, foto na maturitné 
tablo, portrétne foto, produktová fotografia  apod.
Informácie: 5444 013, www.inkubatorhandlova.sk



Handlovčania bojovali 
statočne na Majs-
trovstvách Slovenska, 
ktoré sa konali v Bra 
tislave, 11. - 13. 5. 
2012. 
Ďakujem všetkým, ktorí 
podporujú činnosť ŠBK 
Handlová a veríme, že 
aj vďaka vašej podpo-
re bude mládežnícky 
basketbal v Handlovej 
dosahovať výborné vý-
sledky. Budúcnosť bas-
ketbalu je aj v našich 
mladých hráčoch.

ALL STARS „A“: 
Hlivák Dalibor (Karlov-
ka BA), Sagula Michal 
(Karlovka BA), Mäsiar 
Marek (Prievidza), 
Dolník Michal (ŠBK 
Handlová), Mátych 
Miroslav (ŠBK Há)

ALL STARS „B“: 
Bojkovský Marek 
(Karlovka BA), Pipíška 
Branislav (Prievidza), Merešš Jakub (Žilina), Cibák 
Tomáš (Karlovka BA), Javurek Daniel (Handlová)

Najlepší strelec:    Merešš, Jakub (Žilina) 
MVP hráč turnaja:         Hlivák, Dalibor (Karlovka BA)
Najperspektívnejší hráč: Abrhám, David (Karlovka BA)
Najlepší strelec zákl.časti: Rožánek, Róbert (Žilina)
Najmladší účastník: Ihring, Mário (ŠBK Handlová)
Najúspešnejší tréner :    Kubala, František 
  (Karlovka BA)

Zostava a body Handlovej: 
Miroslav Matych 77, Daniel Javurek 52, Michal Dolník 39, 
Maroš Minárik 27, Andrej Matuškovič 20, Patrik Seleši 10, 
Milan Linkeš 2, Juraj Šuník 2, Peter Vantech 1, Jaku Papp, 
Jakub Krnčok, Tomáš Krč, Mário Ihring, Viliam Dobrotka, 
Peter Čertík 0.
Tréner : Milan Linkeš
Vedúci družstva: František Dolník
Informácie o Školskom basketbalovom klube Handlová, 
kde nájdete aj podrobné výsledky z MS si môžete pozrieť 
na www.sbkhandlova.sk, www.zsmnha.edupage.org, 
www.handlova.sk v sekcii šport.
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Dvadsiaty  ročník rybárskych 
pretekov O pohár primátora 
mesta sa konal tradične na 
rybníku za Handlovou v sobotu 
a nedeľu 12. -13.5.2012. Verili 
by ste, že v našom rybníku žijú 
kapry, ktoré majú aj dĺžku 67 
cm? Verte,  sú aj také a mož-
no ten najväčší ešte čaká na 
svojho rybára – premožiteľa. 
Rybárskych pretekov sa môžu 
zúčastňovať každoročne rybári 
s rybárskym lístkom a väčšina 
úlovkov končí späť v rybníku. 
„Lovci „  kaprov si v rámci pra-
vidiel súťaže môžu ponechať len 
jeden úlovok. Tento rok spolu  
súťažilo 94 dospelých a 16 detí. 

Výsledková listina:
Pretek dospelých 
12. mája 2012
1. Michal Chrenovský 20 ks, 1001 b
2. Ivan Šimo 18 ks, 898 b
3. Alojz Danko 15 ks, 704 b

Rybársku sezónu v Handlovej otvorili preteky v love udicou

Výsledky finálového turnaja Majstrovstiev Slovenska v kategórii kadetov
(Bratislava, 11. - 13. 05. 2012)

Konečná tabuľka:
 Družstvo  Poč. záp. Víťazstvá Prehry Dal Dostal Body
1 MBK Karlovka Bratislava 3 3 0 242 180 6
2 ŠBK Handlová 3 2 1 230 226 5
3 BC Prievidza mládež 3 1 2 223 205 4
4 ACADEMIC ŽU Žilina 3 0 3 165 249 3

Týždeň hlasného 
čítania
Týždeň hlasného čítania na ZŠ 
Školská sa začal hneď v ponde-
lok, kedy sa žiaci z jednotlivých 
tried predviedli pred spolužiakmi 
z paralelnej triedy.
V utorok čítali starší žiaci mlad-
ším a naopak. V stredu navštívili 
jednotlivé ročníky mestskú kniž-
nicu, ktorá pripravila pre žiakov 
zaujímavé podujatie pod názvom 
„Les ukrytý v knihe.“
Vo štvrtok dokazovali svoje 
čitateľské schopnosti a výdrž 
v čitateľskom maratóne. Za vý-
borné výsledky boli odmenení 
Certifikátom hlasného čítania.
Podujatie vyvrcholilo v piatok, 
kedy v triedach prebehli literárno 
– vedomostné súťaže a boli vy-
hlásení králi a kráľovné čítania. Do 
čítania sa zapojilo 126 žiakov. Titul 
získali za I. A Lenka Kotianová, I. 
B Kristína Kubovičová, II. A Jakub 
Nemec, II. B Gréta Linkeschová, 
III. A Samuel Straka, III. B Anna 
Kristýna Satrapová, IV. A. Daniel 
Job a IV. B Tamara Kaplánová. 
Okrem žiakov boli do hlasného 
čítania zapojení aj rodičia, ktorí 
denne doma kontrolovali svoje 
deti pri hlasnom čítaní a zaznačo-
vali prečítané texty do kvietkov.
Veríme, že týždeň hlasného číta-
nia prispel k rozvoju čitateľských 
zručností našich žiakov. Podujatie 
pripravili a koordinovali učiteľky    
I. stupňa ZŠ Školská.

Mgr. Havranová, ZŠ Školská

Pretek usporiadateľov 
13.5.2012

1. Peter Kollár 13 ks, 654 b
2. Peter Šebesta 14 ks, 634 b
3. Ján Janovíček 12 ks, 581 b

Pretek detí 13.5.2012
1. David Vicena 5 ks, 242 b
2. Pavel Pribojszký 2 ks,  101 b 
3. Peter Dudáš 1 ks,  53 b
Rybárske preteky 20. ročník O po-
hár primátora mesta podporilo aj v 

tomto roku mesto Handlová darče-
kovými košmi. 
Lovu zdar a úspešnú rybársku 
sezónu praje

Výbor miestnej organizácie 
SRZ Handlová a mesto Handlová.

Handlovskí basketbaloví kadeti vicemajstrami Slovenska 2012
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Zdarma

Chystáte svadbu? Máte plnú hlavu starostí?
Ponúkame kompletné služby 

na jednom mieste!

 - prenájom priestorov
 - zabezpečenie občerstvenia
 - zabezpečenie  svadobnej výzdoby
 - fotografické služby

Podnikateľský inkubátor Handlová 
tel.: 5444 013, www.inkubatorhandlova.sk

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

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

dostanete   ZDARMA!

B U D H I Z M U S U L E J M A N I A K O R D
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N K E O O A A L I L K S L I V K A R T S N K
I O L R L P L Ó A CH E L P E N Y U F A I D Á
C N A A A Í E G M N Z B I Č R N
A K T L N Š N I L E Í N Á A Ó S
N A I I T Ý D A K N N G A T N K
O T V S O T Á A A A O T O N O A
T A I T T A R A I H B S Á J I R
Á S T A A V N N K Á I E B L L E
C T A L L O O O K L A H O M A Č D N L I E P
I R A O I D K R Ž E N E V A Z N A Č K A G U
A O N P T E T A E N E L E J A L O V I C A B
K F A A A J U K L N I E A Z Y J K L R K L L
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L O G A N P N S Z R M E E M E E J D V B T K
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John B. Priestly: „Ľudia nie sú horší než boli. Iba 
spravodajstvo o ich činoch...“

AKORD
ARARAT
ARGOT
ANORAK
ANOTÁCIA
BABYLON
BANDITA
BROKOVNICA
BUDHIZMUS
ČISTÉ SKLO
DEJEPIS
DOMINIKÁNSKA 
REPUBLIKA
EMENTÁL
EVITA
GALILEO
GIBSON
GITARA
HARFA
HLADOMOR
HROCH
IBALGIN
ILEGALITA
INDUKCIA
INKUBÁTOR
IZABEL
IZOLANT

JALOVICA
JEDOVATÝ ŠÍP
JELENE
JEMEN
JOGÍN
KABELA
KALAMÁR
KALENDÁR
KANOE
KAROLÍNA
KATASTROFA
KLADIVO
KNIHA
KOALA
KOBRA
KONRÁD
KRVÁK
LASKONKA
LIBRA
LOGAN
LOGGIA
LOMOGRAFIA
LOPATA
MANIAK
MAREK
MATUZALEM
MENOVKA

MIKRO
MORALISTA
MRAVEC
MRAVCE
NAHÁČ
NEPLECHA
NOKTURNO
NOŽNICE
OKLAHOMA
ORNAMENT
OTLAK
OTVÁRAČ
POMELO
RAKÚSKO
RELATIVITA
RIEKA
RODODENDRÓN
RUMCAJZ
SABINOV
SABÍNA
SEDMA
SITUÁCIA
SLIVKA
STVORENIE
SULEJMAN
TABLETA
TAROT

TESÁR
TOTALITA
TRASA
TUNIS
TYPOLÓGIA
VEJÁR
VLÁDCA
VRAVA
VREDY
VYZNANIE
YAZAKI
ZDENA
ZNAČKA
ZUMBA
ŽELEZO
ŽENEVA

Výhercovia:
Eva Zedníková
Veronika Schwartzová
Mária Kárová
Jozef Nagy
Oľga Leštianska

Ceny si prevezmite 
v Sladkej Vášni v DK

What a Mess?!
Koncert handlovského 

gitaristu Mateja Boháča.

26.6.2012 o 18:00 v ZUŠ
vstup: 0 eur

DETSKÝ TÁBOR V RAKŠANSKEJ 
DOLINE21. - 28. JÚL 2012

INFO: 
VLADISLAV HORVÁTH
0907 774 280

Cena 65 eur
Ubytovanie v stanových 
podsadách,  celodenný 
program pre deti, 5 x 
strava denne. 
Prihlášky si vyzdvihnite 
do 15. júna v Podni-
kateľskom inkubátore 
č.314.


