
Handlová, MZ - 29.marec 2012
Výmena v poslaneckom zbore, 
zmeny v komisiách, právo rodiča 
na výber školy, ale aj zníženie 
platu primátora. Aj o tom rokovali 
handlovskí poslanci 29.marca. 
V úvode rokovania prednosta 
mestského úradu informoval 
poslancov o vzdaní sa mandátu 
poslanca Norberta Šverlu. Podľa 
zákona na takto uvoľnené po-
slanecké miesto nastupuje prvý 
náhradník v rovnakom voleb-
nom obvode. František Galbavý 
mandát poslanca prijal a zložil 
poslanecký sľub.
 Schvaľovanie počtov prijíma-
ných žiakov na povinnú školskú 
dochádzku v školskom roku 
2011-2012 malo byť pôvodne 
7.bodom rokovania. Do roko-
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Handlovské 

vacej sály však prišlo mnoho 
rodičov a pedagógov a tak po-
slanci schválili návrh primátora 
dať tomuto bodu prednosť. Celý 
problém vznikol po zápise no-
vých prváčikov, pri ktorom sa 
na Základnú školu na Mierovom 
námestí prihlásilo 65 budúcich pr-
vákov, na Morovniansku cestu 33 
a na Školskú 36. Mesto pôvodne 
chcelo 21 žiakov prihlásených na 
Mierové námestie prerozdeliť na 
ostatné školy. Proti tomu sa posta-
vili rodičia. V zložitej situácii bolo 
aj vedenie rodičmi najpreferova-
nejšej školy.  Pri počte žiakov 488 
je táto škola naplnená na 71,76 
percent a teda má miesto pre 
všetkých 65 budúcich prváčikov. 
Mesto nakoniec vypočulo hlas ve-
rejnosti a rozhodlo tak, že budúci 

prváci budú zapísaní na školy, kto-
ré si rodičia vybrali. Demografický 
vývoj v Handlovej je priaznivý. 
Prvákov by malo z roka na rok 
pribúdať. A tak riešením dnešnej 
situácie nie je zrušiť jednu školu. 
Do konca novembra by mala byť 
spracovaná koncepcia školstva na 
ďalšie roky. Mesto ju bude pripra-
vovať so školami a konzultovať aj 
so širokou verejnosťou.
 V nakladaní s majetkom mesta 
prišla pozitívna informácia. Po 
niekoľkých pokusoch sa mestu 
podarilo predať objekt mestskej 
tržnice za 178 tisíc 500 Eur. Nový 
vlastník sa zaviazal zachovať v ob-
jekte súčasné prevádzky po dobu 
dvoch rokov. Táto finančná injekcia 
Handlovej určite pomôže. Poslanci 
schválili aj  (pokračovanie na str.3) 

Z rokovaní poslaneckého zboru
Máj 2012

 Červená armáda 2. mája 1945 
dobyla Berlín, no nepodarilo sa jej, 
ani po samovražde Adolfa Hitlera, 
dohodnúť kapituláciu už prakticky 
porazeného Nemecka. Táto bola 
podpísaná až 7. mája 1945 o 
02.41 h v Remeši s predstaviteľom 
Nemecka a ôsmimi spojeneckými 
generálmi z Veľkej Británie, USA, 
ZSSR a Francúzska. 8. mája 1945 
do 23.01 h sa mali ukončiť všetky 
boje. Sovietske vedenie presadilo, 
aby dokument podpísali najvyšší 
nemeckí velitelia. Posledný akt pod-
pisu “bezpodmienečnej kapitulácie 
všetkých nemeckých, kdekoľvek sa 
nachádzajúcich pozemných, ná-
morných a vzdušných ozbrojených 
síl” sa zopakoval v noci z 8. na 
9. mája 1945 v sídle sovietskeho 
štábu v Berlíne - Karlhorste. Jej 
podpisom táto vstúpila do platnosti 
8. mája o 23.00 h v noci stredoeu-
rópskeho času. V ZSSR vtedy bolo 
už po polnoci, teda 9. mája. Vojna   
v Európe sa skončila. 
 Možno si poviete, uplynulo už 
toľko času, načo zas o tom hovo-
riť? Keď nás vidíte kráčať  s ven-
cami k pamätníku obetí 2.svetovej 
vojny, možno si hovoríte, načo je 
toto všetko dobré, koho to zau-
jíma, prečo to robia....? Malo by 
nás to zaujímať všetkých. Hitler 
a jeho vstúpenci páchali zverstvá 
a zločiny proti ľudskosti. Svet 
sa proti nim, našťastie, dokázal 
spojiť. Amerika, Rusko, Anglicko 
a Francúzsko zabudli na všetko, 
čo ich kedy rozdeľovalo a spojili 
sily, aby sa umieranie skončilo.  72 
miliónov ľudí sa podpisu kapitulácie 
Nemecka nedožilo. Preto to robíme, 
pre nich...  Budem šťastný, ak sa 
k nám v piatok 4. mája o 14.30 na 
Námestí baníkov v Handlovej pridá-
te.

Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová

Deň matiek - 13. máj 

Všetko najlepšie mami...

noviny

Novozvolená hlavná kontrolórka mesta Dana Bedušová
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Pitná voda nie je 
samozrejmosť. 
Pomôžte nám to zmeniť.

Ôsmy ročník zbierky Týždeň mod-
rého gombíka, ktorý sa koná od 
14. do 20. mája, pomôže deťom 
v Zimbabwe, aby sa mohli bez 
obáv napiť. 
V mnohých oblastiach sveta nie 
je voda vhodná na pitie. Je to 
aj prípad Zimbabwe, kde sa dve 
tretiny vodných zdrojov nachád-
zajú na povrchu vo forme riek 
a jazier, a človek sa o ne delí so 
zvieratami. Keďže až 28% oby-
vateľov vidieka inú vodu nemá, 
používa ju na varenie aj pitie.

Ako prispieť:
A/ do zapečatenej pokladničky 
UNICEF od 14. do 20. mája 
2012 – počas Týždňa modrého 
gombíka 
B/ zaslaním prázdnej SMS na 
číslo 844 od 1.5. do 20.6.2012 
v sieti všetkých mobilných 
operátorov, cena SMS je 2 eur a 
je konečná
C/ ľubovoľnou sumou na účet 
zbierky: č.ú. 2021 9886 / 6500 
(Poštová banka), variabilný 
symbol 0312.

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

Dňa 18.apríla 2012 patrila kino-
sála handlovského domu kultúry 
deťom materských škôl. Rozži-
arené oči tých najmladších, ich 
zapálenosť, hravosť i nadšenie, 
úsmevy a hrdosť na tvárach rodi-
čov,  to všetko ste mohli sledovať 
ako nezainteresovaný divák, ak 
ste navštívili prehliadku ľudovej 
tvorby a slovenského folkló-
ru–Handlovské  kahančeky.
Podujatia, v ktorých dominujú deti, 
si nikdy nenechá ujsť  ani primátor 
Handlovej Ing. Rudolf Podoba. 
A nebolo tomu inak ani na trinástom 
ročníku tejto prehliadky. V úvodnej 
videoprezentácii, ktorú pripravil 
Miestny odbor Matice slovenskej, 
si diváci vypočuli a poniektorí aj 
zaspievali, ľudové piesne v podaní 
Fidlikantov. V dobrej atmosfére sa 
niesli aj jednotlivé vstupy detí z ma-
terských škôl. Ako prvé sa predsta-
vili deti z MŠ na Cintorínskej ulici 
v pásme  ,,Po nábreží koník beží.“ 
Ľudovými piesňami  potešili divákov 
dievčatá z MŠ na Ulici SNP, ktoré do-
prevádzala hrou na husličky päťroč-
ná Šarlotka. Ľudové tance s názvom 
,,Bodaj by vás vy mládenci ...“zatan-

V Handlovej sa opäť rozhoreli kahančeky

covali deti z MŠ na Dimitrovovej ulici. 
Prekáračky a povedačky s názvom 
,,Paste sa, husičky“ predviedli deti 
z Lipníka a po nich škôlkári z Malej 
Čause vystúpili s programom ,,Tren-
čín dolinečka“. Deti z MŠ Gašpara 
Drozda z obce Chrenovec – Brusno  
cez prekáračky, povedačky a riekan-
ky dokázali, že aj v robote môže byť 
veselo.  Úprimnosť, čistota a  hravosť 
dominovala na javisku  v detskom 
podaní a nenechala chladného ani 
jedného diváka.  Bodkou  za progra-
mom bolo vystúpenie detského spe-
váckeho súboru Lienka. Deti dostali  

za vystúpenie medovníkové srdiečko, 
malý balíček s prekvapením, ktoré 
zabezpečil MO MS a zasponzorovala 
pani Erika Jonasová, ale určite  si vo 
svojom srdiečku odniesli aj dobrý 
pocit zo svojej divadelnej  premiéry. 
Na záver by som sa chcela poďako-
vať pani učiteľkám za ich záslužnú 
prácu, ktorá bola zhmotnená v sa-
motných deťoch, v  krojoch, ktoré 
malým  spolu s rodičmi  ušili, za 
peknú  výzdobu, ktorá dotvárala 
podujatiu tú správnu ľudovú a hlavne  
slovenskú atmosféru.

Mgr. Dagmar Strmeňová
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Otváracie hodiny: PO – PI  8.00 – 16.00 h 
(po pracovnej  dobe dohodou)

e-mail: jaynee@pobox.sk ������������
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Handlová, 13. apríl.
Už onedlho sa v Londýne (27. 
júla – 12. augusta) uskutočnia 
v poradí XXX. letné olympijské hry. 
Tento naj významnejší športový 
sviatok roka sprevádza množstvo 
športových i spoločenských podu-
jatí a jedným z nich je aj Posolstvo 
Slovenska hrám XXX. olympiády 
Londýn 2012 a s mottom „Sme 
jeden tím“ prostredníctvom sym-
bolickej pochodne. 
Na hornú Nitru zavítala  po mes-
tách okresov Dunajskej Stredy, 
Nových Zámkov a Nitry symbolická 
štafetav piatok 13. apríla a prvým 
mestom, kde mala zastavenie bola 
Handlová. Do nášho mesta ju pri-
niesli športovci – bežci v sprievode 
Ivana Čierneho – predsedu Združe-
nia olympijských klubov Slovenska 
a čestného člena SOV a Petra 
Tichého – podpredsedu a sekretára 
Olympijského klubu Prievidza. 
Na pôde mesta, za účasti verejnosti, 
žiakov a študentov handlovských 
škôl, symbolickú pochodeň privítal 
primátor mesta Rudolf Podoba. Vo 
svojom príhovore vyzdvihol myš-
lienku olympijského hnutia, vyzval 
prítomnú mládež na zdravé súťa-
ženie v duchu olympijského hesla 
„Citius – altius – fortius“ ( rýchlejšie 

(pokračovanie) nový cenník cin-
torínskych služieb. Ceny sa zvyšujú 
o mieru inflácie čo je 3,9 percenta. 
Mesto a prevádzkovateľ cintorína 
spoločnosť PARTE budú rokovať aj 
o rekonštrukcii vykurovania domu 
smútku tak, aby sme tam v zime 
nemrzli a v lete netrpeli horúčavou. 
Poslanci na januárovom zastupi-
teľstve schválili zvýšenie poplatku 
v materských školách tak, že do 
septembra 2012 mal byť poplatok 
vo výške 15 Eur na dieťa a mesiac 
a od 1.septembra 20 Eur. Primátor 
mesta uznesenie nepodpísal a na 
tomto rokovaní predložil návrh na 
15 Eur do konca roku 2012. Väčšina 
poslancov zmenu podporila. Ďalším 
bodom rokovania bolo schválenie 
platu primátora a jeho zástupcu. Plat 
primátora sa vypočítava v závislosti 
od priemernej mzdy v národnom 
hospodárstve. Táto suma sa násobí 
koeficientom podľa počtu obyva-
teľov. Hoci primátorovi Handlovej 
by podľa tohto prepočtu patril plat 
vo výške 2983 Eur, požiadal o jeho 
zníženie. Od 1.apríla bude jeho me-
sačný príjem o takmer 400 Eur nižší. 
Plat zástupcu je 50 percent z platu 
primátora.
 A na záver ešte niekoľko veľmi 
pozitívnych správ. Do mestskej kasy 

pribudlo 28 500 Eur ako doplatok 
podielovej dane za rok 2011. Ďalších 
100 tisíc Eur na protipovodňové opa-
trenia a ministerstvo schválilo aj 100 
% oprávnených nákladov na zimnú 
kalamitu, čo je 22 500 Eur.

Mimoriadne MZ - 12.apríl 
2012
 Handlovskí poslanci na mimo 
riadnom zastupiteľstve volili hlav-
ného kontrolóra mesta. Šesťročné 
funkčné obdobie hlavnej kontrolórky 
sa skončilo a tak mesto vypísalo 
výberové konanie. V stanovenom 
termíne sa prihlásili tri uchádzačky, 
ktoré splnili požadované kritériá. 
Na verejné vypočutie prišli len dve 
uchádzačky. Každá z nich dostala 
15 minútový priestor na predsta-
venie seba a svojej vízie kontrolnej 
činnosti v meste Handlová. Potom 
si uchádzačky vyžrebovali tri otáz-
ky z oblasti chodu samosprávy, 
legislatívy a ekonomiky. Po skončení 
verejného vypočutia predseda voleb-
nej komisie Jozef Stopka informoval 
poslancov o volebnom poriadku 
pri voľbe hlavného kontrolóra. Hla-
sovalo sa tajne. Volebná komisia 
overila platnosť hlasovacích lístkov 
a vyhlásila výsledky. Zo sedemná-
stich prítomných poslancov získala 
17 platných hlasov doterajšia kont-

rolórka Dana Bedušová.
 Pre Danu Bedušovú sa teda začí-
na ďalšie šesťročné funkčné obdobie 
vo funkcii hlavnej kontrolórky mesta 
Handlová.

MZ – 26.apríl 2012
 V poslednom aprílovom týždni 
sa handlovskí poslanci stretli na 
svojom rokovaní. V prvom bode už 
tradične predložila poslancom sprá-
vu o nakladaní s majetkom  vedúca 
oddelenia  daní, majetku a podnika-
teľskej činnosti Tatiana Molnárová. 
Mesto vypísalo v marci verejnú ob-
chodnú súťaž na odpredaj pozemkov 
v katastrálnom území Novej Lehoty. 
Do súťaže sa v stanovenom termí-
ne  prihlásil jeden záujemca, ktorý 
mestu ponúkol požadovanú kúpnu 
cenu za predmetné pozemky vo 
výške štyri Eurá za meter štvorcový. 
Poslanci návrh  na odpredaj pozem-
kov schválili a tak do mestskej kasy 
pribudne  17 964 €.
 V ďalšom bode rokovania po-
slanci schválili nové všeobecne 
záväzné  nariadenie o podmienkach 
predaja, podávania a používania al-
koholických nápojov v zariadeniach 
spoločného stravovania, predajniach 
potravín a iných verejne  prístupných 
miestach  v meste Handlová. S infor-
matívnou správou o kontrole za prvý 

štvrťrok tohto roka vystúpila hlavná 
kontrolórka mesta Dana Bedušová.  
Na návrh hlavnej ekonómky mesta 
poslanci následne schválili  plat 
novozvolenej hlavnej kontrolórke. 
Po už bývalom poslancovi Norber-
tovi Šverlovi, ktorý sa vzdal posla-
neckého mandátu, zostalo prázdne 
miesto predsedu komisie verejného 
poriadku. Poslanci  nakoniec vo 
verejnej voľbe  zvolili za predsedu 
tejto komisie poslanca Galbavého.  
Komisia kultúry, pamätihodností, 
cestovného ruchu a regionálneho 
rozvoja znížila počet  členov svojej 
komisie. Namiesto Jarmily Žiškovej, 
ktorá je dlhodobo práceneschopná, 
Vladislava Horvátha a Jozefa Maďara 
navrhla Veroniku Weissovú. Poslanci 
tento návrh schválili. Poslankyňa 
Jarmila Podobová oboznámila svo-
jich kolegov o voľbe novej správnej 
rady v neziskovej organizácii Jaz-
mín. Stali sa nimi Jarmila Podobová, 
Dušan Klas, František Galbavý, 
Alica Buzalková a Miroslav Holček. 
V diskusii sa poslanec Jaroslav 
Daubner zaujímal o zámer mesta 
s parkom za nemocnicou.  Mesto 
vlastní 6000 metrov štvorcových 
pozemku za nemocnicou. Zvyšok 
patrí farskému úradu. Aké zámery 
má s parkom farský úrad vás bu-
deme informovať.             (Rd, Jp)

Z rokovaní MsZ

Štafeta s olympijským ohňom bežala aj cez Handlovú

– vyššie – silnejšie) a zaželal bežcom 
veľa šťastia na púti po Slovensku 
a našim olympionikom veľa športo-
vých úspechov na olympiáde.
Po príhovore už spolu s Ivanom 
Čiernym a Petrom Tichým primátor 
mesta zapálil pochodeň, priviazal 

stuhu a štafeta mohla pokračovať do 
Prievidze a Kanianky. Súčasťou po-
dujatia bola aj výzva pre deti na osob-
né priania slovenským olympionikom 
vo forme pohľadníc, ktoré poskytol 
Slovenský olympijský výbor.   

JP (krátené)

Vyštudovali  ste 
„stavbarinu“? 

Dajte nám vedieť do 15. mája!
V súčasnosti nie je obsadená 
funkcia na referáte dopravy MsÚ 
Handlová 

Zašlite svoj profesijný životopis spo-
lu s motivačným listom do 15. mája 
2012 na adresu: 
Oddelenie výstavby MsÚ Handlo-
vá, Námestie baníkov 7, 972 51 
Handlová, alebo zašlite na email: 
vystavba@handlova.sk – Predmet 
správy: Zamestnanie – referát do-
pravy. Predbežne mesto Handlová 
zbiera životopisy, následne bude 
vyhlásené výberové konanie ako 
i predpokladaný termín nástupu do 
zamestnania.   

Kvalifikačné predpoklady 
uchádzača:
- VŠ – Stavebná fakulta, inžinier-
ske, resp. dopravné stavby
- Znalosť cestného zákona, staveb-
ného zákona, súvisiacich predpisov 
a technických noriem
- Ovládanie práce s PC na užíva-
teľskej úrovni (Word, Excel, Power-
point, Outlook).

Pracovnú náplň referenta nájdete na 
www.handlova.sk.       JP (krátené)
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MÁTE ZÁUJEM 
O NOVÉ BÝVANIE  
V HANDLOVEJ?

VYPLŇTE DOTAZNÍK DO 15. MÁJA 
2012 A DORUČTE NA MSBP HAN-
DLOVÁ S.R.O., SPRÁVCU BYTOVÉ-

HO FONDU MESTA HANDLOVÁ

• Mesto Handlová vyzýva všetkých 
záujemcov o pridelenie bytu v lokalite 
Ul. Mostná (dva bytové domy, spolu 
44 bytových jednotiek), aby vyplnili 

dotazník k žiadosti o prenájom bytu 
pre byty v novostavbe, ktoré by 
mali byť odovzdané záujemcom v 
treťom štvrťroku 2012. Výstavba 
dvoch bytových domov bude sčasti 
financovaná z prostriedkov dotácie 
Štátneho fondu rozvoja bývania a 
z tohto dôvodu mesto pri výbere 
bude postupovať v zmysle zákona 
443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní a VZN 
č.13/2010 mesta Handlová, ktorým 
sa stanovujú zásady prideľovanie a 

hospodárenia s bytovým fondom vo 
vlastníctve mesta.
• Dotazníky je potrebné vyplniť 
spolu s prílohami, ktoré nájdete na 
www.handlova.sk  najneskôr do 15. 
mája 2012 a odovzdať na Mestský 
bytový podnik Handlová  s.r.o. V prí-
pade, že nebude dostatočný záujem 
o pridelenie bytov zo strany žiada-
teľov s trvalým pobytom na území 
mesta Handlová, byty môžu byť po 
splnení podmienok pridelené i záu-
jemcom s iným trvalým pobytom.

Oznámenie
Prerušenie vykurovania

 Týmto Vám oznamujeme, že podľa    
§ 1, ods. 3 vyhlášky 152/2005 
o určenom čase a o určenej kva-
lite dodávky tepla pre konečného 
spotrebiteľa boli 27.4.2012 splnené 
podmienky na prerušenie vykuro-
vania.

Spoločnosť KMET Handlová, a.s. 
vykurovanie obnoví po splnení pod-
mienok dodávky tepla uvedených v 
§ 1, ods. 2 uvedenej vyhlášky.

 Pripomíname ustanovenie § 1, ods. 
4 vyhlášky 152/2005, podľa ktorého 
sa môže dodávateľ a odberateľ tepla, 
ktorý rozpočítava množstvo dodané-
ho tepla konečnému spotrebiteľovi, 
dohodnúť na vykurovaní aj mimo 
vykurovacieho obdobia. 

 Ing. Tibor KOLORÉDY, riaditeľ spoločnosti

Anketa na mesiac
V máji na tému: 
Kam kráča kultúra 
v Handlovej?

Cieľ ankety: Aké kultúrne podujatia by 
Handlovčania uvítali? Ktoré oceňujú 
najviac?
Hlasujte do konca mája 2012 na 
www.handlova.sk. 
Získajte informácie o dianí v meste pri-
amo do svojej e-mailovej schránky. 
Mesto Handlová má zriadené in-
formačné kanály mesta v rôznych 
podobách. Handlovčania si môžu 
vybrať, ktorý im vyhovuje najviac, čo 
sa týka jeho aktualizácie i rozsahu 
informácií. Niektoré má  samospráva 
zriadené ako povinné: úradná tabuľa 
mesta pred MsÚ, internetová stránka 
mesta, ďalšie sú nepovinné, no slúžia 
na informovanie rôznych cieľových 
skupín obyvateľov a sú nimi: mestský 
rozhlas, mesačník Handlovské noviny 

(náklad 4500 ks vychádza v prvom 
týždni mesiaca), Regionálna televízia 
RTV Prievidza, s.r.o. - www.rtvprie-
vidza.sk, 10 kusov plagátových plôch 
mesta (spravuje Hater Handlová spol. 
s r.o.). Ďalšími informačnými kanálmi  
mesta sú informačné vitríny pred Špe-
ciálnou základnou školou, kde dostá-
vajú  bezplatne priestor na prezentáciu 
školy, organizácie mesta, občianske 
a iné združenia aktívne pôsobiace 
na území mesta. Vitríny si spravujú 
samostatne. Handlovčania môžu vy-
užiť i osobnú návštevu na oddeleniach 
MsÚ, otvorenú internetovú diskusiu 
na www.handlova.sk, so všetkými 
zamestnancami môžu Handlovčania 
komunikovať prostredníctvom e-mai-
lovej komunikácie.

Ako ste odpovedali jednoduchým 
kliknutín na otázku: Ktorý informač-
ný kanál mesta Handlová využívam 
najviac?
V ankete na mesiac marec bolo spolu 
zaregistrovaných 483 hlasov.

Informačný kanál Počet hlasov k 2.4.2012

Internetová stránka mesta www.handlova.sk    270
Regionálna televízia RTV Prievidza s.r.o.   150
Úradná tabuľa mesta pred MsÚ     5
Informačné vitríny pred Špeciálnou základnou školou 
(prezentácia OZ a škôl)      1
Plagátové plochy, plagáty     2
Mesačník Handlovské noviny    40
Veľkoplošné pútače, transparenty, bannery
(napr. pri konaní jarmokov)     2
Vysielanie mestského rozhlasu     9
Osobná návšteva na MsÚ, v mestských organizáciách    6

Spolu hlasov  483

Počty hlasov: viď tabuľka
• Do diskusie k tejto Hankete boli 
pridané tri diskusné príspevky, ktoré 
preferovali jednotlivé info kanály, 
jeden príspevok obsahoval návrh na 
diskusiu na www.handlova.sk  - téma 
separácia odpadu v meste.
• Neprišiel žiadny návrh na doplnenie 
nového informačného kanálu mesta

Čo ďalej s Vašimi hlasmi?
Mesto Handlová už robilo na tému 

informačných kanálov niekoľko 
prieskumov (2006, 2009). Aj výsledky 
tohto prieskumu budú slúžiť vedeniu 
samosprávy v prípadoch, keď bude 
potrebné niektoré informačné kanály 
podporiť resp. ich rozsah zmeniť.
Ďakujeme všetkým, ktorí hlasovali na 
stránke mesta a veríme, že sa zapojíte 
i do ďalšej z pripravovaných Hankiet 
na mesiac. Počíta sa s vašim názo-
rom! Stačí jeden klik.

Mgr. Jana Paulínyová, hovorkyňa mesta

Pozvánka
Primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba zvoláva mestské 
zastupiteľstvo na štvrtok 31. mája 
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 posla-
neckého zboru je verejné.

Novootvorené prevádzkárne 
v marci 
Autoservis RMK, s.r.o., 
Prievidzská 74

Zrušené prevádzkárne v marci 
2012
Predaj tlače a papierenského 
tovaru, Potočná 66 

NOVINÁRSKA CENA 2011
 
Vo štvrtok 19.apríla sa časť slovenskej 
novinárskej obce presunula zo svojich 
redakcií do Bratislavskej reštaurácie 
na Námestí SNP v Bratislave. Dôvo-
dom bolo vyhlasovanie výsledkov 
Novinárskej ceny.  Túto už osem rokov 
organizuje Nadácia otvorenej spoloč-
nosti ako fórum kvalitnej žurnalistiky 
otvorené pre novinárov, zástupcov 
médií ale i širšiu odbornú a laickú 
verejnosť. Ide o najprestížnejšiu súťaž 
svojho druhu na Slovensku.
Tento rok 409 novinárov  a celkom 

685 príspevkov súťažilo v 16tich 
kategóriách.  O ocenených v súťaži 
rozhodovali porotcovia zo Slovenska, 
Čiech, Poľska, Talianska a z Veľkej 
Británie. Naša televízia bojovala 
spolu s regionálnymi televíziami a rá-
diami v kategórii Najlepší regionálne 
odvysielaný príspevok, do ktorej 
bolo prihlásených takmer sto prí-
spevkov. Nominácie na Novinársku 
cenu 2011 v tejto kategórii získali:
Vanda Tuchyňová - Tisíce Eur 
štátnych peňazí, Radio Re-
gina Banská Bystrica, RTVS
Dagmar Úradníková - Socha Ďur-

čanského rozhádala nielen Rajec, 
Radio Regina Banská Bystrica, RTVS
Gabriela Milová, Miro Majer, Jozef 
Krchnavý - Šedá alebo hnedá, 
Regionálna televízia Prievidza
Najlepším regionálne odvysielaným 
príspevkom za rok 2011 sa nakoniec 
stala reportáž Vandy Tuchyňovej Tisí-
ce Eur štátnych peňazí. RTV Prievidza 
si domov priniesla nominačné oce-
nenie za reportáž Šedá alebo hnedá. 
Boli sme zároveň jedinou regionálnou 
televíziou, ktorá sa v tomto roku pre-
bojovala medzi nominantov.

RTV   

Mesto Handlová 
vyhlasuje výberové konanie

na uzavretie nájomného vzťahu na 
prenájom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti 
na Ul. SNP , zapísanej na LV č. 1 
pre katastrálne územie Handlová 
ako stavba súp.č. 1954 o celkovej 
výmere 25 m2 (naposledy predajňa 
Kvetinárstvo) a prevádzkovanie ve-
rejných WC  (len ako celok)

Termín predkladania návrhov 
04. 05. 2012 do 14,00 hod. 

- predajňa-celková výmera 25 m2
- verejné WC s podmienkou prevádz 
kovania:
PO – PIA  od 09,00 h. do 17.00 h.
SO – NE   od 07,00 h. do 13,00 h. 
Časť stavby ponúkaná na prenájom 
je prevádzkovo neprepojená so 
zvyškom objektu. Objekt je napo-
jený  na inžinierske siete,  svetelnú 
a zásuvkovú elektroinštaláciu. 

Minimálna východisková cena 
nájomného  za predajné priestory:       
605,00€/ročne, za prevádzkovanie 
WC: 1 090,00€/ročne

Vo výške nájomného nie je zahrnutá 
úhrada za plnenia poskytované 
s užívaním nebytového priestoru. 
Špecifikáciu predmetu nájmu a na-
vrhovanú výšku nájomného môžu 
záujemcovia podávať písomne na 
Mestský úrad Handlová, oddelenie 
správy daní, majetku mesta a pod-
nikateľskej činnosti, č.d. 13 spolu 
s fotokópiou ŽL. a uvedením účelu 
využívania.  Informácie na tel. čísle: 
519 25 21, podnikateľské oddele-
nie, prípadne osobne. 

JP
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Mesto Handlová ďakuje všetkým 
Handlovčanom, ktorí sa v období 
od 2.  do 15. apríla  aj v tomto 
roku zapojili do upratovania 
okolí svojich obydlí a prispeli tak 
k skrášleniu nášho mesta.

Handlovčania  aktívne čistili mesto
Každý dobrý hospodár si po zime 
uprace  okolie svojich domov, to 
je stará skúsenosť. Upratovanie 
po zime, alebo ak chcete jarné 
upratovanie má v meste Handlová 
dlhoročnú tradíciu. A od tradície 
sme neupustili ani tento rok. Mes-
tský úrad Handlová v spolupráci 
so spoločnosťou HATER Handlová  
s.r.o. v čase od  2. do 15. apríla  
vyhlásil čas , kedy sa upratovacie 
práce mali zmobilizovať a ukončiť. 
Pri  mnohých domoch  si občania 
už v predstihu vyčistili svoje oko-
lie a čakali iba na odvoz. Mesto 

poskytlo prostriedky a technické 
služby techniku na to , aby občania 
nahromadený odpad mohli dať od-
viezť od svojich domov. Dôraz bol 
tento rok kladený na to , aby sa vy-
čistili priestranstvá pred obytnými 
domami a spoločné priestranstvá 
domov od starej zelene, štrku a za-
budnutých  uličných smetí. 

Mesto už od 15. marca brázdili 
zametacie a polievacie autá  
a s prácou skončili  pred Veľkou 
nocou. A práve do tohto času 
boli naplánované upratovacie 
práce pred bytovkami. Správco-
via bytových domov postupne 
organizovali práce a nahlasovali 
miesta s uloženým odpadom po 
malých brigádach. Tie boli na zá-
klade ich požiadaviek  zbavované 
od odpadu. Bokom nezostali ani 
časti mesta ako sú Dolný a Horný 

koniec, Nová Lehota a Morovno. 
V týchto častiach boli rozmiest-
nené veľkokapacitné kontajnery 
a tie boli podľa potreby občanov   
premiestňované a vyprázdňova-
né. Akcia sa stretla u občanov 
s pochopením, veď  mesto bolo 
„odľahčené“ o 21,7 ton odpadu, 
na čo bolo potrebných 12 fúr, bolo 
najazdených 150 km a uskutočne-
ných  9 Mh na mechanizmoch. 
Osobitné poďakovanie patrí aj 
spoločnosti Handlovská energe-
tika s.r.o. ako partnerovi jarného 
upratovania, ktorá bezplatne spra-
covala viac než 2,5 tony konárov 
z orezávania stromov a kríkov 
z rodinných domov. Úspešnosť 
jarného upratovania  nám všet-
kým potvrdila, že obyvatelia majú 
záujem aj sami aktívne pomôcť 
k vyčisteniu svojho  životného pro-
stredia a nečakajú len na pomoc 
zo strany mesta.   BL

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 

sa v mesiaci apríl dožili

Irena Fusatá
Ondre Paulo
Jozef Marko
Helena Ferčáková
Anna Maniková
Irena Hurtíková
Adam Ďurko
Mária Pazderová
Judita Hrebíková
Karol Vasarab
Hermína Kortová
Helena       Vašková
František    Fraňo
Božena      Švecová
Štefan        Vrzal
Anna          Rybanská
Emília        Wolnerová
Valéria        Bleyová
Klaudius     Kvalich
Magdaléna  Gregorová
Ondrej         Winter
Helena        Kormanová
Emília         Kelemenová
Jozef          Čerňava
Mária          Révayová    
Žofia           Prokeinová

Ulica je krásny dom, upracme si v ňom

Mestská polícia 
informuje... 
Mestská polícia zaznamenala v 
mesiacoch marec - apríl 2012 (od 
19.3.2012 do 15.4.2012) celkom 
368 udalostí. Zaevidovaných bolo 
86 priestupkov, z ktorých bolo  36 
priestupkov oznámených občanmi 
mesta. Za uvedené obdobie bolo 
zistených 45 dopravných priestup-
kov.
Priestupky porušením VZN:
VZN č. 10/2005 na úseku  chovu 
a držania psov na území mesta 
–  20 priestupkov,
VZN č. 1/2009  o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach – 3 
priestupky.
Proti majetku bolo zistených alebo 
oznámených 8 priestupkov.

Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
verejného poriadku, kde MsP riešila 
celkom 3 priestupky, z ktorých bol 
1 prípad rušenia nočného kľudu a 2 
priestupky boli na úseku znečistenia 
verejného priestranstva. 
Na úseku občianskeho spolunažíva-
nia boli spáchané 3 priestupky.
Zákon č. 543/2002 o ochrane 
prírody a krajiny bol porušený v 1 
prípade.
Pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu boli 3 priestupky 
odovzdané OO PZ k ďalšiemu ob-
jasňovaniu. 
Príslušníci mestskej polície odchytili  
13 túlavých psov, ktorí boli umiest-
není v útulku. Z toho  10 psov vrátila 
MsP pôvodným majiteľom. 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 112 zákrokov a 27 výjaz-
dov k narušeným monitorovaným 
objektom.

Kamerovým systémom bolo ziste-
ných  38 priestupkov a udalostí. 
Na žiadosť OO PZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušní-
kmi MsP vykonaných 16 zákrokov. 
V dvoch prípadoch boli príslušníkmi 
MsP použité donucovacie      pro-
striedky. V 3 prípadoch sa priestup-
kov dopustili mladistvé osoby.
MsP Handlová – volajte 24 ho-
dín 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 Hand 
lová informuje.
Pozrite si na stránke aj od-
klik Mestský útulok a staňte 
sa majiteľom psíka.

MsP

Preskúšanie 
prevádzkyschopnosti sirén 

- systémov varovania 
obyvateľstva v Slovenskej 

republike v roku 2012 

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

Zber veľkoobjemného 
odpadu na mesiac máj  
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 dopln-
ky). Do veľkoobjemného odpadu 
nepatrí biologický odpad (tráva, 
konáre, lístie,...), stavebný odpad  
(suť, okná, dvere,...), elektrické a 
elektronické zariadenia. Odpad je 
potrebné vyložiť večer pred dňom 

zberu, resp. ráno do 6.00hod.

KBV - obytné domy, paneláky
Pondelok 14.5.2012
IBV - rodinné domy
Utorok  15.4.2012
Mestské časti - Horný koniec, 
Nová Lehota, Morovno 
Streda 16.4. 2012
Kalendár zvozu veľkoobjemného odpadu na 
rok 2012 nájdete aj na www.handlova.sk. 

Zvoz separovaných zložiek 
odpadu
V mesiaci máj 2012 sa budú jednot-
livé zložky zvážať nasledovne: 
Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec 
 papier  2. a 16 a 30.5.2012
 plasty  9. a 23.5.2012 
 sklo  22.5.2012
Mestská časť Morovno, Dolný 
koniec
 papier  4. a 25.5. 2012
 plasty  11.5.2012 
 sklo  18.5.2012
Žiadame obyvateľov mesta, aby 
v prípade plastových odpadov (PET 
fľaše) a objemnejšieho papierového 
odpadu tento stláčali a neznižovali 
tak kapacitu kontajnerov na ich zber.

Hater, s.r.o.

Narodené detičky 
marec/apríl  2012

Hugo  Vyhlídal
Mário  Dzurilla
Milan  Kyjovský
Lukáš  Magula
Miroslav  Vojtech
Nikolas  Strmeň
Alexandra  Ištoková
Sára  Perényi
Vanessa  Švecová
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Študenti Gymnázia Ivana Bellu 
začali 2-ročný medzinárodný 
projekt Commenius pod názvom 
Fairytales in Europe – Rozprávky 
v Európe. Našimi partnerskými 
školami sú 2 anglické školy- 
Gleed Boys School v Spaldingu a 
Thomas Deacon Academy v Peter-
borough   a jedna nemecká škola 
-Europaschule- v Dortmunde.
Prvé stretnutie sa uskutočnilo 
na  Slovensku v  Handlovej  začiat-
kom marca.
 Počas tohto pobytu  na našej 
škole, každá skupina predviedla 
svoje predstavenie – dve rozpráv-
ky typické pre jednotlivé krajiny a 
predstavila svoju školu. My, ako 
hostitelia, sme ukázali  našim pria 
teľom mesto, navštívili sme Karpat-
sko -nemecký dom a vypočuli sme 
si krásny koncert v ZUŠ.  Prijal nás 
zástupca primátora Mesta Hand-

Rozprávky v Európe

lová, navštívili sme  Rematu, ale i 
rozprávkový zámok v Bojniciach.
 Výlety však neboli tým najhlavnej-
ším, čo sme zažili. Boli to práve tie 
chvíle, keď sme sa museli jazykovo 
vynájsť, porovnávali sme naše  zvy-

ky a vznikali prvé priateľstvá. Ďalšie 
stretnutia sa budú konať v júni v an-
glickom Spaldingu , v novembri - v 
nemeckom Dortmunde a na budúci 
rok pocestujeme  do  Peterborough 
v Anglicku. Už teraz sa tešíme na 

tieto výmenné pobyty. V závere pro-
jektu učitelia jednotlivých škôl znovu 
zavítajú do Handlovej, aby zhodnotili 
prínos celého projektu.

Lenka Kružlicová, II. A Gymnázium I.Bellu 

DEŇ ZEME v Handlovej
 Naša planéta, aj keď sa to na 
prvý pohľad nezdá, predstavuje 
živú bytosť, pričom je to najdoko-
nalejší a najzložitejšie fungujúci 
organizmus.  Naša planéta je je-
dinečná, skvelá, neopakovateľná 
a výnimočná.
 Rovnako výnimočné sú aj na-
rodeniny našej planéty, ktoré sme 
si všetci spoločne na Námestí 
baníkov už ôsmykrát pripome-
nuli. Narodeninová oslava, pod 
tradičným názvom Deň Zeme, sa 
začala 20. apríla o 14. hodine. 
V krásnom slnečnom počasí sa 

zišli takmer všetky školy a škol-
ské zariadenia nášho mesta, aby 
si vymenili skúsenosti, nápady 
a poznatky v oblasti starostlivosti 
o našu Zem. Každá škola priniesla 
vlastný originálny nápad a tvorivú 
dielňu na tému „Zdravá výživa“. 
Pre účastníkov bol pripravený pó 
diový program, kde žiaci ZŠ Škol-
ská predviedli herecké schopnosti 
v scénkach “Zeleninová módna 
prehliadka“ a „Ekočajovňa“. Potom 
sa súťažilo. Deti si mali možnosť 
otestovať svoje chuťové poháriky. 
Najúspešnejší jedáci a degustátori 
zeleniny a ovocia si odniesli pekné 
vecné ceny.

Všetci Handlovčania, ktorí navštívili 
toto podujatie mali možnosť nah 
liadnuť do tvorivých dielní, kde sa 
vyrábali hračky, užitočné veci ako 
napríklad košíčky a misky na zele-
ninku a ovocie, ďalej Hater jabĺčka 
z vrchnáčikov a rôzne skladačky. 
Všetci sa mohli občerstviť a posilniť 
v „Stánku zdravia“, ktorý pripravili 
pani kuchárky a vychovávateľky zo 
ZŠ Školská a v „Ekočajovni“. Nad-
bytočnú energiu, ktorú deti získali 
po zjedení chutných nátierok, mohli 
vyskákať v obrovských skákacích 
hradoch. Nikto neobišiel naprázd-
no, pretože všetci žiaci, učitelia 
a okoloidúci dostali ako symbol 

zdravej výživy mrkvičku alebo 
jabĺčko, ktoré vyrobila a darovala 
pani Gabika Pittnerová.
 Poďakovanie patrí všetkým 
školám a školským zariadeniam, 
ktoré sa zúčastnili tohto krásneho 
podujatia. Obrovské ĎAKUJEM za 
pomoc a podporu pri organizovaní 
Dňa Zeme patrí už tradične firme 
Hater Handlová s.r.o, Domu kultúry 
mesta Handlová, mestu Handlová 
a ZŠ Školská a jej učiteľom a žia-
kom. Takže, narodeniny našej Zeme 
sme úspešne oslávili a už teraz sa 
tešíme na tie ďalšie.

Mgr. Marián Holica,
 za organizačný štáb

CVČ Relax v Handlovej 
pozýva v máji 2012 

ABC na PC - aj v máji realizujeme 
cyklické vzdelávacie podujatie pre 
deti MŠ SNP

Pozývame na výstavu
„Najmilší oriešok“ 
- výstava psov bez preukazu pôvo-
du – obľúbená súťaž majiteľov psov 
všetkých druhov a kategórií.
Spoluorganizátor: MsKK Handlová
5.5. od 9,00 h. prezentácia, Nám. 
baníkov, 10,00 h. začiatok súťaže
 

V máji opäť všetky 
školy športujú ...
Začína sa 45.ročník Handlovských 
športových hier – tradičná športová 
súťaž žiakov, MŠ, ZŠ a SŠ v meste, 
7.5.- 29.5. (podľa harmonogramu) 
Príďte povzbudiť športujúcu mlá-
dež!

CVČ aj v máji organizuje prednáš-
ky na témy: rozumieť si so psom, 

drogy a závislosť na nich, gambler-
stvo, obchodovanie s ľuďmi v rámci 
projektu „Prevencia“ v spolupráci  s 
MsKK Handlová
11.5. od 9,00 h., ZŠ Nováky  

Poďte s nami na turistiku...
„Po stopách HDR“ – tradičný turis-
tický pochod Handlová – Banská       
Bystrica – Kremnica v spolupráci  
s TJ Plameň Handlová a TO Meteor 
Handlová
26.-27.5 o 7.00 h. odchod od DK 
  
Pozývame na tradičné podujatie

Morovnianska 
podkova 

- furmanské preteky ťažných koní
Hlavný organizátor: 

Mesto Handlová 
Spoluorganizátori: 

MOS Morovno, DK Handlová, 
CVČ Relax Handlová 

12.5. od 9,00 h., Handlová 
– mestská časť Morovno     
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STRATY A NÁLEZY 
Niečo ste stratili alebo našli?Nezabudnite nás informovať! 

Viac na stránke www.handlova.sk!



a jej okolia stali čoraz viac živou sú-
časťou našich aktivít. 
V snahe viac prezentovať význam 
nielen Medzinárodného dňa pa-

miatok  pripravila Komisia kultúry, 
pamätihodností, cestovného ruchu 
a rozvoja pri MsZ mesta Handlová 
výstavnú prezentáciu netradičnej fo-
tografie zameranú aj na propagáciu a 
prezentáciu prírodných, historických 
a kultúrnych hodnôt pod názvom 
Duša môjho mesta. Vyhlásenie vý-
sledkov súťaže sa uskutoční v rámci 

Urbanského jarmoku 26. mája. Pro-
pozície a podmienky súťaže nájdete 
na www.handlova.sk. 
Slovensko sa v súčasnosti môže 
pýšiť 9 729 nehnuteľnými národný-
mi kultúrnymi pamiatkami. V tomto 
zozname sú zapísané aj pamiatky 
z Handlovej a jej prímestských častí, 
ktorých je v zozname zapísaných 
celkom 13. Poslednou zapísanou 
pamiatkou bol v roku 2010 Pamätník 
obetiam banských nešťastí na hornej 
Nitre umiestnený na mestskom 
cintoríne. 
Aj v tomto roku Medzinárodný deň 
pamiatok (18.apríl) zahájil Mesiac 
kultúrneho dedičstva, ktorý nielen 
symbolicky, ale predovšetkým mno-
hými spoločenskými a sprievodnými 
aktivitami spojí Medzinárodný deň 
pamiatok  s 18.májom, ktorý sa aj na 
Slovensku spája s Medzinárodným 
dňom múzeí.   

Jana Oswaldová
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Medzinárodný deň pamiatok bol 
po prvýkrát vyhlásený 18. apríla 
1983 z podnetu medzinárodnej 
mimovládnej organizácie ICOMOS 
(Medzinárodná rada pre pamiatky 
a sídla) pri organizácií UNESCO. 

Slovensko, v rámci bývalej spoločnej 
republiky s Českom, patrili k  zakla-
dajúcim členom ICOMOS. V tento deň 
si zakladajúce a pridružené štáty kaž-
doročne pripomínajú význam ochrany 
pamiatok a historických sídiel. Od 
roku 1993 tak robí aj Slovenská re-
publika, prostredníctvo Pamiatkových 
úradov.Aj v roku 2012 si ho pamiatkári 
pripomenuli predovšetkým odbornými 
podujatiami, seminármi spojenými 
s prezentáciou pamiatok širokej 
verejnosti.  
My všetci, najmä však mládež, by 
sme si mali zodpovedne uvedomiť 

obrovské historické, technické, 
umelecké a estetické hodnoty, ktoré 
sú obsiahnuté v početných pamiat- 
kových objektoch, pamiatkových 
rezerváciách, pamiatkových zónach 
a kultúrnych a historických lokalitách 
územia Slovenska. Z týchto kultúr-
nych kategórií sú mnohé zastúpené aj 
v  Handlovej.  
Medzinárodný deň pamiatok je 
jedným z mála dní, ktorý môže tieto 
nevšedné kultúrne  hodnoty priblížiť 
nám všetkým, vysvetliť ich a odpre-
zentovať. Pre mnohých z nás je to aj 
príležitosť uvedomiť si, že nejde iba o 
„kultúrnu“ kulisu, v popredí ktorej pre-
bieha rýchly beh nášho života, ale že 
aj naše handlovské kultúrne pamiatky 
sú priamo tým „javiskom“, na ktorom 
sa príbeh z  minulosti odohráva. Malo 
by byť teda našou spoločnou úlohou 
dosiahnuť, aby sa pamiatky Handlovej 

Súťaž netradičnej 
fotografie

„Duša môjho mesta“

Fotografie zasielajte 
do 15. mája 2012!

Pamiatky si pamätajú...aby sme nezabudli

Päťnásobní majstri 
Slovenska sú z Handlovej
Byť najlepším na Slovensku určite 
nie je ľahké. Udržať si národné pr-
venstvo päť rokov v rade za sebou 
je výnimočné a obdivuhodné. Štu-
denti SOŠ Handlová sú opäť víťazmi 
národného kola prestížnej súťaže 
NAG 2012. V mimoriadne ťažkom 
konkurenčnom prostredí gymnázií, 
priemysloviek, SOŠ a technických 
univerzít z celého Slovenska na 
pôde TU Košice potvrdili kvalitu 
a celoslovenský význam Cisco 
Academy SOŠ Handlová. Súťaž 
NAG 2012 (Networking Academy 
Games)  sa konala 26. marca v la-

boratóriách počítačových sietí TU 
Košice. Ide o súťaž v informačných 
a komunikačných technológiách 
so zameraním na počítačové siete, 
ktorá má teoretickú aj praktickú 
časť. Študenti SOŠ Handlová aj 
v tomto roku tvorili najpočetnejšiu 
výpravu. Hoci v kategórii UNI sa 
im nedarilo, vo zvyšných dvoch 
kategóriách dosiahli mimoriadne 
výsledky. Dosiahli úplné víťazstvo 
v kategórii HS3 trojčlenných stre-
doškolských tímov, kde dva hand 
lovské tímy obsadili prvé a druhé 
miesto na Slovensku. Veľmi cenný 
je bronz skúseného Jožka Pochy-
bu, ktorého veľmi tesne porazili len 
vysokoškoláci z STU Bratislava 

a TU Košice. Víťazstvo v kategórii 
HS3 je jubilejné piate v poradí. 
História výsledkov študentov Cisco 
Academy SOŠ Handlová v me- 
dzinárodnej súťaži NAG v kategórii 
HS3 je skutočne presvedčivá.Títo 
študenti veľmi úspešne reprezento-
vali Slovensko aj na medzinárodnej 
úrovni a všetci našli uplatnenie 
v IT firmách, alebo na vysokých 
školách. Veríme, že to bude tak aj 
naďalej, ďakujeme za reprezentáciu 
a držíme im palce.
Výsledkové listiny nájdete na 
stránke programu NetAcad, 
www.netacad.sk. 

Ján Krausko, SOŠ Handlová  
(krátené)

Veľké poďakovanie
V posledný marcový deň handlovský 
dom kultúry zorganizoval vlastne už 
tradičný koncert Korene handlovskej 
doliny, ktorý dáva priestor všetkým 
našim regionálnym umelcom, aby na 
domácej pôde previedli svoje hudob-
né umenie, aby im mohli zatlieskať aj 
domáci. Nenechal som  si koncert 
ujsť ani ja. S nadšením  som prijal 
vystúpenia Handlovského baníc-
keho spevokolu, Artanna, Hájička, 
Grunwaldu i hosťa koncertu Jass. 
Úvodného slova sa bravúrne zhostil 
Peter Pavlík a všetky vystúpenia  
a organizácia podujatia si zaslúžia 
hodnotenie s niekoľkými hviezdička-
mi. Boli profesionálne. 
A ešte niečím bol pre mňa koncert 
výnimočný. Vďaka vystúpeniu „star-
ších pánov“ z Jassu, som sa opäť 
po rokoch započúval do slovenskej 
piesne Pod Kriváňom, pod Tatrami.
Moje veľké poďakovania a vzdanie 
obdivu patrí všetkým, ktorí sa na 
organizácii podujatia zúčastnili. Ve-
rím, že ak si prečítate slová piesne, 
aj na vás sa aspoň sčasti prenesie 
atmosféra z poslednej marcovej so-
boty, kedy našim umelcom tlieskala 
kinosála domu kultúry.

Pod Kriváňom, pod Tatrami

Pod Kriváňom, pod Tatrami, 
kde slovenský ľúby kraj,
tam slovenská deva spieva, 
ozýva sa smutný háj.
Život šťastný chcem tam prežiť, 
každý deň sa z neho tešiť.
/: Ó jak si krásna vlať moja,
 ty slovenská otčina:/

Ľudovít Sirotňák
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FK REBEL MÁJ 

3.mája 2012, 19.00 h, O-BI, O-BA. 

ZÁNIK CIVILIZÁCIE                
Réžia: Piotr Szulkin, Poľsko, 1984, 85 

min.
Tragickému spoločenstvu ľudí, ktorí 
prežili pod obrovskou kopulou akéhosi 
podzemného mesta atómovú vojnu, 
hrozí skaza. Vojenské vedenie sa roz-
hodne pozdvihnúť upadajúcu morálku 
podporou oficiálne popieraného mýtu o 

prílete spásonosnej Archy. 

10.mája 2012, 19.00 h

SVETLÁ V SÚMRAKU
Réžia: Aki Kaurismäki, Fínsko, Nemec-

ko, Francúzsko, 2006 , 80 min.
Príbeh osamelého nočného strážnika v 
Helsinkách. Ten si žije svoj tichý, nená-
padný a nudný súkromný život, ktorý 
neosviežuje ani rutinná práca, kde ho 

navyše rôzne ponižujú.

17.mája 2012 , 19.00 h

NEVESTINEC                                                   
Réžia: Bertrand Bonello, Francúzsko, 
Obdobie veľkých sociálnych zmien na 
prelome devätnásteho a dvadsiateho 
storočia postihlo aj slávne parížske 
nevestince. Svetu, v ktorom sa na jed-
nej strane ponúkala krása a potešenie, 
zároveň však ukrýval bolesť a poníženie, 

zrazu hrozí zákaz existencie. 

24.mája 2012,  19.00 h

MUŽ BEZ MINULOSTI                                   
Réžia: Aki Kaurismäki, Fínsko / Francúz-

sko / Nemecko, 2002, 97 min.
Neznámy muž je trojicou násilníkov 
takmer ubitý v parku. Preberá sa v 
kolónii bezdomovcov a chudákov pri 
morskom brehu. Tu začína nový život 
bez minulosti, z ktorej si nič nepamätá. 
Zoznámi sa s Irmou a spolu prežívajú 
šťastné chvíle. Keď sa nakrátko stane 
rukojemníkom dobráckeho bankového 
lupiča a potom sa ocitne v „opatere“ 
byrokratickej polície, vyjde jeho minu-

losť najavo...

31.mája 2012, 19.00 h

JUHA
Réžia: Aki Kaurismäki, Fínsko, 1999, 

Juha s manželkou Marjou žijú na vidiec-
kom statku, väčšinu času trávia na poli 
a úrodu predávajú na trhu. Všetko sa 
však zmení, keď sa v ich príbytku objaví 
sveták  Shemeikka, ktorému sa neďale-
ko pokazil automobil a nechcene strávi 
v domčeku dva dni. Marja musí odolá-
vať pokušeniu a porovnáva staršieho, 
ale dobrého manžela so svetaznalým, 
zvodným záletníkom. Hrdinov čaká 

ťažká skúška charakteru a vzťahu.

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

Web: www.dkhandlova.sk

V knižnici sme opäť strávili 
rozprávkovo – dobrodružnú noc. 
 Medzinárodné podujatie na 
počesť dánskeho rozprávkára H. 
Ch. Andersena, Noc s Anderse-
nom, patrí medzi najatraktívnejšie 
podujatia v knižniciach. Koncom 
marca strávilo dvadsaťdva najak-
tívnejších detských čitateľov takúto 
rozprávkovo – dobrodružnú noc aj 
v našej knižnici. Vstupenkou bola 
karimatka, spacák, papuče, malá 
desiata pre „veľkých hladošov“ 
a samozrejme štipka tajomna 
a dobrá nálada – ale to našim 
„spáčom“ nechýbalo... Trochu 
smutný, ale pekný úvod patril 
žiakom ZUŠ Handlová, literárno-
-dramatického odboru pod vede-
ním Katky Dupkalovej. Priviedli do 
knižnice „Andersena“ a pri drama-
tizácii jeho rozprávky Dievčatko so 
zápalkami sa nám mnohým tlačili 
slzy do očí.  
 Nuž, také sú jeho rozprávky... 
Téma noci bola: Hráme sa na 
reportérov. Toto by sme však 
nezvládli bez odborníkov. Dodko 
a Žanetka strávili s nami takmer 
celú noc. Pod ich vedením sa z 
detí postupne stávali reportéri 
a kameramani. Malí reportéri vy-
užili príležitosť položiť pár otázok 
na kameru a mikrofón všetkým 

Dom kultúry mesta 
Handlová pozýva v máji 

Pripomíname si ....
Víťazstvo nad fašizmom 
4.5.2012, 14.30 h, Námestie 
baníkov
Pozvánka na Vodnícky bál
Po obrovskom úspechu Žobrác-
keho bálu tentokrát pozývame do 
Domu kultúry Handlová milovní-
kov H2O, vodných disciplín, vod-
níkov a podvodníkov či dušičky 
všetkých veľkostí  - jednoducho 
príďte na VODNÍCKY BÁL. Do 
tanca a čvachtania vám bude 
hrať mokrá hudobná skupina Ján 
a Alexander alias Čľupko a Riasa. 

Švédske stoly budú plné „darov 
Handlovky“, až z Lovinobane do-
plávajú akvabely, no a pokiaľ sa 
neutopíte nielen vo vode, dočkáte 
sa aj unikátnej tomboly. Komu sa 
nelení, nech sa s nami zelení....
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? 
Hvezdáreň Handlová je 
otvorená pre verejnosť. 
Hvezdáreň mesta je 
spustená pre verejnosť v 
režime na zavolanie, ale 
aj s odborným komen-
tárom „nášho" hvezdára. 
Príďte sa pozrieť! 
Kontaktujte Fabián Fantu-
ra 0905 726 634. 

našim hosťom. A nešetrili ich. Do 
„paľby otázok“ sa dostal primátor, 
hovorkyňa mesta, knihovníčky, ale 
aj spisovateľ Peter Kubica. Všetci 
sme boli prekvapení s akou váž-
nosťou a zodpovednosťou pristúpili 
deti k úlohám redaktorov.  Neskoro 
večer sme „vyrazili“ po nočnej 
Handlovej. Navštívili sme „stra-
šidelný zámok“– Podnikateľský 
inkubátor. A veru tam poriadne 
strašilo. Mnohí naši malí reportéri 
sa od strachu nezmohli ani na 
slovo... Naše putovanie nočnou 
Handlovou pokračovalo tradične 
na Mestskú políciu. Tam sme sa 
dozvedeli, že všetci policajti sú na 
zásahu. Cez kamerový systém sme 
si pozreli nočnú Handlovú, reportéri 
„vypočuli“ policajta, cez kameru 
nám urobili nočnú fotku a vrátili 
sme sa do knižnice. 
 V tento deň bolo počuť v našej 
knižnici množstvo rozprávok. 
Z rozhlasu, v podaní našich hostí, 
ale aj samotných detí. Naši unavení 
„reportéri“ sa po polnoci ochotne 
začali chystať na spánok. Je prav-
da, že sme ich nalákali na rozprávku 
na novom plazmovom  televízore, 
ktorý nám do knižnice daroval pri-
mátor. Ráno sa zobudili naši spáči 
spokojní a nočné zážitky veselo 
rozprávali svojim zvedavým rodi-
čom. O zážitky sa podelili aj neskôr, 

pri pozeraní si DVD – dokumentu, 
financovaného MK SR z úspešného 
projektu knižnice, ktoré si deti po-
čas „Noci“ natočili a dotvorili ho v 
HAstudiu. Takúto netradičnú „Noc“ 
sme pripravili malým čitateľom 
knižnice, ktorí vedia, že „Čítanie je 
opäť moderné, čítanie je IN!“  
Naše podujatie podporili: COOP 
Jednota Handlová, Kolkáreň Han-
dlová, PI Asterion, primátor mesta 
Handlová Ing. Rudolf Podoba. Ďa-
kujeme! Koordinátor podujatia Noc 
s Andersenom na Slovensku bol 
Spolok slovenských knihovníkov, 
Rádio Slovensko a vydavateľstvo 
Slovart.

Pripravujeme:  
Tomáš Janovic
 Medajlón k 75. narodeninám                          
 Rozprávkové varechy 
 Tomáša Janovica. 
 Literárna hodina pre 1.st. ZŠ

Kráľ čitateľov
 14. ročník vedomostnej súťaže

Veselá knižka do prvej lavice.  
 Slávnostný zápis prvákov 
 do knižnice

Čítajme si
 Čitateľský maratón. 
 Celoslovenské podujatie.

Gymnazisti v knižnici
 Tématické hodiny

D. Mikulášová, MSK

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE

Kino Baník Handlová 
pozýva 

Utorok   22 .5.  o 18.00 h, 
ŠTYRI SLNKÁ   
Réžia: Bohdan Sláma, ČR, komé-
dia, dráma, 90 min.
Príbeh rodiny z menšieho české-
ho mesta a ich priateľov sa dotýka 
tých, ktorí sa snažia zmieriť s rea-
litou nesplnených snov a zároveň 
ešte majú túžbu premeniť svoj 
život k lepšiemu. Hrajú Jaroslav 
Plesl, Marek Šácha, Karel Roden, 
Aňa Geislerová, Klára Melíšková, 
Igor Chmela, Anička Bubeníková, 
Jiří Mádl, Zuzana Kronerová.

Utorok 29. 5. o 18,00 h, 
PROBUDÍM SE VČERA
Réžia: Miroslav Šmídmajer, ČR, 
komédia, sci-fi, 120 minút.
Nová česká komédia zo štu-
dentského prostredia o ceste 
za študentskou láskou do hlbín 
nedávnej minulosti. 
Hrajú: Jiří Mádl, Eva Josefíková, 
Filip Blažek, Viktor Preiss, Mi-
roslav Táborský, Nela Boudová, 
Pet Nárožný, Zlata Adamovská, 
Svatopluk Skopal.



S hlbokým zármutkom oznamu-
jeme, že dňa 24.3.2012 nás vo 
veku 77 rokov navždy opustil náš 
manžel a starý otec
 

Ondrej Haviar.  
Manželka, vnuci a smútiaca 
rodina.  

„Odišla si nám tíško a už nie si medzi 
nami, no v našich srdciach však žiješ 
spomienkami.“

Dňa 01. 4. 2012 uplynul rok, čo 
sme sa navždy rozlúčili s našou 
mamičkou, starkou, prastarkou 
a sestrou  

Alžbetou Beránekovou. 

S láskou spomínajú deti s rodinami a sestra s rodinou.
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Dňa 24. mája 2012 uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný syn a brat 
Peter Hurbánek z Handlovej. 
S láskou a úctou spomínajú rodičia a sestra s rodinou.

Opustili nás    
marec/apríl 2012

Juraj Dóra   73 rokov
Milan Kmeťko  49 rokov
Jozef Schwarcz  70 rokov
Ondrej Haviar  77 rokov
Štefan Vaško  81 rokov
Karol Boroš  85 rokov
Jozef Kollár  68 rokov
Vojtech Bahorec  82 rokov
Eduard Dvorský  69 rokov
Štefan Poliak  83 rokov
Jozef Mucha  95 rokov
Alexander Žedeni  71 rokov
 Júlia Madajová  86 rokov
Helena Vajnoráková  72 rokov
Zdenka Madajová  60 rokov
Viera Drozdová  60 rokov
Mária Lekárová  83 rokov

„Len ten, kto stratil toho koho 
mal rád, pochopí, 
čo je bolesť a žiaľ.“

Dňa 21.4.2012 uplynulo 10 
rokov, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamka, babka 
a prababka  

Helena Krajčovičová. 
S láskou spomína celá rodina.

Poďakovanie
V minulom čísle handlovských 
novín boli zverejnené výsledky 
volieb do NR SR a ako v nich 
obstáli Handlovčania. Chcel by 
som sa touto cestou poďakovať 
všetkým Handlovčanom, ktorí 
mi dňa 10.3.2012 odovzdali 
svoj hlas. Množstvo hlasov, ktoré 
som od Vás dostal, vnímam ako 
záväzok, ako významný dôvod, 
pre ktorý chcem pokračovať v za-
čatej práci, aby Váš hlas nebol 
zahodený.

Branislav Ondruška
Slovenská národná strana

Dňa 22. marca 2012 sme sa navždy rozlúčili s našou 
milovanou mamičkou Helenou Vajnorákovou. 
Ďakujeme všetkým, ktorí ju spolu s nami odprevadili na 
poslednej ceste. 

Dcéra s manželom.

Dňa 19. apríla 2012 sme si pripomenuli nedožité 
78 narodeniny Ľudovíta Vajnoráka, dňa 12. mája 
2012 uplynú dva roky, čo nás navždy opustil. 

S láskou a úctou spomína dcéra s manželom.

Dňa 16. mája 2012  by sa dožil 
náš milovaný syn 

Marcelko Ištok 24 rokov. 

S láskou spomínajú tvoji rodičia, 
sestra Marcela, tety Irena, Mariena, 
strýko Števo, kamarát Jožko a star-
ká Betyarová. 
Marcelko, Drobček, veľmi nám 
chýbate. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

Dňa 06.05.2012 uplynú  
2 roky od smrti nášho 
drahého otecka, starkého, 
prastarkého  
Jána Dobrotku. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú 
spomienku. 

Smútiaca rodina.

Dňa 1. mája 2012 uplynie 
21 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, 
otec a starký 
Jozef Hulinek. 
„Že čas zahojí, je len klam, 
čím ďalej ubieha, tým viacej 
chýbaš nám.“ 

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

01.mája 2012 uplynulo 
8 rokov od smrti nášho milo-
vaného otca, dedka 

Michala Chromíka. 

Veľmi nám chýbaš. 
Spomína syn Michal s man-
želkou a deťmi Miškou 
a Miškom. 

Dňa 13. 4.2012 uplynul 
1 rok, čo nás navždy opustil 
manžel, otec a starý otec 

Ondrej Černák. 

Kto ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomienku. 

S úctou a láskou spomína 
manželka a synovia s rodi-
nami.

Dňa 20. mája 2012. Uplynie 
20 rokov od chvíle, čo nás 
navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko a pra-
dedko

ŠTEFAN HUSZÁR.

Kto ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu prosím 
s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína manželka, synovia Ala-
dár a Štefan s rodinami, vnúčatá i pravnúčatá. 

Predám Seat Ibiza v dobrom stave, čierna, rok 
výroby 1995+100% náhradných dielov. 
Tel. kontakt: 0907137474

Chcete si rozšíriť 
odbornú kvalifikáciu?

Help, n .o. dňa 21. mája 2012 
otvára  v Handlovej
Kurz odbornej spôsobilosti pra-
covníka SBS 
a 11. júna 2012 taktiež v Hand-
lovej Kurz opatrovania s NJ pre 
opatrovateľskú prax (poobedňaj-
ší kurz).
Viac informácií a prihlásenie 
sa do kurzu: 
Help, n.o., Handlová, Námestie 
baníkov 8 (II. posch. nad MsP),  
Mgr. Dana Kmeťová, tel.: 0905 
884 813
e-mail: kmetova@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk    
Help, n.o. okrem uvedených kur-
zov má v ponuke:  

• jazykové kurzy 
 (anglický, nemecký),
• počítačové kurzy, 
• kurzy obsluhy motorových  
 vozíkov, 
• a iné kurzy podľa  požiadaviek.

PROPOZÍCIE 38. ročníka MEDZINÁRODNEJ 
MOTOTURISTICKEJ SÚŤAŽE BANÍCKA RALLYE  2012
14. ročníka „O POHÁR MESTA HANDLOVÁ“ – jazda zručnosti 
a medzinárodnej dopravno – výchovnej súťaže 
„MLADÝ NAVIGÁTOR“ HANDLOVÁ, 29.6. – 1.7.2012, nájdete 
aj  s prihláškou na www.handlova.sk . 
Prihlášky zasielajte do 15. mája 2012.



Turnaj v bleskovom šachu sa 
uskutočnil 14. apríla 2012 v CVČ 
Relax Handlová a bol venovaný 
oslobodeniu mesta. Hralo sa 
švajčiarskym systémom, 2x15 
minút , 9 kôl v čase od 9.00 do 
15.00 hod. Turnaja sa zúčastnilo 
celkovo 61 šachistov.  Okrem 
prvých piatich v celkovom poradí 
bola vyhodnotená  aj kategória 
žiakov do 15 rokov  a kategória 
seniorov nad 60 rokov.  Najstar-
ším účastníkom bol  Alexander 
Arendáš z Handlovej, nar. 1938 
a najmladším Šimon Rybárik z 
Bojníc, nar. 2006 . V jednom kole 
si dokonca zahrali spolu. Ukázalo 
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Predplavci
Aj v tomto školskom roku sa deti 
z MŠ SNP – elokované triedy 
Cintorínska tešili na predplaveckú 
prípravu v Plavárni Handlová. 
Väčšina z nich veľa skúseností 
s „plávaním“ nemala. Strach, 
pocit neistoty sa prejavil u detí 
pri vstupe do bazéna. Radosť 
z vody sa striedala so strachom 
z potápania, splývania a fúkania 
do vody. Všetky obavy sa však 
podarilo prekonať vďaka pani tré-
nerke Plaveckého klubu Handlová 
Stanke Gregorovej. Jej dlhoročné 
skúsenosti s vedením plaveckej 
a predplaveckej prípravy sa preja-
vili aj na našich deťoch. Aj keď 

mnohým sa zdalo, že je „prísna“, 
u detí si získala autoritu a pre-
konali vlastný strach z vody. Na 
konci predplaveckého výcviku už 
deti s radosťou skákali do bazéna, 
ponárali sa, lovili hračky z vody, ba 
niektorí už aj samostatne plávali. 
Naše deti získali viac istoty, ale aj 
sebavedomia, vďaka tomu, že sa 
dokázali skamarátiť s vodou.
Touto cestou sa chceme poďako-
vať Plaveckému klubu Handlová 
a Stanke Gregorovej, že pomáha 
deťom naučiť sa bezpečne pohy-
bovať vo vode a zvládnuť špeciálne 
pohybové zručnosti a schopnosti.

J. Dórová, 
zástupkyňa MŠ SNP - ET Cintorínska.

Plavecký klub Handlová  
a Plaváreň mesta Handlová,

Vás pozývajú 
na plavecké  preteky

„O pohár mesta Handlová“ 
žiakov kategórie „C“ ktoré 

sa budú konať  v Handlovej, 
v dňoch  26. – 27.5. 2012.

Tieto preteky sú zároveň majs-
trovstvami SR  žiakov a žiačok 
ročník narodenia 2002 – 2003. 
Príďte povzbudiť aj našich malých 
pretekárov!

OZNAM  PRE  NÁVŠTEVNÍKOV  
PLAVÁRNE!

Z dôvodu konania plaveckých 
pretekov bude plavecký bazén 
dňa 26.5.2012  (sobota)  zavretý 
počas celého dňa.
V nedeľu  27.5.2012 od 14,00 
hod. bude opäť k dispozícií so 
všetkými službami.
Služby solária, sauny a masáží 
bude možné využiť aj počas pre-
tekov. Objednajte sa.

NOVÉ NA PLAVÁRNI
AKO?  NA   STOJATO A V NAJ-
LEPŠEJ CENE
KDE? NA  PLAVÁRNI   MESTA   
HANDLOVÁ
KEDY?  KAŽDÝ DEŇ   cez týždeň 
od 10.00h.    do   19.00h.  
víke od 10.00 h. do 18.00h.  
ZA KOĽKO ?
PERMANENTKA 8 Eur/ 50 minút
BEŽNÉ VSTUPNÉ 0,20 Eur/1 min.
ČO?   VERTIKÁLNE TURBO 
SOLÁRIUM   Ergoline  G 8000 
so 48 žiarivkami UV-A NT-MAX,  
s normou EU 

Zmena otváracích hodín Fínskej 
sauny a masáží od 1.5.2012
Streda 10,00 h .  -  20,00 h.
Sobota – Nedeľa      10.00 h .  
-  19.00 h.

Infrasauna je k dispozícií  počas 
celej prevádzky plavárne!
Okrem mimoriadne viditeľných 
výsledkov pri problémoch s nad-
váhou,  formovaní postavy, celuli-
tíde a skrášľovaní pleti, je  INFRA-
SAUNA  veľmi účinnou metódou 
pri znižovaní stresu, napätia, 
únavy a pri nabíjaní energie. 

AKCIA!  AKCIA !  AKCIA !     
1. jún  je   super   deň, 
splníme vám tajný sen.  
Hudba, tanec, zábava, 
bude dobrá nálada!  
Osvetlenie chystáme,  
vo vode sa zahráme.
Pozývame v tento deň
všetkých na našu plaváreň.

V Handlovej sa hral šach

sa, že skúsenosti seniorov sú 
k nezaplateniu, vyhral starší. Z 
Handlovčanov bol najlepší Marek, 
Arendáš,  ktorý hráva za Trnavu. 

Výsledkovú listinu nájdete na 
www.handlova.sk.

František Krajčovič,
 šachový klub Handlová

Beh oslobodenia 
mesta
Pohár mesta Handlová skončil 
v rukách českého bežca
Masovo – športové podujatie 
konané pri príležitosti výročia 
oslobodenia mesta Handlová tento 
rok pripadlo na Zelený štvrtok. 
Typicky aprílové počasie najprv 
bežcov pokropilo, trochu prefúkalo 
ale v cieli ich privítalo slniečko. 29. 
ročník Behu oslobodenia Handlo-
vej sa uskutočnil na  trati v centre 
mesta. Vzali sme do úvahy pripo-
mienky a veľmi členitý okruh, ktorý 

vyhovoval viac bežcom do kopca 
sme nahradili rýchlejším, ktorého 
profil je vhodnejší najmä pre mlá-
dežnícke kategórie.
Garantom a zároveň generálnym 
sponzorom tejto tradičnej bežec-
kej súťaže je mesto Handlová, 
hlavnými organizátormi podujatia 
sú Miroslav Michálek, Centrum 
voľného času Relax v Handlovej  
a spoluorganizátormi AMK Baník 
Handlová.
Absolútny víťaz pretekov v muž-
ských kategóriách Pavel Holec 
(súťažiaci za AK Kroměříž,  Česká 
republika) a umiestnení na prvých 

troch miestach v kategóriách do-
spelých a juniorov si prevzali z rúk 
Rudolfa Podobu, primátora mesta 
Handlová finančné odmeny a di-
plomy. Žiacke kategórie si prevzali 
diplom a medajlu z rúk Eduarda 
Straku, predsedu Komisie športu 
pri MZ Handlová. Touto cestou 
sa chceme poďakovať vedeniu 
DK Handlová a SČK Handlová za 
ústretovosť a všetkým dobrovoľní-
kom za nezištnú pomoc.

Výsledkovú listina XXIX. ročník 
Behu oslobodenia mesta  nájdete 
na www.handlova.sk

(krátené)

Prijímacie skúšky
v ZUŠ
Základná umelecká škola v 
Handlovej v dňoch 28. mája až 
8. júna 2012 v čase od 13.00 
h. do 16.00 h. 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.

Hanlandia je tu už piaty rok 
Voda, smiech a zábava, to je len 
niekoľko  výstižných slov, ktoré sym-
bolizujú, že leto sa nezadržateľne blíži. 
To je čas pre výber správneho letného 
tábora. Už päť rokov organizujeme jeden 
z najlepších tématických táborov – letnú 
HANDLANDIU „tábor so srdcom“. Tento 
rok sme pre vás pripravili niekoľko no-
viniek, jednou z nich je nové rekreačné 
stredisko pri Turčianskych Tepliciach, 
tou ďalšou je super cena najlepšia na 
trhu a v neposlednom rade aj skvelý 

táborový program, v ktorom sa tento 
rok pozrieme do budúcnosti a odhalí-
me tajomstvo stroja času. Na druhom 
ročníku tábora pre teenagerov vás za-
vedieme do slnkom zaliatej krásne oázy 
pokoja a zábavy, kde zažijete perfektné 
táborové dobrodružstvá. Tak neváhajte 
a pridajte sa k nám prežiť neopakova-
teľné zážitky, ktoré vám navždy zostanú 
v pamäti. Všetky informácie nájdete na 
www.handlandia.sk, na tel. číslach 0905 
791 371, 0917 588 243 alebo maily 
5handlandia@gmail.com

Peter Kara, manažér táborov

Ďakujeme za Doda
Veľkonočná nedeľa patrí už tradične 
výstupu na Veľký Grič a zároveň me-
moriálu Jozefa Doda Suchého. Tento 
rok sme si pripomenuli deväť rokov 
odvtedy, čo nás náš priateľ a bývalý 
riaditeľ DK Handlová opustil. Aj keď 
bolo počasie na vrchole premenlivé, 
nakoniec sa nás tam zišlo takmer 
150. Tí, ktorí dorazili si na pamiatku 
odniesli odznak. Hold Dodovi vzdal 
aj Hájiček, ktorý mu na vrchole za-
spieval. O rok nás čaká jubilejný 10. 
ročník.                     DK Handlová
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Dňa 14.4.2012 sa naši plavci 
zúčastnili XI. ročníka Veľkonoč-
ného plaveckého preteku v Žiari 
nad Hronom. 
Súťažilo sa podľa pravidiel špor-
tového plávania v 10. plaveckých 
disciplínach, v štyroch vekových 
kategóriách. Na pretekoch boli za-
stúpené plavecké kluby z Banskej 
Štiavnice, Brezna, Žiaru nad Hro-
nom, Rimavskej Soboty, Handlo-
vej, Prievidze, Banskej Bystrice, 
Veľkého Krtíša a Pezinku. V silnej 
konkurencii nás naši plavci repre-

zentovali veľmi dobre, získali sme 
9 cenných kovov. Naši najmenší 
plavci, ktorí len o malý zlomok 
sekundy nesiahli na medaile si vy-
tvorili vynikajúce osobné rekordy 
a nazbierali bohaté skúsenosti na 
ďalšie súťaže, ktoré nás tento rok 
ešte čakajú. Úspešným reprezen-
tantom plaveckého klubu blaho-
želáme a prajeme im veľa ďalších 
úspechov v tomto krásnom, ale aj 
náročnom športe.
Výsledky nájdete na webe mesta 
alebo plaveckého klubu.

Lezeckej súťaže Edelweiss cup 
2012 v Zlatých Moravciach  sa 
14.apríla 2012 pod vedením tréne-
ra Štefana Krča zúčastnili malí lezci 
z HK Prometeus. Na prvej tohtoroč 
nej lezeckej súťaži Slovenského 
pohára. 1. a 2. kola Edelweiss Cup 
2012 sa zúčastnili  1. kola bould-
rové lezenie a 2. kola zameraného 
na rýchlosť.  Oslabené o chorých 
chlapcov dievčatá potvrdili svoju 
lezeckú zdatnosť a sezónu začali 
obsadzovaním medailových miest.

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

Kategória B - dievčatá
 - 6. miesto     Romana Trepáčová

Výsledky 2. kola 
lezenie na rýchlosť:
Kategória A mini - dievčatá
 - 1. miesto      Laura Šebestová
 - 2. miesto      Júlia Minčeffová
 - 3. miesto      Lýdia Baranovičová

kategória B - dievčatá
 - 2. miesto     Romana Trepáčová

3. kolo lezeckej súťaže 
Edelweiss cup 2012 sa usku-
toční 2.júna 2012 v Handlovej 
- jej organizátorom bude HK 
Prometeus Handlová.
Príďte nás povzbudiť!

Danica Baranovičová

Úspešná žatva handlovských plavcov

Handlovčania si opäť vyliezli pre víťazstváPostup do finále ušiel 
Handlovčanom o jediný kôš

V dňoch 16. a 17. apríla 2012 sa 
v Leviciach odohral finálový turnaj 
o majstra Slovenska v basketbale 
chlapcov základných škôl. Tren- 
čiansky kraj v turnaji reprezento-
valo družstvo žiakov zo ZŠ Mierové 
námestie v Handlovej, ako víťaz 
mestského, okresného, regionál-
neho a krajského kola. Postup do 
finále ušiel Handlovčanom o jediný 
kôš, keď v semifinále nešťastne 
prehrali so Spišskou Novou Vsou. 
Chlapcom k 4. miestu na Sloven-
sku gratulujeme.
Záverečné vyhodnotenie Majs-
trovstiev Slovenska v basketbale 
chlapcov 16. a 17. apríla 2012 v 
Leviciach.

Konečné poradie
1.miesto  
VI.ZŠ Saratovská ul.  Levice
2.miesto  
Gymnázium Spišská Nová Ves

3.miesto
MŠ a ZŠ Komenského ul. Poprad
4.miesto
ZŠ Mierové námestie  Handlová
5.miesto 
ZŠ Karpatská, Žilina
6.miesto 
ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď
7.miesto 
ZŠ Jilemnického ul. Žiar nad Hron.

Ocenení hráči:
ALL STARS:  
Miroslav Horský Levice
Juraj Bóocz  Levice
Peter Macejko S.N. Ves
Jakub Dovčík S.N. Ves 
Maroš Minárik Handlová

Zostava a body Handlovej:
Maroš Minárik 109 b., Peter Čertík 
37, Jakub Krnčok 19, Mário Ihring 
34, Jakub Ertl 24, Tomáš Krč 22, 
Jakub Papp 13, Viliam Dobrotka 8, 
David Novosádek 4, Ladislav  Ga-
lovič 3, Branislav Mátych 0.
Tréner :  Jaroslav Daubner

Finále Európskeho poháru postih-
nutých športovcov sa konalo vo 
francúzskom Aurone, kde prišla 
svetová špička. Na pódium mali 
našliapnuté Jakub Krako, Michal 
Beladič, ako aj s prekvapením 
Martin France. Posledný bol pretek 
slalomu, kde Jakub Krako s navád-
začom Martinom Motykom skon-
čili prví a tým si upevnili celkové 
umiestnenie, ktoré bolo doteraz 
najlepšie!

Jakub Krako s navádzačom Mar-
tinom Motykom sa stali víťazmi 
Európskeho pohára sezóny 
2011/12!
Michal Beladič s navádzačom Fili-
pom Švidroňom v slalome skončili 
na 5.mieste, ale k celkovému 3. 

miestu v Európskom pohári to 
stačilo! Michal Beladič/Filip Švid-
roň skončili na skvelej bronzovej 
priečke v Európskom pohári sezó-
ny 2011/12!
Veľkým prekvapením bolo pred 
finálovým pretekom umiestnenie 
v celkovom poradí pre Martina 
Franceho, keď bol priebežne na 
3.priečke. V slalome po najlepšej 
jazde sezóny síce v prvom kole 
vypadol, ale nakoniec aj jeho kon-
kurenti, čo mu pomohlo k 2.miestu 
v celkovom hodnotení.  Martin 
France skončil teda v celkovom 
hodnotení 2. v Európskom pohári 
sezóny 2011/12!!!!

Ďakujeme všetkým, ktorí nám 
držali palce!

Slovak Disabled Ski Team

SPRÁVA Z EURÓPSKEHO POHÁRA 
POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV
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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!

DETSKÝ TÁBOR V RAKŠANSKEJ 
DOLINE

14.-22. JÚL 2012
INFO: 
VLADISLAV HORVÁTH
0907 774 280

AGENTÚRA
AKONTÁCIA
APOENZÝM
ARTEFAKT
AUDINA
BAŽANT
BRETÓNSKO
BYSTRINA
CLONA
ČIDLO
DIONÝZ
DREPY
DUTINA
ENERGETIKA
ERUPCIA
ETNIKUM
EXPERIMENT
FALZIFIKÁT
FOKUS

FUTRO
GOLDA
GRÁDY
HÁDKA
ILONA
INDOR
KALKULAČKA
KAPOR
KATANA
KÁDER
KLONY
KOALÍCIA
KONTEXT
KOSÁK
KOSATKA
KRČMÁRKA
KROVKA
KUFOR
LASICA

LÁSKA
LEKVÁR
LINDA
LOPATKA
LOTOR
ĽUDOOP
MEDARD
NÁKOVKA
NEÓNY
OCTAN
OHRADA
OKENA
OKRSOK
OLIVA
OPILEC
ORKÁN
PATRÓN
PIONIER
PRIADKA

REFLUX
RENESANCIA
ROXANA
ROXOR
ROZMER
SAXOFONISTA
SIROTA
SLNKO
STREDOBOD
STRIA
STRIGA
TERATOGENITA
TRIANGEL
TUPÍROVAČ
UČITEĽ
VEČERA
VIERA
VÝLET

Audrey Hepburn:  
„Nikto neprispieva v spoločnosti k zábave tak, ako...“

Byty, domy vykupujem, platba v hotovosti.
Kontakt:  0908 279 525, 0918 472 184.
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Výhercovia
aprílového čísla HN:
Jozef Nagy, Margita 
Madajová, Michal 
Sivek, Silvia Bre-
zániová, Ingebora 
Fleischerová
Výhry si prevezmite 
v Sladkej vášni v DK

Príbehy spod Kebane
Hovoria vám niečo mená Ferko Zedník, Katina, Ďurko Fučala, 
Jano z Búdy, Filipka, Frico, Krnčok, Cuna, Lojzko, Ferenci.... 
pamätáte sa ešte na nich? Poznáte príbehy a historky o nich, 
alebo ste ich spolu s nimi sami zažili? Viete, kde žili a máte 
ich fotografie? Staňte sa spolutvorcami pripravovanej kniž-
nej publikácie Príbehy spod Kebane. 
Viete aké kúsky vyvádzali „Spiškovci, koloničiari..“, máte 
doma staré fotografie mesta? Pomôžte nám zachovať život 
a príbehy obyčajných obyvateľov Handlovej. Fotky (aj nega-
tívy), príbehy, dokumenty z vašej mladosti, alebo mladosti 
vašich rodičov, starých rodičov doneste do Podnikateľského 
inkubátora, kancelária č. 314. alebo zavolajte na tel. číslo 
0907 774 280 radi k vám prídeme.
Nech naše deti a ich deti spoznajú, ako sa žilo kedysi 
v Handlovej.

Vladislav Horváth


