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Handlovské 
Novembrové listy
 Padajúce lístie z korún stromov 
nám pripomína, že sa blížia po-
sledné dva mesiace roku 2012, 
mesiace plné zhonu, kedy by 
sme si priali, aby mal deň aspoň 
48 hodín. 
 Je dobré, aj v tomto uponáhľa-
nom čase sa zastaviť, a v kruhu 
rodiny či priateľov pospomínať 
na našich blízkych, ktorí už nie sú 
medzi nami. Horiace sviečky na 
hroboch nám pripomenú, že aj tí, 
ktorí pod nimi odpočívajú, sa tiež 
kedysi ponáhľali. 
 Mesiac  november je podfar-
bený nielen zhonom a padajú-
cim lístím, ale aj skrýva v sebe 
nádych vzdorovitosti, odporu a 
protestov. Veď 7. novembra v 
roku 1917 sa začala Veľká októb-
rová revolúcia, o ktorej sme sa 
povinne učili donedávna v škole. 
Revolúcia, ktorá svetu priniesla 
systém, ktorý vyše 70 rokov 
ovplyvňoval život a osudy mili-
ónov ľudí strednej a východnej 
Európy. Keď sme v ďalší novem-
brový deň – 17. novembra 1989 
tento nedemokratický systém 
„vyštrngali“ na smetisko dejín, 
s nádejou sme dúfali, že nás 
čaká lepší život, ktorý bude zalo-
žený na spravodlivosti, férovosti, 
kde toľko očakávanú demokraciu 
budú politici pestovať v bavlnke  
a nie ju ohýbať a deformovať vo 
svoj prospech. Od roku 1989 
nám však politici zdeformovali 
nielen demokraciu, ale aj nádej 
a vieru v to, že tu, v krajine pod 
Tatrami, sa dá vyžiť z poctivej 
práce. Je len na nás, aby sme sa 
s tým nezmierili. Je zlé, keď nám 
našu vieru a nádej deformovali, 
ale nedopusťme, aby nám ju vzali 
navždy. 

V. Horváth

noviny

Hodonín, október 2012
Komorný miešaný spevácky 
zbor ARTANNO Domu kultúry 
mesta Handlová a Základnej 
umeleckej školy  v Handlovej 
reprezentoval Slovensko na III. 
ročníku Európskeho festivalu 
zborov Hodonín  „ ECHO 2012“, 
ktorý sa uskutočnil  6.-7. októ- 
bra 2012.

Hlavným garantom festivalu bolo 
mesto Hodonín a Juhomoravský 
kraj. Snahou a cieľom nesú- ťaž-
ného medzinárodného festi- valu 
bolo privítať v Hodoníne spevác-
ke zbory nielen z rôznych kútov 
Českej republiky, ale aj z ďalších 
európskych krajín Ich vzájomným 
stretnutím a spoločným koncer-
tovaním spoznávať ich  kultúru 
ako aj prostredie, z ktorého po-
chádzajú. Už prvý popoludňajší  

koncert zúčastnených zborov 
z Českej republiky, Slovenska 
a Poľska  v amfiteátri  kúpeľov 
Hodonín sa stretol s veľkým ohla-
som publika. 

Krásnou koncertnou sálou Evropa 
sa vo večerných hodinách niesli  
sakrálne, svetské a najmä národ-
né piesne v podaní slo- venského 
Komorného mieša- ného zboru 
ARTANNO, Mužského komorného 
zboru VOX VINI z ČR, Mládežníc-
keho spev. zboru VOCE SEGRETO 
z Poľska a domáceho Miešaného 
spev. zboru Mesta Hodonín. Prí-
jemnú atmosféru  spoločného 
dvojhodinového koncertu dotvá-
ralo aj vďačné publikum. 

Po slávnostnom koncerte  pripra- 
vili  hostitelia spoločenský večer 
vo vínnej pivnici v Mutěnicích, 
ktorým však festival nekončil. 

Spevácke zbory si ešte zaspievali 
na nedeľňajšej dopoludňajšej svä-
tej omši v chráme svätého Vavrin-
ca a po omši ich čakalo milé priví-
tanie  na mestskej radnici , kde sa 
mohli  dirigenti a umeleckí vedúci 
speváckych zborov nielen vyjadriť 
k festivalu ale sa aj poďakovať  za 
jeho perfektnú organizáciu.     

   

Handlovské Artanno 
vycestuje do Belgicka

Artanno, na základe pozvania 
belgického pellenbergského dy-
chového orchestra, bude kon-
certovať 3. novembra 2012 so 
svojim vlastným program a spo-
ločne s dychovým orchestrom. 
Budú vystupovať pred viac ako 
tisícčlenným publikom. Viac o ich 
pobyte a vystúpení v nasledujú-
com čísle Handlovských novín.

AB, foto Artanno 

ARTANNO účastníkom európskeho festivalu
November  2012

Viac informácií o jazykovej škole na str.10

Podnikateľský 
inkubátor v Handlovej
ponúka
 priestory podnikanie
 priestory na svadby,  
 �remné podujatia,
 školenia, kurzy.
Info: 046 5444 013
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Jaroslava Kmeťová
Nová Lehota 13, 972 51 Handlová
----------------------------------------

Výroba pekárenských 
a cukrárenských výrobkov

Zákusky a torty na svadby, 
krstiny, kary, rodinné oslavy, 

Vianoce, Veľká noc 
a rôzne iné príležitosti....

TORTY A PEČIVO AJ SLANÉ
Tel.č. 0915218129

Kurzy PC  1+1 
Kurzy pre začiatočníkov
1 lektor + 1 žiak
046 5444013
Podnikateľský inkubátor
info: 0907 774280

P O Z V Á N K A
Mesto Handlová, v zastúpení 
primátorom mesta Ing.Rudolfom 
Podobom a Grémium politických 
strán a hnutí pozývajú na pietny akt 
Pamiatky zosnulých, 
ktorý sa uskutoční v stredu 
31. októbra 2012 o 15.00 h na 
mestskom cintoríne v Handlovej.
Pamiatka zosnulých sa bude konať 
v tradičnom duchu, po príhovore 
budú položené kvety k Pamätníkom 
1. a 2. svetovej vojny, k Pamätníku 
v urnovom háji a k Pamätníku 
Obetiam banských nešťastí pre 
región hornej Nitry.

Možno je to dobou, že sa asi 
málo rozprávame a stretáva-
me osobne. Preto handlovská 
samospráva organizuje Deň 
otvorených dverí ako dialóg.

V handlovskej samospráve sa už po 
ôsmykrát organizoval Deň otvorených 
dverí v samospráve mesta. Vo štvrtok 
18. októbra sa opäť zaplnila veľká 
zasadacia miestnosť, obradná sieň 
a kancelárie, hlavne primátorova. Ruš-
no bolo na mestskom úrade, v knižni-
ci, dome kultúry, na plavárni, mestskej 
polícii, podnikateľskom inkubátore 
či odevnej banke. Deti boli zvedavé, 
úprimné ale aj veľmi vnímavé.
Vo štvrtok nechýbal úsmev na tvári 
nikomu, ani poslancom mestského 
zastupiteľstva, ktorí sa vedeli rozprávať 
s malými aj veľkými žiakmi.  Tí sa 
dozvedeli, ako sa stať poslancom, že 
v Handlovej je ich devätnásť, ako sa 
musia deliť peniaze z komplikovaného 
rozpočtu mesta, odhlasovali si nové 
nákupné centrum, svojho primátora, 
nové ihrisko. Obradná sieň zrejme 
zažila najviac sobášov v histórii za je-
den deň. Zo školákov sa stali manželia 
-nechýbali prstienky a niekedy ostý-
chavé áno. Sobášiaci však dôstojne 
predniesli svoje slová. Do života sa 
vítali aj noví Handlovčania. Matričná 
činnosť, kniha narodení  - nájde sa tam 
každý Handlovčan.  Pod vedením ši-
kovných gymnazistiek, pani matrikár-
ky a poslankyne si to všetci prežili na 
vlastnej koži. Hneď pri vstupe do úradu 
boli umiestnené kontajnery na triedený 
odpad, aby si aj okoloidúci mohli poz-
rieť, že „dupnutím“ na plastovú fľašku 
alebo obal ušetria miesto v kontajneri.  
Tristosedemdesiatpäť fliaš uložených  
na dva spôsoby. Na plno a poloprázd-
no... Zamestnanci HATER – Handlová 
spol. s r.o. to zrátali.

Čo všetko je potrebné uro-
biť...
Tento rok si na mestskom úrade v Han-
dlovej vymysleli novinku - dvadsať 
pátračských úloh pod spoločným ná-
zvom „Čo všetko je potrebné urobiť“. 
Hlavne starší žiaci sa vybrali pátrať po 
úrade, čo je potrebné urobiť, ak chcú 
vyrúbať strom, postaviť krb, vypísať 

daňové priznanie.  Každý výskumník 
výsledky svojho bádania prezradil aj 
svojim spolužiakom. V spleti úloh sa 
našla aj tá, či môžu prestať chodiť 
do školy, ako môže pomôcť mesto, 
keď je potrebné sa postarať o starých 
rodičov, čo by mali absolvovať, ak 
chcú zorganizovať podujatie pre mla-
dých alebo ak sa niekto stane novým 
Handlovčanom. 

Spievanky, spievanky 
Ďalšou novinkou bolo aktívne sa 
zapojenie handlovského Denného cen-
tra - Klubu dôchodcov. Pôvodne mali 
seniori v pláne vítať žiakov voňavými 
koláčmi, ktoré naozaj vedia piecť veľmi 
dobre, napokon sa rozhodli celkom 
inak. Všetkých, ktorí prišli, čakalo 
krásne jabĺčko. Úplne malí škôlkári, 
ktorí navštívili domček s vežičkou 
na námestí, sa hrali na počítači so 
seniormi, pozerali spolu fotoalbumy 
z podujatí a spolu sa aj nasmiali. Deti 
spievali seniorom a seniori deťom 
pesničky...tie naše slovenské. 

Putá a kamery pútali najviac 
aj tento rok 
Keď sa pripravoval Deň otvorených 
dverí v Handlovej,  bolo potrebné uro-
biť harmonogram. Školy, ktoré podľa 
ich vyjadrení vítajú takéto podujatia 
mesta, si vyberú organizáciu a čas, 
kedy chcú prísť, aby sa nestalo, že ich 
niekde bude veľa.... Nuž , stalo sa. Keď 
sa nahlásilo všetkých viac ako 800 
žiakov, zistilo sa, že v jednu hodinu 
by chcelo ísť na mestskú políciu až 
osemdesiat detí. Také priestory poli-
cajti v Handlovej nemajú.  Keďže radi 
privítajú všetky handlovské deti, škôl-
kári tento rok navštívia MsP v inom 
termíne, ktorý si dohodnú. Aj napriek 
tomu na MsP Handlová prišlo 221 detí 
základných a stredných škôl. 

Klepkanie na stroji 
a tajomstvo kníh
Počas jedného dňa navštívilo knižnicu 
155 žiakov. Tradične sa v knižnici ná-
vštevníci stali na chvíľu knihovníkmi... 
Sami si mohli vyskúšať vypožičiavanie 
kníh cez počítač. Dozvedeli sa ako 
získavame knihy do knižnice, ako sa 
spracúvajú knihy skôr ako sa dostanú 

k čitateľovi, prečo knihy v knižnici 
pečiatkujú, balia do fólie. Dozvedeli 
sa, prečo lepia čiarové kódy na knihy 
a čo všetko sa z nich dá o knihe pre-
čítať. Malí škôlkari sa stretli prvýkrát 
s Knihuľkou... Ako sme očakávali, deti 
najviac v knižnici zaujalo balenie kníh 
do ochrannej fólie a písanie na kla-
sickom písacom stroji, ktorý mnohé 
z nich videli prvýkrát.    
  
Pohľady do zákulisia
Handlovský dom kultúry praskal vo 
švíkoch. Prišli škôlkári, školáci a ne-
chýbali ani gymnazisti. Návštevníci sa 
premenili na moderátorov a vyskúšali 
si ako sa cítia herci, keď stoja na do-
skách, ktoré znamenajú svet. Viac ako 
200 detí si určite prišlo na svoje. Na-
vštívili zákutia, ktoré sú bežne zahalené 
rúškom tajomstva.
Pod rúškom tajomstva neostalo ani 
zákulisie mestskej plavárne. Plávanie 
je moderné a 166 športovcov si ne-
nechalo ujsť pohľad na čističku vody 
miesta, kam sa inak nechodí.
Podnikanie je v tejto dobe veľmi ná-
ročné, ale dobrý nápad ocení každá 
doba. Malé prednášky o podnikaní 
v Podnikateľskom inkubátore boli ve-
nované starším, fotoateliér vítal i tých 
najmenších.
Odevná banka v tento deň pripravila 
akciu „všetko za 10 centov“, CVČ 
Relax si pripravilo výstavný panel 
s prezentáciou krúžkovej činnosti, 
päť DaMPákov aktívne pomáhalo pri 
organizovaní podujatia. 

Koľko na takýto dialóg mesto 
potrebovalo peňazí?
Nuž za 5 Eur výkresy na záložky vy-
tlačené v dome kultúry, pár desiatok 
Eur na cukríky  pre deti, ktoré venoval 
MsBP Handlová s.r.o. a chuť stretnúť 
sa.  K nezaplateniu sú príjemné pocity 
všetkých, ktorí prišli. Veríme, že na 
budúci rok si nájde cestu do organi-
zácií mesta aj verejnosť. V Handlovej 
bolo naozaj rušno, ale hlavne, veľmi 
príjemne sa rozprávalo. Viac z hand-
lovského Dňa otvorených dverí nájdete 
na www.handlova.sk 

Jana Paulínyová, hovorkyňa mesta
JP, DK, Msk

Deň otvorených dverí navštívilo viac ako 8OO školákov Ako sa v kolónii 
(ne)odovzdávajú byty
Sociálne oddelenie MsÚ v Handlo-
vej, v rámci pravidelných kontrol 
vykonalo 8.10.2012, v spolupráci 
s MsBP v Handlovej, Obvodným 
oddelením Policajného zboru 
v Handlovej a s Mestskou políciou 
v Handlovej, šetrenia v lokalite 
Baníckej kolónie, so zameraním na 
kontrolu neoprávneného užívania 
mestských bytov, dlhov na nájom-
nom a odchyt túlavých psov. Pri 
tomto šetrení zistili, že byt na Ulici 
Fučíkova 22/4 je opustený a znač-
ne zdevastovaný. Okrem vstupných 
dverí chýbali všetky vnútorné dvere 
a takisto aj vybavenie bytu vrátane 
schodiska do izbičky. Na základe 
tejto skutočnosti podal MsBP 
Handlová s.r.o. trestné oznámenie 
na neznámeho páchateľa vo veci 
prečinu krádeže a prečinu poško-
dzovania cudzej veci.

RV

Podnikateľský inkubátor 
Handlová pripravuje

17. november 
a súčasnosť

Diskusia so študentmi 
stredných škôl

16. novembra (piatok)
v budove Podnikateľského 

inkubátora

Bližšie informácie: 
Vladislav Horváth 0907 774 280

Vladislav Horváth, Ján Spevár  a priatelia 
pripravujú pre handlovské deti

Detskú hokejovú ligu
Medzidvorová súťaž je pre deti do 15 rokov, súťaž sa 
začne v mesiaci december a skončí v mesiaci február. 
Propozície a pravidlá DHL si záujemcovia môžu 
vyzdvihnúť od 15. novembra v budove Podnikateľské-
ho inkubátora, kancelária č. 314.

Privítame pomoc študentov a rodičov.
V prípade záujmu volajte 0907 774 280
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Z rokovaní primátora mesta
Vážení Handlovčania, v stálej 
rubrike vám opäť prinášame 
rokovania primátora mesta 
v mesiaci október  2012. 
Témy stretnutí sú i pre vás 
ukazovateľom, v akých smeroch 
sa snaží vedenie mesta o rozvoj 
Handlovej. Primátor mesta 
absolvoval:
- Pracovné rokovanie so starostkou 
obce Chvojnica a Poruba 
- 22. zasadnutie mestskej rady
- Pracovné rokovanie so starostami 
obcí hornej Nitry 
- Pracovné rokovanie s generálnym 
riaditeľom spoločnosti Drevona 
Slovakia s.r.o.
- Pracovné stretnutie so zástupcom 
Ministerstva životného prostredia 
SR - Sekcia geológie
- Pracovné rokovanie v spoločnosti 
HANT- BA, a.s.  
- 23. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva 
- Gremiálna porada

Podujatia, akcie, spoločenské 
aktivity: 
- Vyhodnotenie Baníckej rallye
- Obrady
- Pamiatka zosnulých

Po mesačnej letnej prestávke sa 
handlovskí poslanci opäť zišli na 
augustovom rokovaní mestské-
ho zastupiteľstva.  Poslankyňa 
Jarmila Podobová práve na 
tomto rokovaní poslancom pred-
stavila pripravované podujatie 
Dni dobrovoľníctva, ktoré, ako 
dnes už vieme, boli v Handlovej 
mimoriadne úspešné. Rokovania 
poslaneckého zboru sa v auguste 
po prvýkrát zúčastnili členovia 
petičného výboru proti výstavbe 
v Handparku. Poslancom pred-
niesli dôvody, pre ktoré by park 
podľa nich mal zostať zachovaný. 
Mesto deklarovalo, že sa k tomuto 
problému vyjadrí až po ankete, v 
ktorej môžu Handlovčania vyjadriť 
svoj názor.

Ďalšie rokovanie poslaneckého 
zboru bolo 27. septembra. Najroz-
siahlejšia časť patrila  hospodár-
skym výsledkom za prvý polrok 
v mestských organizáciách. Tie 
hospodárili s rozpočtom zníženým 
o 16 percent. Hlavná ekonómka 

Vybrali sme zo zastupiteľstiev

foto V.Horváth

mesta predložila zastupiteľstvu vy-
hodnotenie hospodárskej činnosti 
mesta, škôl a školských zariadení za 
I. polrok 2012 a zároveň predložila  
monitorovaciu správu programové-
ho rozpočtu k 30.6.2012 .
V diskusii sa poslanci  aj občania 
opäť vyjadrovali k téme parku za 
nemocnicou. Diskutovalo sa aj 
o pešej zóne na námestí, či o pe-
tícií za práva slušných ľudí, ktorú 
podpísal aj primátor mesta Rudolf 
Podoba. Obyvateľ Krššákovej ulice 
sa sťažoval na neúnosnú dopravnú 
situáciu na tejto ulici, ktorú využí-
vajú stavbári na prevoz materiálu 
k Seniorcentru.

Na októbrovom rokovaní riaditelia  
handlovských škôl predkladali sprá-
vy o výchovno-vzdelávacej činnosti 
za uplynulý školský rok. Správu 
predkladala aj riaditeľka Materskej 
školy na Ul. SNP a riaditeľ ZUŠ Han-
dlová. Ďalším školským zariadením, 
ktoré informovalo o svojej činnosti 
bolo Centrum voľného času Relax. 
Od budúceho roka by malo byť 

centrum presťahované do domu 
kultúry. Mesto si od toho sľubuje 
ušetrenie finančných prostriedkov.  
V ďalšej časti rokovania primátor 
mesta poslancom predložil návrhy 
na udelenie ocenení mesta. Mesto 
môže každoročne udeliť cenu mes-
ta, čestné občianstvo a cenu pri-
mátora. Poslanci z nominovaných 
schválili dvoch ocenených cenou 
mesta a tri ceny primátora. 

Nepriaznivý vývoj podielových daní 
núti mesto prijať ďalšie úsporné 
opatrenia.  
Do konca decembra sa nebude 
vykonávať zber veľkoobjemného 
odpadu a šetriť sa bude aj na ve-
rejnom osvetlení. K prekvapivému 
zvratu došlo v čase vyhradenom na 
diskusiu občanov. Primátor mesta 
prítomných zástupcov petičného 
výboru  ubezpečil, že odporučí 
poslancom neschváliť zmenu územ-
ného plánu mesta Handlová v časti 
zmeny funkčného využitia Handpar-
ku na zmiešané územie. 

J. Pavelková, D.Reindlová

Pozvánka
Primátor mesta Handlová 
Ing. Rudolf Podoba zvoláva 

mestské zastupiteľstvo 
na štvrtok 22. novembra  2012 
o 14.00 h do Veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ Handlová.
Pozvánky s programom nájdete 
na www.handlova.sk, vo vývesnej 
tabuli pred MsÚ a na plagátových 
plochách mesta. Rokovanie 
poslaneckého zboru je verejné.

Handlová 
na facebooku!
Like!

Správy z MsÚ
Zmena termínu schvaľovania 

Zmien a doplnkov č.3 
územného plánu mesta 

Handlová

Vážení Handlovčania, v súvislosti  so 
schvaľovaním Zmien a doplnkov č.3 
územného plánu mesta Handlová, 
mesto avizovalo, že predmetom 
októbrového zastupiteľstva bude aj 
tento bod rokovania. Vzhľadom na 
dlhodobý proces príprav tohto dôle-
žitého strategického dokumentu, 
množstvo zainteresovaných  sub-
jektov ako i verejného prerokovania 
(5.10.2012)  sa termín schvaľovania 
posúva a nie je ešte zrejmé, či tento 
bod bude predmetom rokovania 
MsZ v novembri. Preto vás prosíme, 
sledujte pozorne program rokovaní 
MsZ, ktorý je vždy súčasťou pozván-
ky na MsZ. Ďakujeme.

Organizačné zmeny na 
Mestskom úrade v Handlovej

Presun referátov oddelenia miest-
nych daní a podnikateľskej činnosti 
na mestskom úrade v Handlovej 
a pokladne mesta

Zmena zákona o daniach a po-
platkoch si vyžiadala aj fyzický 
presun referátu Oddelenia miest-
nych daní a podnikateľskej činnosti 
na MsÚ v Handlovej. Výmery na 
dane musia byť od budúceho roku 
zasielané na jednom, spoločnom 
daňovom  priznaní. 
Spájajú sa miestne dane: 
daň z nehnuteľností, daň za psa, 
daň za nevýherné hracie prístroje 
a daň z predajných automatov.  
Platba za zvoz, uskladnenie 
a separáciu odpadu v našom 
meste ostáva vyrubovaná naďalej 
samostatne a bude označená ako 
poplatok. Z dôvodu efektívnejšej 
komunikácie bol referát, ktorý má 

daň za psa v kompetencii presunu-
tý fyzicky bližšie k oddeleniu daní. 
Táto zmena si nevyžiadala náklady 
na vybavenie kancelárií, avšak 
bolo potrebné presunúť aj ďalšie 
referáty.

Od polovice októbra 2012 
nájdete po novom:

Oddelenie  miestnych daní a 
podnikateľskej činnosti – referát 
evidencie psov, jarmoky - Eva Jaš-
šová, kancelária č.6, prízemie MsÚ 
vpravo, tel:  519 25 53, 

Oddelenie miestnych daní a 
podnikateľskej činnosti - referát 
majetku – Ing. Simona Mihalusová, 
kancelária č. 13., prízemie MsÚ 
vľavo, tel: 519 25 21, 

Pokladňa mesta 
- Darina Guttmanová, 
kancelária č. 16,  prízemie MsÚ 
vľavo, tel.: 519 25 23

JP

Získajte informácie 
o dianí v meste priamo do 
svojej emailovej schránky

Aby vám žiadna informácia ne-
ušla a vedeli ste najaktuálnejšie 
informácie z Handlovej, zaregis-
trujte sa na oficiálnej internetovej 
stránke mesta www.handlova.sk. 
Pridajte sa k už zaregistrovaným!
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Nocľaháreň v Handlovej  

Prevádzka  od 1.11.2012, v prípa-
de silných mrazov aj skôr,  v čase 
od:  19.00hod. do 7.00 hod. , po-
čas silných mrazov od 18,00 hod.

V zimnom období  2012/2013 
pripravila nezisková organizácia 
Jazmín pomoc  ľuďom bez prístre-
šia, ktorí sa nedokážu prispôsobiť 
vnútornému poriadku a dodržiavať 
abstinenciu,  prenoco vanie v 
nocľahárni.
V suteréne sú pripravené priestory 
na prenocovanie a stredisko hy-
gienickej očisty, kde sa budú mať 
možnosť osprchovať a v prípade 
potreby dostanú  čisté ošatenie.
Do nocľahárne budú vpustení ľudia, 
ktorí majú len zostatkový alkohol, 
max. do 0,05 promile, nie sú 
agresívni a nie sú nebezpeční sebe 
i okoliu. Títo ľudia si za prenocova-
nie zaplatia 1 euro.

Personálne a prevádzkové 
zabezpečenie
Prijatie, vedenie evidencie, výber 
poplatku, dohľad a  vydanie posteľ- 
ného prádla, ošatenia  zabezpečí  
službukonajúci pracovník
Dezinfekciu a upratanie, výmenu 
posteľného prádla zabezpečia 
dobrovoľníci v dopoludňajších ho-
dinách.

Stredisko hygienickej 
očisty 
V suteréne je pripravené stredisko 
hygienickej očisty , ktoré bude  v 
prevádzke v čase od 8.00 do 12.00 
hod.  za poplatok 1euro , pre ľudí, 
ktorí nie sú umiestnení v zariadení 
a potrebujú si vykonať hygienickú 
očistu, v prípade potreby dostanú 
ošatenie z darovaných vecí. 
Prevádzku, vedenie evidencie a 
výber poplatku zabezpečí službu-
konajúci pracovník, dezinfekciu 
zabezpečia dobrovoľníci. 

Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka

Znovu po 16-tich rokoch
Na mieste posledného odpočinku 
je v strede cintorína umiestnené 
súsošie. Je to pamätník zrealizova-
ný v roku 1967 Martinom Prôčkom 
a Jánom Procnerom a venovaný 
obetiam druhej svetovej vojny. 
Málokto však vie, že z druhej stra-
ny je pomník s reliéfmi, vytvorený 
neznámym autorom, venovaný 
obetiam prvej svetovej vojny. 
Spolu tvoria jeden celok, ktorý je 
zapísaný v Registri nehnuteľných 
národných kultúrnych pamiatok.
A práve záchrana tejto významnej 
národnej kultúrnej pamiatky (NKP) 
bola predmetom žiadania finanč-
ných prostriedkov na komplexnú 
reštauráciu z dotačných schém 
Ministerstva kultúry a Ministerstva 
vnútra. Spolu sme podali 4 žiadosti 

v rozmedzí rokov 2009-2011. Ani 
jedna, aj napriek opodstatnenosti, 
nebola schválená. 
Naposledy sa pamätník generálne 
reštauroval pred 16-timi rokmi ko-
lektívom kvalifikovaných odborníkov, 
spolu so spoluautorom Jánom Proc-
nerom. Od tej doby sa však hlavne 
na prednom pamätníku podpísal zub 
času. A preto sa vzhľadom na jeho 
kondíciu spoluautor, aj napriek ne-
schváleniu dotácií, rozhodol vykonať 
základné sanačné práce na vlastné 
náklady. Obával sa zimy, ktorá moh-
la silno narušiť konštrukciu súsošia. 
To obsahovalo niekoľko výrazných 
a hlbokých trhlín na viacerých 
miestach. 
Základná sanácia bola úspešne 
dokončená v októbri 2012 a NKP 
sa ďalšej zimy nemusí obávať. 
Poďakovanie patrí právom Jánovi 

Procnerovi. Patrí však aj členom 
Karpatonemeckého spolku a žia-
kom ZŠ Školská, ktorí počas Dni 

dobrovoľníctva vyčistili okolie a aj 
samotné sochy od vosku a spálenín 
po sviečkach.              Referát reg. rozvoja 

Aj napriek dlhodobej finančnej 
kríze od roku 2009 mesto Han-
dlová doposiaľ nemuselo pris-
túpiť k ráznejším opatreniam 
v oblasti poskytovaných služieb 
pre obyvateľov.

Dobre nastavenými krokmi v oblasti 
šetrenia dovnútra v mestských inšti-
túciách (od februára 2009) v Han-
dlovej nemuselo dôjsť k rušeniu 
inštitúcií mesta (školy, predškolské 
zariadenia, knižnica, dom kultúry, 
plaváreň mesta a pod.)  Samospráva 
mesta Handlová v plnej miere zabez-
pečila všetky svoje úlohy v medzi-
ach zákonných povinností. Kosilo 
sa v pravidelných cykloch 4krát do 
roka, svietilo verejné osvetlenie, bol 
zabezpečený zber, zvoz aj likvidácia 
odpadov meste, nedošlo k prepúšťa-
niu zamestnancov MsÚ ani  v mes-
tských organizáciách, realizovali sa 
rozbehnuté projekty a pod.  

V októbri 2012 bolo podpísané Me-
morandum  o spolupráci, uzavreté 
medzi Vládou Slovenskej republiky 
a členmi ZMOS. Mesto Handlová, 
ako člen združenia deklaruje spo-
ločnú vôľu podieľať sa na realizácii 

zámerov stabilizácie a konsolidácie 
verejných financií.
Podľa prognóz MF SR nedôjde 
k zlepšeniu finančnej situácie v prí-
jmovej časti rozpočtov samospráv 
(podielové dane). Aj v zmysle vyššie 
prijatého memoranda, v záujme 
zachovania rozpočtových pravidiel 
samosprávy (vytvorenia vyrovna-
ného rozpočtu na rok 2013), ako 
i z dôvodu nezadlžovania mesta 
a teda aj jeho obyvateľov, mesto 
Handlová počínajúc októbrom 2012 
pristupuje na šetriace opatrenia. 
Opatrenia, ktoré mesto prijíma, sa 
v súčasnej dobe podrobujú analýze 
a samospráva mesta Handlová bude 
priebežne informovať o postupných 
krokoch.

Od októbra 2012 samosprá-
va Handlovej pristupuje na 
dve šetriace opatrenia:
  

Nebude sa realizovať zvoz veľkoka-
pacitného odpadu v Handlovej do 
konca roku 2012
Úspora finančných prostriedkov: 
3400 €/2 mesiace (mesiace novem-
ber a december 2012)  
(Zostáva v platnosti bezplatné ulo-

ženie odpadov na skládkach pre 
Handlovčanov -viac v samostatnom 
článku) 

V Handlovej bude svietiť každá dru-
há lampa verejného osvetlenia
Od konca októbra budú postupne 
vypnuté svetelné body. Nedôjde 
k úplnému odstaveniu ani jednej ve-
tvy verejného osvetlenia, avšak dô-
jde k odstaveniu svetelných bodov 
od prívodu el. energie. Ekonomické 
dopady budú postupne do konca 
roku sledované. O obnovení resp. 
pokračovaní postupného vypínania 
svetelných bodov bude samospráva 
informovať.
Predpokladá úspora finančných pro-
striedkov 35 tis. €/rok.

Samospráva mesta Handlová ďa-
kuje všetkým obyvateľom mesta 
za pochopenie a za pomoc pri 
spoločnom šetrení finančných pro-
striedkov. Dôvodom opatrení je udr-
žanie vyrovnaného rozpočtu mesta 
a nezadlžovanie mesta Handlová 
do budúcnosti. V prípade nutnosti 
ďalších opatrení, budú Handlovčania 
včas informovaní.

Šeriace opatrenia v Handlovej – dotýkajú sa nás všetkých

Ako bude otvorený 
cintorín...
Spoločnosť  PARTE s.r.o - správa 
cintorína Handlová oznamuje 
návštevníkom cintorína, že pri 
príležitosti Sviatku všetkých svätých 
a Pamiatky zosnulých, bude mestský 
cintorín Handlová otvorený v týchto 
hodinách:

• štvrtok 1.11.2012 - 8.00 - 22.00 h
• piatok  2.11.2012 - 8.00 - 22.00 h
• sobota 3.11.2012 - 8.00 - 22.00 h
• nedeľa 4.11.2012 - 8.00 - 22.00 h

Osvetlenie cintorína bude 
zabezpečené v týchto dňoch v čase 
od 18.00 - 22.00 h

Zmeny nájomcu hrobového 
miesta, zmeny adresy trvalého 
pobytu nájomcu hrobového 
miesta, konzultácie k hrobovým 
miestam ako i platby a vydanie 
zmlúv na prenájom HM podľa 
Zákona č.131/2010 Z.z. 
o pohrebníctve vybavíte v 
kancelárii nachádzajúcej sa v 
domčeku, označenom Pohrebná 

služba, pri vstupe na cintorín 
v Handlovej. Počas Sviatku 
všetkých svätých a Pamiatky 
zosnulých budú uvedené služby 
dostupné nasledovne:

• štvrtok 1.11.2012 - 9.00 - 18.00 h
• piatok  2.11.2012 - 9.00 - 18.00 h
• sobota 3.11.2012 - 9.00 - 18.00 h
• nedeľa 4.11.2012 - 9.00 - 18.00 h

Vážení návštevníci, ďakujeme za 
porozumenie, vzájomnú tolerantnosť 
a rešpektovanie pokynov mestskej 
polície a správy cintorína.
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Zber veľkoobjemného 
odpadu do konca roku 

zrušený
Handlovčanom aj naďalej odpad 
bezplatne prevezmú na skládke
Vážení Handlovčania, vzhľadom na 
úsporné rozpočtové opatrenia mes-
ta  je zvoz veľkoobjemného odpadu 
veľkokapacitnými kontajnermi do 
konca roka 2012 zrušený (počas 
mesiacov november a december 
2012). Zber Veľkoobjemného odpa-
du sa do októbra 2012 realizoval raz 
do mesiaca podľa harmonogramu. 
Mesto Handlová ďakuje vopred 
všetkým Handlovčanom za využitie 
jestvujúcej bezplatnej služby, v rámci 
ktorej môžu umiestniť veľkoobjemný 
odpad na skládku.

Obyvatelia Handlovej môžu veľko-
objemný odpad doniesť na skládku 
odpadov Handlová (Ul. Na Sche-
iblingu), niektoré druhy odpadov 
môžu doniesť aj na skládku na Ul. 
Potočná, kde bude odpad Handlov-
čanom po preukázaní občianskym 
preukazom bezplatne prevzatý. 

Aký odpad môžu Handlovčania 
bezplatne doniesť na Zberný dvor 
na Ul. Potočná?
Zberný dvor Ul. Potočná je určený 
pre zber:
• separačných surovín (plasty, sklo, 
kov.obaly, papier a lepenku, VKM),
• elektroodpad (čiernu a bielu elek-
troniku) 
• nebezpečného odpadu (farby,žia-
rivky, autobatérie, tužkové batérie, 
pesticídy...) 
• oleje (motorové oleje)

Aký odpad môžu Handlovčania 
bezplatne doniesť na Stredisko trie-
deného zberu na Skládku odpadov 
Handlová (Ul.Na Scheiblingu)
Zberný dvor na Stredisku triedeného 
zberu na Skládke odpadov Handlová 
(Ul. Na Scheiblingu) je určený pre 
zber:
• veľkoobjemného odpadu (nábytok, 
koberce, kuch.linky, umývadlá, vane, 
bytové jadrá, podlahové krytiny)
• drobného stavebného odpadu 
(drobný stavebný odpad z prerába-
nia bytov a bytových jadier)
• drevené okná
• separačných surovín (plasty, sklo, 
kov.obaly, papier a lepenku, VKM)

Tento odpad sa po preukázaní 
Handlovčanov občianskym preu-
kazom prevezme bezplatne aj v 
popoludňajších hodinách, v sobotu a 
nedeľu vrátnikmi spoločnosti Hater-
-Handlová, spol. s r.o. Podnikatelia 
a živnostníci majú z výkonu svojej 
činnosti tieto druhy služieb spo-
platnené podľa cenníka spoločnosti 
Hater-Handlová, spol. s r.o.

Za čierne skládky 
platíme draho všetci

V Handlovej majú možnosť všetci 
umiestniť odpad tak, aby čierne 
skládky nevytvárali. Mesto má 
povinnosť likvidovať čierne skládky 
v meste, môže sankcionovať tých, 
ktorí ju vytvorili. Páchateľ je však 
často neznámy, nikto ho nevidí. 
Nebuďme ľahostajní. Finančné 
dôsledky znášame všetci. V prípade, 
že ste svedkom vytvárania skládky, 
kontaktuje priamo hliadku MsP 
Handlová 0905 499 384 alebo 168 
00, resp. referát životného prostredia 
MsÚ 046 519 25 13. Spolu šetríme 
verejné prostriedky, aby sme predišli 
zadlžovaniu mesta.

MESTO HANDLOVÁ 
ponúka do nájmu na podnikateľské 
účely nebytové priestory 
nachádzajúce sa na Ul. Mostná, 
súpisné číslo 1947 v k.ú. Handlová 
– blok D 
PREDMET NÁJMU : 
- nebytový priestor s rozmermi 
167 m2 z toho výmera prevádzky 
Bistra 73 m2,  skladové a ostatné 
priestory 94 m2(t. č . prevádzka 
Bistro LIGETA).
Špecifikáciu predmetu nájmu  môžu 
záujemcovia podávať písomne na 
Mestský úrad Handlová, oddelenia 
správy daní, majetku mesta 
a podnikateľskej činnosti, č.d. 13 
spolu s fotokópiou ŽL. 
Informácie na tel. čísle : 519 25 21, 
podnikateľské oddelenie, prípadne 
osobne. 
PRIESTORY JE MOŽNÉ VYUŽÍVAŤ  
OD  1. 11. 2012. 

Novootvorené 
a zrušené 

prevádzkarne 

August 2012
Otvorené: 
Služby v oblasti stavebného 
sporenia, v budove Domu kultúry
Výroba výrobkov z betónu, sádry 
a cementu, Štrajková 1
Zrušené:
Predajňa textilu, Podnikateľský 
inkubátor   
September 2012
Neboli zriadené žiadne prevádzky.
Zrušené:
Odevy pre moletky, SNP 1 (OD 
Coop  Jednota)

Preskúšanie 
prevádzkyschopnosti sirén - sys-
témov varovania obyvateľstva
v Slovenskej republike v roku 
2012 .

V roku 2012 je vykonávaná skúš-
ka 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 vykonaná v piatok        
9. novembra 2012.

Srdečne pozývame!

* Týždeň vzdelávania 2012  
  – 9.ročník
* Výstava fotografií 
  z Dní dobrovoľníctva 2012 
 Od 12.11.2012
 Dom kultúry mesta Handlová 

* Semináre a workshopy 
 12. – 21.11.2012
- Finančná gramotnosť 
- Škola lásky v rodine a v škole 
- Metódy neformálneho vzdelávania
- Poruchy správania a učenia
- Seminár pre členov školských rád
- Akí sú naši žiaci? 
– prezentácia výsledkov prieskumu
* Akadémia škôl spojená s ude-   
lením ocenenia „Dobrý nápad 2012“ 

15.11.2012 (štvrtok) 10.00 h
* Najlepší študenti v obradnej sieni  
 MsÚ - 16.11.2012  10.00 h

Viac informácií www.handlova.sk

Viete, že v tomto školskom 
roku:
Do školských lavíc našich základ- 
ných škôl zasadlo spolu 1165 
žiakov, z toho: 

ZŠ Mierové námestie 511 žiakov
ZŠ Morovnianska cesta 333 žiakov
ZŠ Školská 321 žiakov

V porovnaní s počtom žiakov 
v minulom školskom roku máme  
v základných školách o 3 žiakov 
viac. 

Pravidelnú činnosť v školských 

kluboch detí v tomto školskom roku 
bude navštevovať 227 detí. 
Do materskej školy nastúpilo 363 
detí, z toho je 130 predškolákov.
ZUŠ-ku navštevuje 458 žiakov 
a pravidelnú krúžkovú činnosť v CVČ 
RELAX 324 detí.

Prázdniny...
Jesenné prázdniny sa začínajú 
31.októbra 2012 a končia  2. 
novembra 2012. Posledný deň 
vyučovania pred začiatkom prázdnin 
je 30. október  2012 (utorok). 
Začiatok vyučovania po prázdninách 
je 5.november 2012 (pondelok).
Materská škola, Ul. SNP 27, 
Handlová bude počas jesenných 
prázdnin v prevádzke so všetkými 
elokovanými triedami.

Handlová a okolie

ROZVOZ VÍNA
0903 216  485
Dovozné 1€, nad 10 l 
zdarma!

Čierne zlato
(nová publikácia o dejinách Hornonitria z pera Jozefa 
Lenharta)

„Možno to všetko, čo som ti povedal, raz napíšeš, 
lebo inak sa na to zabudne. Pretože spomienky 
nezostávajú, tie odchádzajú s ľuďmi.“

Tak zapísal svoje prvé slová vo svojej práve 
vychádzajúcej knihe kunsthistorik, lokálpatriot a redaktor 
Jozefa Lenhart.  Narodil sa v rodine uznávaného 
slovenského rezbára, majstra ľudovej umeleckej 
výroby Jozefa Lenharta z Jalovca, ktorého životná púť 
sa  skončila 15.8.2010 vo veku dožitých 90 rokov. 
Kniha rodinného typu, ako ju v podtitule nazval jej autor, 
rozpráva prostredníctvom dvanástich originálnych, 
nezvyčajných, často aj dobrodružných príbehov o dianí 
na hornej Nitre.

Pozvánka
Novootvorená súkromná KARPATY ART GALLERY 
sa 15. novembra o 16.00 h. stane miestom oslavy. 
Určite príjemné stretnutie Hornonitrancov a všetkých, 
ktorí majú vzťah k hornej Nitre, územiu so svojráznou 
slovensko-nemeckou materiálnou a duchovnou kultúrou, 
ktorú vytvárali stáročia pôvodní starousadlíci a dotvárali 
prisťahovalci spoločne. Vodou z prameňa rieky Nitry 
a z prameňa riečky Handlovky pošlú na vianočný trh a k 
slovenskému čitateľovi knihu historických povestí Čierne 
zlato, „zlato písané aj obrazové“. Zakúpiť výnimočnú 
knihu a prezrieť si obrazy v skutočnej veľkosti, či 
prečítať si z nej priamo v priestoroch súkromnej galérie, 
bude širokej verejnosti sprístupnené do konca januára 
2013. Čítaním dávneho odkazu a uvažovaním nad jeho 
odkazom nás dokáže duchovne naplniť, obohatí náš život 
a ukáže nám ako spoznať Hornonitrie. 
O distribučných miestach  knižky sa dočítate viac aj na 
www.handlova.sk 

Jana Oswaldová+ JP
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Nedeľné kino plné 
rozprávok v našom 
dome kultúry
Nezabudnite to povedať 
rodičom...
Milé deti, keď mali vaši 
rodičia toľko rokov, koľko 
máte teraz vy, tešili sa 
na nedeľu. Práve v tento 
deň popoludní o tretej 
išli do kina na nedeľnú 
rozprávku. No ako vyrástli, 
aj tie nedeľné rozprávky sa 
z kina vytratili. Tak sme sa 
v dome kultúry rozhodli, že 
pre vás v zimnom období 
pripravíme Nedeľné kino 
plné rozprávok. No a hneď 
v novembri na vás čakajú 
dve rozprávky. 
11. novembra 
ASTERIX A VIKINGOVIA, 15.00 h 
25.novembra SAMMYHO 
DOBRODRUŽSTVÁ, 15.00 h. 
Vstupné do kina je len 1,-€. 
Nezabudnite to povedať rodičom, 
že v nedeľu 11. novembra 2012 
o 15.00 h sa na vás tešíme.

Hororový bál 
bol po žobráckom 

a vodníckom plný dobrej nálady

Handlovský dom kultúry reflektuje 
na túto dobu, ale vôbec sa nemračí. 
Bez kultúry to nejde a nikdy 
ani nešlo, ani v tých najhorších 
časoch. Je veľmi príjemné, keď 
aj Handlovčania nájdu cestu za 
podujatiami, ktoré stoja tým viac 
ľudského úsilia čím menej je 

peňazí.  Keď sa s tématickými 
bálmi začínalo, nikto nevedel, čo sa 
z toho vykľuje. A na tom poslednom 
už nebolo miesta. Viac ako 160 
Handlovčanov sa bavilo. Čítala som 
na webstránke DK, že „po kečupovej 
tombole sa strašilo a tancovalo 
až do rána bieleho. Ktovie, možno 
práve preto, že hororové legendy 
vám nikdy nedajú spať.“ 
Je dobré, že nielen legendy ale aj 
kultúra v našom meste nám nedá 
spať.
Vďaka dobrým myšlienkam 
zamestnancov DK a publiku, ktoré 
na tú kultúru prídu. Aký bál bude 
na programe pod číslom štyri? 
Nechajme sa prekvapiť. Určite sa 
vychytajú aj tie muchy, ktoré občas 
do podujatí „priletia“. 

JP

Dom kultúry Handlová informuje
Mestská polícia zaznamenala 
za mesiac september - 
október 2012 (od 19.9.2012 
do 17.10.2012 celkom 396 
udalostí. Zaevidovaných bolo 
87 priestupkov, z ktorých bolo  
29 priestupkov oznámených 
občanmi mesta. 
Za uvedené obdobie bolo zistených 25 
dopravných priestupkov.
Priestupky porušením VZN:
VZN č. 10/2005 na úseku  chovu a držania 
psov na území mesta –  16 priestupkov,
VZN č. 4/2005  o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom 
– 9 priestupkov.
Proti majetku boli zistené alebo oznámené 
4 priestupky /z ktorých bol 1 priestupok 
odovzdaný OOPZ pre podozrenie zo 
spáchania trestného činu/.
Zákroky sa vykonávali aj na úseku verejného 
poriadku, kde MsP riešila 6 priestupkov, 
z ktorých bol 1 prípad rušenia nočného 
kľudu, 4 prípady boli na úseku verejného 
pohoršenia a 1 priestupok bol na úseku 
znečistenia verejného priestranstva. 
Na úseku občianskeho spolunažívania boli 
spáchané 2 priestupky.
V 21 prípadoch bol porušený Zákon 282/
2002 o niektorých podmienkach chovu 
psov. 
Zákon č. 39/2007 – o veterinárnej 
starostlivosti – 4 priestupky. 
Príslušníci mestskej polície odchytili  
18 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku. MsP vrátila 7 psov pôvodným 
majiteľom.
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 118 zákrokov a 33 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objektom.
Kamerovým systémom bolo zistených  11 
priestupkov a udalostí. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP 
vykonaných 12 zákrokov. 
Dňa 8.10.2012 bola vykonaná kontrola 
v Baníckej kolónii so zameraním na 
evidenciu psov, odchyt túlavých psov, 
kontrolu trvalého a prechodného pobytu 
občanov z iných miest.  Kontroly sa 
zúčastnilo 5 príslušníkov mestskej polície, 2 
príslušníci OO PZ Handlová, 2 pracovníčky 
MsBP a 4 pracovníčky sociálneho úradu 
pri MsÚ Handlová.  Skontrolovaných bolo 
186 bytových jednotiek, prihlásených  
bolo 143 psov, neprihlásených 21 psov. 
Z 21 neprihlásených bolo 8 psov vo veku, 
na základe ktorého pes ešte nemusí byť 
prihlásený. Povinnosť prihlásiť psa do 
evidencie vyplýva držiteľovi do 30 dní po 
uplynutí lehoty, ak je pes držaný nepretržite 
na území mesta viac ako 90 dní.  V troch 
prípadoch si držitelia nesplnili povinnosť 
oznámiť každú zmenu do evidencie ako 
úhyn psa, zmena držiteľa psa. V priebehu 
týždňa si do evidencie prihlásilo svojich 
psov 5 obyvateľov BK.  V riešení MsP 
zostáva 5 priestupkov.
Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od 19.9.2012 do 17.10.2012
21.9.2012 o 21:15 hod. – tel. oznámené, 
že na zastávkach MHD oproti Hotelu Baník 
sa nachádza muž, ktorý obťažuje ľudí 
čakajúcich na zastávke, a nad správaním 
ktorého sa okoloidúci pohoršovali. Hliadkou 

bola na mieste zistená totožnosť muža, 
ktorý bol z priestorov zastávok vykázaný. 
Výzve hliadky vyhovel. O 21:40 hod. 
bolo MKS zistené, že muž sa vrátil na 
miesto a znova obťažuje ľudí. Priestupok 
proti verejnému poriadku bol ukončený 
pokutou v blokovom konaní a priestupca 
bol z miesta vykázaný. 
27.9.2012 o 20:45 hod. – tel. oznámené, 
že na sídlisku MC sused pod vplyvom 
alkoholu úmyselne poškodil a odcudzil 
madlo na výťahových dverách a teraz sa 
doma vyhráža ublížením na zdraví. Hliadka 
na mieste zistila totožnosť muža, ktorý 
odmietal vydať odcudzenú vec a vrátil ju 
až po niekoľkých výzvach. Hliadkou bol 
na mieste upokojený a bol predvolaný na 
útvar MsP za účelom podania vysvetlenia, 
nakoľko bol pod vplyvom alkoholu. 
Priestupok je v riešení MsP. 
1.10.2012 o 17:30 hod. - tel. oznámil 
obyvateľ Športovej ulice, že k nemu do 
dvora prelieza opitý muž a vykrikuje na 
neho. Hliadka na mieste zistila totožnosť 
muža,  ktorý bol značne pod vplyvom 
alkoholu. Hliadka sa pokúsila kontaktovať 
jeho  manželku na adrese trvalého pobytu, 
ktorá však nebola doma.  Po upozornení  
hliadkou sa muž oznamovateľovi 
ospravedlnil a z miesta odišiel smerom 
na Ul.  Švermovu. Opitý muž bol hliadkou 
niekoľkokrát skontrolovaný, bez zranení 
sedel na múriku pri Handparku. 
2.10.2012 o 01:40 hod. - tel. oznámil 
anonym z MC, že počul silnú ranu a že 
v okolí  MŠ alebo ZŠ na Ul. MC asi horia 
kontajnery. Po preverení oznamu bolo 
zistené, že  horia kontajnery v areáli ZŠ 
MC. Na mieste sa nachádzala hliadka OOPZ 
a po chvíli  prišli aj hasiči. Zhoreli všetky 
kontajnery na separovaný odpad. Hliadka 
vykonala  šetrenie v okolí, ale žiadne 
osoby neboli spozorované. Vec rieši OOPZ. 
Šetrením policajtov OOPZ a záznamom 
z kamerového systému základnej školy 
bol zistený páchateľ, ktorý kontajnery 
úmyselne podpálil. 
12.10.2012 o 11:37 hod. – pomocou MKS 
bol zistený neznámy muž tmavšej pleti, 
ktorý na kočíku viezol dopravnú značku 
B – 2 Zákaz vjazdu do zberných surovín, 
kde mu ju však odmietli zobrať. Hliadka 
menovaného zastihla na Partizánskej 
ulici, kde po spozorovaní hliadky MsP 
odhodil značku do kríkov. Po príchode na 
miesto bola zistená totožnosť muža, ktorý 
uviedol, že značku našiel pri kontajneroch 
na mestskej tržnici. Dopravná značka bola 
uskladnená na útvare MsP. Vec v riešení 
MsP. 
17.10.2012 o 22:48 hod. - tel. oznámené 
na MsP z Ul. 29. augusta, že jeho suseda 
už asi tri hodiny búcha a on má obavu, či 
sa jej niečo stalo. Hliadka na mieste zistila, 
že pani búcha v byte, nakoľko spadla na 
zem a nemôže sa postaviť. Lustráciou bola 
zistená adresa dcéry poškodenej, ktorú 
hliadka vyzdvihla na adrese trvalého pobytu 
a odviezla ju k matke. Hliadka pomohla 
dcére matku postaviť a uložiť do postele. 
Po vykonaní potrebných úkonov hliadka 
miesto opustila. (krátené)

MsP Handlová – volajte 24 hodín 
denne 046/168 00, 046/ 5475 007
alebo 0905 499 384

Mestská polícia informuje.....

Ponuka  vzdelávania 
v Handlovej pre každého

Help, n.o. v novembri 2012 dáva 
do ponuky:
12.11.2012 
Základný kurz  zvárania  
Z – M1 (zváranie CO2)          
rôzne termíny 
Kurz  Obsluhy  motorových  
vozíkov
Pripravujeme a otvoríme podľa 
záujmu: 
Odborná  spôsobilosť  pracovníka  
SBS
Kurz  opatrovania  s  NJ  pre  
opatrovateľov
Počítačové  a  Jazykové  kurzy
Bližšie informácie a prihlásenie sa 
do kurzu:
Help, n.o. Handlová, Námestie 
baníkov 8 (nad MsP,  2. posch.) 
tel.: 0905 884 813; e-mail: 
kmetova@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk

CVČ Relax v Handlovej 
pozýva v novembri 2012

Výstup na Bralovú skalu 
3.11. odchod vlakom o 15.00 h 
z Handlovej do Rematy 
                    

Centrum voľného času RELAX 
Handlová a ZO SZOPK A. Kmeťa 
Handlová
vás pozývajú na výstavu 
amatérskych fotografií z Handlovej 
a Prievidze

FOTO SALÓN 2012
6.11. - 8.11.2012 od 8,00 h. do 
16,00 h.
v CVČ Relax Handlová
     

CVČ Relax v Trenčíne
 na Open days - prezentácia 
činnosti centra a mesta Handlová 
5. – 6.11., Trenčín 



23.10.2012 sme v zariadení Senior centra Sv. Kataríny 
v Handlovej privítali žiakov Základnej školy na Školskej 
ulici v Handlovej, ktorí si pre našich milých starkých 
pripravili pútavý program pri príležitosti mesiaca 
októbra, ktorý je venovaný úcte k starším ľuďom. Za 
sprievodu klavíra pani učiteľky Mgr. Petrášovej deti 
zaspievali ľudové pesničky a zarecitovali básničky zo 
života našich starých mám a otcov. Po speve a poézii 

starší žiaci pobavili prítomných humornou scénkou na 
motívy rozprávky o Popoluške. Na záver boli naši klienti 
obdarovaní žiakmi malými darčekmi, ktoré v nejednom 
ich očku vyčarili slzu radosti a vďaky. Riaditeľ zariadenia 
Ivan Gašparovič deťom poďakoval za veľmi pekné 
vystúpenie a pozval ich na malé občerstvenie.

Foto M. Šimuška
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Narodené detičky 
september/október  2012

Damián  Ištok
Oliver  Chlpek
Matúš  Chlpek
Dárius  Šandor
Miroslav  Gróf
Damián  Rybár
Artur  Kurasz
Dominika  Iskrová
Liliana  Adamcová
Elin  Peťková
Adriana  Magulová
Viktória  Koníčková
Ines  Ištoková
Lenka  Dányiová
Ester  Galbavá

Deti navštívili senior centrum

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 
sa v mesiaci október dožili

Ondrej  Csengődi
Mária  Partlová
Štefánia  Pellerová
Helena  Horváthová
Katarína  Galovičová
Božena  Joklová
Juraj  Gamec
Helena  Šupková
Margita  Eleková
Ladislav  Komár
Štefan  Benkovič
Štefan  Batuna
Magda  Lacková
Ján  Tutervai
Margaréta  Šestáková
Ján  Villár
Michal  Vašek
Magdaléna  Frimmelová
Štefan  Flekács
Vendelín  Radovský
Ľudovít  Vranka
Viliam  Rehák
Vojtech  Barabáš
Anna  Ondrejkovičová
Ján  Novák
Mária  Škrovanová

Denné centrum 
- Klub dôchodcov 

„Viem, že je v Handlovej ešte veľa 
dôchodcov, ktorí sedia sami doma 
a nenašli si cestu medzi nás. Tak 
Vás srdečne pozývame, príďte sa 
najprv len tak pozrieť a potom... 
veď uvidíte..“
Mária Róžová, predsedníčka

Naša budova sa nachádza na Ul. 
SNP v Handlovej. Stretávame sa tu 
každý utorok a štvrtok od 8. do 11. 
00 h, občas aj dlhšie. Niekedy sa 
stretávame aj v iné dni a iné hodiny, 
podľa potreby, ale to sa vždy dohod-
neme dopredu. 
Niečo o nás. Sme dôchodcovia, z 
toho niekoľko manželských párov, 
ale väčšinou sme vdovy a vdovci. 
Spolu tvoríme jeden príma kolektív. 
Robíme spolu rôzne aktivity. Na zači-
atku roka nás navštívia primátor Ing. 

Rudolf Podoba a viceprimátor Dušan 
Klas, poprajú nám všetko dobré do 
nového roku a oboznámia nás so 
situáciou v meste. Pán primátor a 
pán viceprimátor nás navštevujú aj 
priebežne počas celého roka, keď im 
to čas dovolí. 

Zúčastňujeme sa Pochodu vďaky Ci-
geľ-Handlová. Robíme si fašiangové 
posedenie s maskami a dobrými 
šiškami. Pripravujeme výstavu ruč-
ných prác, spolu oslavujeme MDŽ, 
robíme si veľkonočnú výzdobu. 
Zúčastňujeme sa všetkých akcií 
organizovaných mestom. V letných 
mesiacoch chodíme na výlety do 
prírody. Po skupinách sa zúčastňu-
jeme rekreačných pobytov v Turči-
anskych Tepliciach a v Tatranských 
Matliaroch. Robili sme výstavu ovo-
cia a zeleniny, ktoré sa urodili našim 
členom v záhradkách. Oslávime 
spolu Mesiac úcty k starším. Spolu 
si uctíme Pamiatku zosnulých. V 

decembri pripravíme posedenie pri 
jedličke a rok zakončíme veselým 
Silvestrom v klube. 

Navštevujeme dlhodobo chorých. 
Keď má niekto meniny, narodeniny, 
tak mu zagratulujeme a zaspieva-
me. V klube mávame aj návštevy. 
Bola nás navštíviť prezidentka Fóra 
pre pomoc starším pani Galisová. 
Chodia nás navštíviť aj zo sociálne-
ho úradu. Niekedy len tak sedíme, 
urobíme si kávu, čaj a rozprávame 
sa o svojich radostiach, starostiach, 
máme aj rozprávača dobrých vtipov, 
často si zaspievame a snažíme sa 
byt' stále veselí. Je nám spolu dob-
re. Preto sa stretávame niekedy aj 
mimo Klubu. Príďte medzi nás.
Členský príspevok je vo výške 3 €
/rok. 
Kontakt: 
Mária Róžová, predsedníčka, tel.:
0+421 (0( 918 140 962, email:  
klubdochodcov@handlova.sk

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Z podujatí ...
Pre čitateľov, ale aj ostatných návštevníkov 
knižnice, sme opäť pripravili množstvo 
zaujímavých podujatí. Najčastejšími 
návštevníkmi boli žiaci a študenti handlovských 
škôl. Žiaci 1.st. ZŠ Mierové nám. pravidelne 
navštevujú knižnicu na podujatí „Čo sme 
prečítali“. Literárne hodiny o prečítaných 
knihách sú vždy spojené s výmenou kníh. 
Žiaci zo všetkých ZŠ sa postupne zúčastnili 
zážitkového čítania veselých príbehov zo 
školských lavíc z obľúbenej knihy Gabriely 
Futovej Dokonalá Klára. O Knižničnom systéme 

na Slovensku sa žiaci dozvedajú v knižnici. 
Tématické hodiny sú súčasťou vyučovacieho 
plánu 2. st. ZŠ. Informačné hodiny o knižnici 
a knižničných službách absolvovali aj všetci 
prváci zo Strednej odbornej školy. Opäť sme 
si so študentmi a žiakmi zopakovali a kvízom 
preverili históriu mesta. Počas 8. ročníka Dňa 
otvorených dverí navštívilo knižnicu 155 žiakov. 
Najatraktívnejším podujatím knižnice bolo 
stretnutie čitateľov s obľúbenou a najčítanejšou 
slovenskou spisovateľkou, autorkou 25. 
románov pre ženy Táňou Keleovou-Vasilkovou. 
Všetkých prítomných zaujala naša hosťka  
svojou bezprostrednosťou a skromnosťou. 
Ochotne a príjemne odpovedala na všetky 

otázky, prijala názory čitateľov a po skončení 
besedy počas autogramiády popodpisovala 
našim čitateľom svoje knihy. Podujatie sme 
zorganizovali v  spolupráci s Vydavateľstvom 
Ikar, ktoré jej knihy vydáva a práve v tomto 
období sa predaj jej titulov vyšplhal k miliónu. V 
našej knižnici sa zišlo na tomto milom stretnutí 
takmer 40 Handlovčaniek. 

Pripravujeme v novembri:  
Prebudená pieseň. Literárna súťaž. Pre žiakov ZŠ. 
V spolupr. s MOMS
Katarínske tradičné mestské zvyky
Nebojme sa strašidiel. Klára a mátohy. Zážitkové 
čítanie. Tvorivá dielňa                                     DM
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LARISA 
Sedacia súprava  Larisa, rozkladacia s úložným 
priestorom 265x165, spacia plocha 200x140, 
prevedenie ekokoža/šenil

LAGUS-u
Sedacia súprava LAGOS- U, rozťahovacia s úložným 
priestorom 324x173,173, možnosť výberu poťahu

�����
stará cena

�����
nová cena

MIKY
Sedacia súprava MIKY 200x140, spacia plocha 
200x130, možnosť výberu poťahu

�����
stará cena

�����
nová cena

ORLEAN
Sedacia súprava s úložným priestorom Orlean 265x170, 
spacia plocha 140x200,  možnosť výberu poťahu

�����
stará cena

�����
nová cena

�����
stará cena

�����
nová cena
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DOPRAVA NA AKCIOVÉ SEDACIE 
SÚPRAVY DO 10 KM ZDARMA!

VIAC AKO

100 
DRUHOV 

SEDACÍCH 
SÚPRAV

0917 539 165

„Meníme pohyb na zdravie!“ 
Motto športových aktivít centrálne 
vyhlásených  pre materské, 
základné školy, ŠZŠ a CVČ Relax 
v  meste Handlová. A nakoľko 
CVČ je nielen miestom relaxu, ale 
aj rôznych pohybových činností, 

podujali sa aj na zorganizovanie 
už tradičného maratónu v aerobiku 
pre deti vo veku od 2 do 18 rokov. 
Zodpovedná príprava, tvorba 
plagátov a zháňanie sponzorov... 
Všetka vynaložená námaha však 
priniesla svoje ovocie! V sobotu 

Ď a k u j e m e 
Handlovčanom

Vincentínska rodina - 
Spolok kresťanskej lásky, 
Združenie Mariánskej 
mládeže, Dcéry kresťan-
skej lásky a farnosť sv. 
Kataríny z Handlovej vy-
slovujú úprimné Pán Boh 
zaplať všetkým dobrodin-
com, ktorí sa zapojili do 
6. ročníka celoslovenskej 
zbierky - Boj proti hladu, 
ktorá sa konala do konca 
septembra na území celé-
ho Slovenska. 
Naši dobrovoľníci vyzbie- 
rali celkom v okrese 
Prievidza 6.367 Eur z toho 
v Handlovej 325 Eur. Za 
celé Slovensko bolo vy-
zbieraných spolu 71 094, 
64 eur. 

Hlavným účelom zbierky 
je pomôcť hladujúcim, 
trpiacim a negramotným 
ľuďom v dvoch najchu-
dobnejších krajinách sveta 
na Haiti a v Hondurase.

Deti zmenili pohyb na zdravie 6.10.2012 sa v CVČ Relax stretlo 
45 detí, ktoré sa rozhodli zacvičiť si 
s tímom cvičiteliek v rytme tanečnej 
hudby. 
Maratón pozostával zo štyroch 
cvičebných kôl, v ktorých odborná 
porota hodnotila nielen presnosť 
cvičenia, dodržiavanie rytmu 
a vytrvalosť, ale aj úsmev na perách 
cvičencov. A čo najviac rozžiarilo 
očká detí? Pútavé ceny pripravené 
vďaka ochotným sponzorom mesta.

Kto skončil na stupienku 
víťazov?

1. kategória  (0 – 6 rokov)    
 1. miesto: Ninka Bilčíková
 ZŠ, Školská
2. kategória (7 - 10 rokov)    
 1. miesto: Vanessa Sekerešová

 ZŠ, Školská
3. kategória (11 – 14 rokov)    
 1. miesto: Kristína Ficelová
 ZŠ Mierové námestie
4. kategória (15 – 18 rokov) 
1. miesto: Daniela Janovičeková, 
ZŠ, Školská

Z titulu MISS aerobiku sa mohla tešiť 
pekná cvičenka a tanečníčka Petra 
Rybáriková.  Všetkým deťom a ich 
rodičom, ktorí si našli čas a v sobotu 
neváhali prísť do tanečnej sály CVČ 
Relax, patrí veľké poďakovanie. A to 
nielen za podporu športových aktivít 
v našom meste, ale predovšetkým 
za to, že našli odvahu zasúťažiť 
si a spravili aj niečo užitočné pre 
vlastné zdravie.                  
 Andrea Ujčeková, 

vedúca ZÚ Aerobik CVČ Relax 

Stretnutie s umelcom 
alebo Hľadanie znamení 
 V novootvorenej Karpaty 
ART GALLERY prezentovala 
vo štvrtok 4. októbra 2012 
Komisia pamätihodností, kultúry, 
cestovného ruchu a regionálneho 
rozvoja pri MsZ Mesta Handlová 
spomienkové podujatie – Hľadanie 
znamení. Handlovskej verejnosti 
sme priblížili život a tvorbu básnika 
– baníka Jána Juračku, ktorý sa 
narodil 19.1.1943 v Novej Bošáci 
a takmer 26 rokov pracoval v Bani 
Handlová.   
 Vo vydavateľstve Osveta v Martine 

mu v roku 1978 vyšla zbierka básní 
– Hľadanie znamení. Svoju tvorbu 
publikoval v novinách a časopisoch. 
Miloval obyčajné aj zázračné veci 
života. Mal veľa priateľov, medzi inými 
aj Milana Rúfusa. Vlastnil nevšednú 
zbierku autogramov spisovateľov, 
štátnikov, umelcov a významných 
osobností. Zákerná choroba ukončila 
jeho rozbehnutý život. Odišiel mladý 
– 43 ročný 1. 11. 1986.
 Tak, ako sa more skladá 
z kvapiek vody, aj toto podujatie bolo 
poskladané z jednotlivých podnetov 
vzájomnej harmónie do mozaiky 
lásky. Úvodné hudobné podfarbenie 
bolo v jemných rukách sláčikového 

tria mladých umelcov zo ZUŠky, kde 
sa pod vedením Kataríny Engererovej 
predstavili – Kristián Šimko a Paulínka 
Bátorová. Do básnickej tvorby autora 
načreli gymnazisti Erika Bačíková 
a Janko Strmeň. Do ticha zapálenej 
sviečky zaznel jemný spev o láske 
v podaní Petry Keratovej. A všetko 
malo svoj čas a svoju chvíľu. A bolo 
dobre stíšiť sa a zastaviť, nadýchnuť, 
pookriať, zohriať sa pri spomienke.
 Veď prišla aj manželka básnika 
– Katarína Juračková,  syn Janko 
s dvomi už dospelými dcérami, 
kamaráti z Baníckeho spolku, 
redaktorka Helena Kmeťová  z Hlasu 
baníka, naša regionálna spisovateľka 

Eva Siegelová a mnohí ďalší, ktorým 
je blízke umenie a slovo básnika, 
ktorý žil a pracoval v Handlovej 
a zanechal nám kúsok seba. Úprimné 
a nežné bolo záverečné poďakovanie 
malej trojročnej účastníčky podujatia 
Grétky Galbavej, ktorá s typicky 
detskou prirodzenou radosťou 
odovzdala manželke básnika 
– Kataríne Juračkovej  jemný darček 
- ručne maľovanú hodvábnu šatku.
 Ďakujeme všetkým, ktorí túto 
mozaiku spomienok pomáhali svojim 
vkladom poskladať. 

Komisia pamätihodností, kultúry, 
cestovného ruchu a regionálneho rozvoja 

pri MsZ Mesta Handlová



Dňa 2.11.2012 uplynie 10 rokov, 
čo nás opustila naša drahá

Paulína Dobrotková. 

S láskou spomína celá rodina. 

Kto ste ju poznali, venujte jej 
s nami tichú spomienku.

9Smútočné oznamy Handlovské         noviny

Opustili nás   
september/október  2012

Juraj Róža  45 rokov 
Ladislav Rontó  70 rokov
Ján Ingár  31 rokov
Martin Bariak  81 rokov
Ján Podlužanský  76 rokov
Margita Turčanová  61 rokov
Anna Franzová  71 rokov
Danuša Kováčiková  65 rokov
Helena Kalmanová  52 rokov
Tatiana Pekľanská  51  rokov
Marta Hurtíková  83 rokov
Margita Eleková  80 rokov
Elena Mihaliková  89 rokov

„Klesli ruky, ktoré veľa pracovali, dotĺklo srdce, 
ktoré sme milovali. Bolesťou unavený tíško si 
zaspal, zanechajúc tu všetkých a všetko, čo 
si miloval. Už nie si medzi nami, no v našich 
srdciach žiješ spomienkami“.

Dňa 19.11.2012 uplynie rok, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, starý otec a dedko  

 Miroslav Beer.
So spomienkou ukrytou 
hlboko v srdci a láskou na 
teba spomínajú manželka 
Anka, syn Miroslav 
a dcéry Janka a Eva 
s rodinami.

Kto ste ho mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 11.11.2012 uplynie 25 rokov, 
čo nás navždy opustil drahý manžel, 
otec, starký, deduško a priateľ 

Ján IHRING. 

Dňa 22.11.2012 by sa dožil 90 rokov. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka, syn Ján a dcéra Mária 
s rodinami. 

Dňa 27.10. uplynulo päť rokov, čo 
sme sa navždy rozlúčili s pánom

Štefanom Jánim. 

S úctou a láskou spomína 
manželka, tri dcéry, zaťovia 
a šesť vnúčat. 
Priatelia, ktorých mal rád, 
spomínajte. 

Dňa 13.11.2012 uplynie rok, čo 
nás navždy opustil náš milovaný  

Marcelko Ištok

Odišiel si tíško, srdce ti prestalo biť, 
nestihol si sa s nami rozlúčiť. 

S láskou spomínajú tvoji rodičia, 
sestra Marcela, rodina Balogová, 
Kováčová, Šípošová, starka Betyárová, strýko Števko, 
kamarát Jožko a tvoj najlepší kamarát Grófo.

Dňa 14. novembra uplynie rok, čo sme sa 
naposledy rozlúčili 
s mojim manželom 

Rudolfom Siegelom. 
Ďakujem všetkým, rodine 
aj známym, ktorí ho prišli 
odprevadiť na poslednú 
cestu. Tvoja milovaná 
manželka. 
Rudko, chýbaš mi.

Dňa 3.9.2012 uplynulo 
16 rokov od úmrtia našej 
milovanej mamičky, 
manželky, babky 

Rozálie Šulcovej. 
Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú 
spomienku. 

S úctou a láskou spomínajú manžel Karol, dcéra 
Monika s rodinou.

Dňa 13.11. 2012 uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný, manžel, otec a dedko 

Jozef Božik. 

Osud mu nedoprial 
s nami dlhšie byť, ale 
v našich srdciach bude 
navždy žiť. 

S úctou a láskou 
spomína celá rodina.

Dňa 19.11.2012 si 
pripomenieme smutné 
10. výročie od úmrtia nášho 
manžela, otca a dedka, pána 

Ladislava RADNAIA.

S láskou a úctou spomína celá 
rodina. 

Dňa 31.10.2012 uplynul rok 
plný bolesti, žiaľu a smútku 
od úmrtia nášho drahého syna, 
brata 

Karola Tatára. 
S láskou spomínajú rodičia, 
sestra Ivka a Lukáško. 
Kajko, veľmi nám chýbaš. 

Dňa 10.11. 2012 uplynie rok od úmrtia našej 
drahej mamičky, starkej 
a prastarkej 

Márii Bederkovej. 

S úctou a láskou spomína 
syn Juraj. 
Mami, chýbaš mi.

Dňa 15.10. 2012 si pripome- 
nuli 10. výročie, čo nás navždy 
opustila naša manželka, mama 
a starká 

Jolana Jankovská. 

Kto ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku. 

Dňa 11.11.2012 uplynie dvanásť 
rokov, čo nás opustil náš drahý 
manžel  a otec 

Ján Krcho.
S láskou spomína manželka  
Viera a dcéry Janka, Danka 
a Vierka. 

Aj keď si odišiel, v našich 
srdciach ostaneš navždy.
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PLAVÁREŇ MESTA 
HANDLOVÁ

NOVEMBROVÁ AKCIA  
NA  MASÁŽE !
Ku každej zakúpenej masáži  
poskytneme ZDARMA!
Pánom – masáž nôh
Dámam – masáž tváre  
Akcia platí od 1.11.2012 do 
30.11.2012
Nevzťahuje sa na banícke lístky 
a permanentky.
Kontakty a telefonické objednávky:  
046/5475 464, 0918 911 401 

PONUKA  MASÁŽÍ  Plavárne 
mesta Handlová na  NOVEMBER 
Čiastočná  masáž  (chrbát a šija): 
5 Eur +  masáž nôh  alebo tváre  
ZDARMA
Uvoľňovanie, odblokovanie rôznych 
častí tela:  6 Eur +  masáž nôh  
alebo tváre  ZDARMA
Reflexná masáž chodidiel: 5 Eur +  
masáž nôh  alebo tváre  ZDARMA
Bankovanie: 5 Eur +  masáž nôh  
alebo tváre  ZDARMA
Bankovanie, odstraňovanie 
celulitídy: 5 Eur +  masáž nôh  
alebo tváre ZDARMA
Horné končatiny:  3  Eurá
Dolné končatiny:  3  Eurá
Masáž tváre:   2  Eurá

BLAHODARNÉ ÚČINKY 
MASÁŽE NA ČLOVEKA

Masáž sa odporúča prakticky 
každému, kto nemá  niektoré z 
kontraindikovaných ochorení. Okrem 
toho sa však klasická masáž odporúča 
najmä  pri rekonvalescencii po 
ťažkých chorobách, pri chronických 
reumatických ochoreniach,  po 
niektorých úrazoch a operáciách, 
pretože urýchľuje vstrebávanie 
výronov krvi a hojenie rán, ako aj pri 
ochoreniach pohybového aparátu.
Tešíme sa na vás na našej plavárni!

ZVLÁDNUTIE JAZYKA JE DRINA
.... ale s nami nie.
Tiež patríte k tým, ktorí si každý rok dávajú záväzok, že sa už konečne pus�a 
do štúdia anglič�ny alebo nemčiny? Ak ste večne na najnižšej úrovni, chýba 
vám mo�vácia alebo výdrž. Možno aj nadanie. Ak to myslíte naozaj vážne, 
skúste sa zamyslieť nad tým, prečo ste to doteraz nezvládli.                       .
V dnešnej dobe sa už bez znalos� svetového jazyka aspoň na mierne 
pokročilej úrovni takmer nezamestnáte.

Ako to potom zvládnuť? Čítanie, počúvanie a hovorenie sú najdôležitejšie 
zložky akéhokoľvek jazyka. To isté pla� pre anglič�nu alebo nemčinu. 
Jedinou požiadavkou ako hovoriť plynule je samotné hovorenie. Pre malé 
bábätká a de� je normálne, najskôr hovoriť a až potom začať čítať a písať. 
Takže prirodzené poradie je počúvať, hovoriť, čítať a nakoniec písať. 
Jednou zo škôl, kde si môžete bezplatne "vyskúšať" ukážkovú vyučovaciu 
hodinu a zis�ť, či vám daná metóda bude vyhovovať, je jazyková škola 
Chantal, ktorá od roku 2007 otvorila po celom Slovensku vyše 30 
pobočiek, a  svojim profesionálnym  a zodpovedným prístupom sme 
naučili rozprávať cudzím jazykom veľa ľudí.

Na našich hodinách sa najmä konverzuje. Využíva sa na to 80 percent 
vyučovacieho času a zvyšných 20 percent sa číta a píše. 

Systém vyučovacích hodín: Hneď úvodom vás upúta dynamika 
a  rýchlosť vyučovacích  hodín. Lektor rozpráva po anglicky primeranou 
rýchlosťou, čím maximálne simulujeme anglicky hovoriace prostredie. 
Tým sa zabezpečuje  100% koncentrácia na jazyk a hodiny sú teda naozaj 
efek�vne. Výučba je založená na rýchlych otázkach a odpovediach. 

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

Ak sa neviete rozhodnúť medzi anglič�nou a nemčinou, nevadí.                  
9. novembra Vám ukážeme ako sa dá učiť anglický a nemecký jazyk                   
4x rýchlejšie. Jeden kurz stojí 99 eur /32 vyučovacích hodín - 45min, 
CD-AJ, cer�fikát, zapožičanie učebníc/. Dĺžka kurzu je 6 týždňov: 2 x 3 
vyučovacie hodiny týždenne. 

www.chantal.sk

4. október, telocvičňa ZŠ MN
V jeden deň sa vymenilo na 
palubovke 200 nádejných basket- 
balistov! 
V rámci Dní športu v Handlovej sa 
hral aj streetbal.

Po mimoriadne úspešnej vlaňajšej 
basketbalovej sezóne sa začala 
táto nová streetbalovým turnajom 
v rámci Dní športu. Organizátorom 
podujatia boli Školský basketbalový 
klub Handlová a ZŠ Mierové 
námestie. Streetbal sa odohral 
4. októbra 2012 v telocvični ZŠ. 
Hralo sa v dvoch kategóriách pre 
mladších a starších žiakov. Celkom 
na tomto mimoriadne obľúbenom 
športovom podujatí štartovalo 
200 detí, z toho 60 dievčat. Na 3 
ihriskách 39 družstiev odohralo 84 
zápasov.
Výsledky 
• V kateg. mladších  žiakov hralo 
24 družstiev v 3 skupinách.
• V skupine C zvíťazilo družstvo 
GIRLS 5.A (Šimková, Klačanská, 
Rosinová)
• V skupine B zvíťazilo družstvo 
HOLLYDAYS (Ondrejovičová, 
Lenhartová, Dežerická, Ficelová, 
Fujašová)

Basketbal mladých otvoril v Handlovej sezónu! 

Poradie v hlavnej skupine A:
1. PANTERI   (Santa, Stehlík,  
 Prosba)
2. Bombarďáci (Mihálik, Peprík,  
 Minárik, Klempa)
3. ALL STARS 6.A (Barniak, Sabo,  
 Kubovič)
• V kateg. starších žiakov hralo 15 
družstiev v 3 skupinách.
• V skupine D zvíťazili 
MOROVNIANKY (Rudzanová, 
Keratová, rábliková, Fabianová, 
Šimová, Schwarczová)

• V skupine E zvíťazilo družstvo ZŠ 
Gašpara Drozda (Rozenberg,Tínes, 
Kováč, Sáler, Škultéty)
Poradie v hlavnej skupine F:
1. AREA 9.A (Galovič, Krč, Prosba,  
 Prokein)
2. Južania (Pavolka,Vantech,  
 Kováčik, Kolesa, Kaník)
3. GIPSY (Matych, Hliva, Lopaška)
Chcete, aby vaše dieťa hralo 
basketbal?  Pozrite si podstránku 
ŠBK Handlová na www.handlova.sk.  

Jaro Daubner

Záver chodeckej 
sezóny s medailami pre 
Handlovčanov

Na piatom ročníku medzinárodných 
chodeckých pretekov – „Chôdza na 
Bacúchu – Cena Jozefa Pribilinca“ 
v kategórii dorastencov na 10 km 
trati vybojoval výborné 3. miesto 
Milan Linkeš, ml. Rovnako aj jeho 
tréner Eduard Straka v kategórii 
veteránov nad 35 rokov obsadil 
3. miesto. Vystúpenie oboch 
Handlovčanov, zverenca aj trénera, 
sa tešilo značnej pozornosti na 

čoraz populárnejšom horehronskom 
mítingu. Handlovské trénersko 
– zverenecké duo sa môže pochváliť 
aj ďalšími piatimi medailami.
Tréner Eduard Straka o svojom 
zverencovi: „ Milan v tomto roku 
na Majstrovstvách Slovenska 
získal 3 chodecké bronzy a naviac 
sa venuje aj basketbalu, kde získal 
štvrtú striebornú v družstve ŠBK 
Handlová.   Na chodeckých tratiach 
zaznamenal výrazné výkonnostné 
zlepšenie“.
Edo Straka na Majstrovstvách 
Slovenska získal dve zlaté medaile, 

na 18. majstrovstvách Európy 
veteránov nedosiahol medailové 
umiestnenie, v Poľskom Zgorzelci 
na 5 km skončil na 6. mieste 
a v českom Hrádku n. N bol 
v chôdzi na 20 km na 7. mieste. 
Edurad Straka absolvoval svoju 53. 
chodeckú sezónu. Medzi chodcami 
je vo svete na 2. mieste s počtom 
odchodených sezón. Predbehol 
ho len Talian Pier Giorgo Andreotti 
s 57. sezónami a priečku za ním 
obsadil Poliak Miroslav Luniewski 
so 44. sezónami.

JP
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Duchonka, 16.9. 2012
Na Majstrovstvách Slovenskej 
republiky v brannom viacboji 
kynológov /BVK/, ktoré sa 
uskutočnili v krásnom prostre-
dí Duchonky pri Prašiciach 
/okres Topoľčany/, bol spolu 
s prezidentom Zväzu športovej 
kynológie /ZŠK/ Mgr. Jurajom 
Štaudingerom ocenený cenou 
za propagáciu branného viac-
boja kynológov aj Handlovčan 
Anton Šabík z Kynologického 
klubu Handlová Strelnica. Okrem 
týchto dvoch cien odovzdával 

predseda kynologického klubu 
Prašice  Peter Detko ako hlav-
ný organizátor Majstrovstiev 
Slovenskej republiky v BVK aj 
ceny za spoluprácu a organizo-
vanie kvalifikačných pretekov. 
Za organizovanie kvalifikačného 
preteku o postup na Majstrov-
stvá Slovenskej republiky v BVK 
pre oblasť STRED, ktorý sa konal 
v Handlovej 14.4.2012 a ktorého 
sa zúčastnilo 46 pretekárov bol 
ocenený cenou aj Kynologický 
klub Handlová strelnica.

Gratulujeme.

Ocenený Handlovčan aj handlovský kynologický klub! Deň otvorených dverí Klubu 
športovej gymnastiky Handlová

Každý rok na jeseň organizuje 
Klub športovej gymnastiky 
Handlová Deň otvorených dverí, 
kedy si môžu rodičia, starí 
rodičia, súrodenci, kamaráti,  
odskúšať tréning svojich ratolestí 
na vlastnej koži. Zároveň je tento 
deň určený aj pre všetkých, ktorí 
majú chuť si s nami zacvičiť. Tento 
rok sa dvere našej telocvične 
otvorili v stredu 3.10.2012. Pre 
deti bol pripravený zábavný 
tréning. Pod dohľadom trénerov 
si mohli preveriť svoju šikovnosť 
na rôznych stanovištiach. 
Cvičilo sa na hrazde, lavičkách, 
kladinách, bradlách, v akrobacii 
a v preskoku. Deti mali možnosť 
odskúšať  si prekážkovú dráhu 
vytvorenú z molitanových  
pomôcok. Náš kamarát Andrej 
priniesol Slack line, kde sme 
si preverili našu schopnosť 
rovnováhy. Gymnastkám sa 
cvičenie veľmi páčilo. Sprvoti 
kostrbaté prechody vystriedali 
váhy a iné cvičebné tvary. Celkovo 
sa tohto dňa zúčastnilo 57 detí 
a 38 dospelých pod vedením 
piatich trénerov.  Sladká odmena 
bola na mieste a veríme, že naša 
telocvičňa v ZŠ Morovnianska 
cesta bude plná mladých 
gymnastov a gymnastiek na 
každom tréningu.              JG

Handlovskí lezci 
úspešní v Modre
V sobotu 20.10.2012 sa malí 
lezci, pod vedením nového 
trénera Jakuba Kuboviča a jeho 
asistenta Štefana Krča, znovu 
zúčastnili lezeckých pretekov  
-6.kola celoslovenskej súťaže 
v boulderingu Edelweiss Cup 
2012 tentokrát v Modre. 
Spolu sa zišlo viac  ako 60 detí 
rozdelených do vekových kategórií 
A-mini deti od roku narodenia 
2002 a mladšie , A - rok narodenia 
2000-2001, B - rok narodenia 
1997-1999. Handlovské deti 
podali štandardne vynikajúce 
výkony a domov priniesli 
medaile za svoje umiestnenia.

V kategórii A-mini - dievčatá:
1.miesto - Lýdia Baranovičová
2.miesto - Júlia Minčeffová
3.miesto - Laura Šebestová
4.miesto - Emma Schniererová

V kategórii A - chlapci:
2.miesto - Peter Kuric
3.miesto - Martin Minárik
V kategórii B - dievčatá:
4.miesto - Romana Trepáčová

Našim detským lezcom 
gratulujeme.      D. Baranovičová

Školy z handlovskej doliny sa 
každoročne zapájajú do postupových 
súťaží organizovaných Slovenskou 
asociáciou športu na školách. Aj 
tento školský si rok sa priebežne budú 
zúčastňovať obvodných, okresných, 
krajských a celoslovenských súťaží  
v rôznych športoch.
Oblastné kolo majú v niektorých 
športoch za sebou. Pozrite si 
výsledky školských postupových 
súťaží žiakov ZŠ.

Malý futbal žiakov ZŠ 
– Školský pohár SFZ – ml. žiaci
1. miesto ZŠ G. Drozda s MŠ, 
Chrenovec – Brusno
2. miesto ZŠ MN Handlová
3. miesto ZŠ Šk. ulica Handlová

Malý futbal žiačok ZŠ 
– Jednota COOP
1. miesto ZŠ G. Drozda s MŠ, 
Chrenovec – Brusno
2. miesto ZŠ MN Handlová
3. miesto ZŠ Šk. ulica, Handlová

Malý futbal žiakov ZŠ 
– McDonald´s – najml. žiaci
1. miesto ZŠ MN Handlová
2. miesto ZŠ Šk. ulica Handlová
3. miesto ZŠ G. Drozda s MŠ, 
Chrenovec – Brusno

Malý futbal žiakov ZŠ 
– Jednota COOP – st. žiaci
1. miesto ZŠ Šk. ulica Handlová
2. miesto ZŠ MN Handlová
3. miesto ZŠ MC Handlová

Bedminton – dievčatá 
1. miesto ZŠ MN Handlová
2. miesto ZŠ MC Handlová
3. miesto ZŠ Šk. ulica Handlová

Bedminton – chlapci 
1. miesto ZŠ MN Handlová
2. miesto ZŠ MC Handlová
3. miesto ZŠ Šk. ulica Handlová

Hádzaná – chlapci
1. miesto ZŠ Šk. ulica Handlová
2. miesto ZŠ MN Handlová
3. miesto ZŠ MC Handlová

Hádzaná - dievčatá
1. miesto ZŠ MC Handlová
2. miesto ZŠ Šk. ulica Handlová
3. miesto ZŠ MN Handlová

Koordinátor podujatí CVČ Relax 
JG + JP

V školách v našom regióne sa pravidelne športuje 

Pozývame divákov 
na 3. ročník halového 
futbalového turnaja
O pohár primátora mesta Handlová 

24. november  2012 od 
12.00h-Športová hala v Handlovej

(10 mužstiev, 2 skupiny, ročník 
narodenia 2001 a mladší - U12)
Hracia doba: 14 min. bez 
prerušenia, hrá sa podľa pravidiel 
malého futbalu na hádzanárske 
bránky. Príďte povzbudiť! 
Svoju účasť prisľúbili:  MFK 
Ružomberok, AS Trenčín, FK 
Senica, Slovan Bratislava, FC 
1898 Petržalka, Sigma Olomouc, 
Dukla Banská Bystrica a i.

Handlová porazila doma SVIT
Tešíme sa na Prievidzu
V mesiaci október zohrali hráči MBK 4 zápasy,  z toho dva víťazné. Vyhrali 
sme na domácej palubovke s mužstvom BK 04 AC LB SNV a v poslednom 
októbrovom dueli nad Svitom.
Najbližšie sa stretneme v hornonitrianskom derby doma s Prievidzou, na 
ktorý vás srdečne pozývame.
Výsledky MBK v Extralige mužov:
MBK Handlová - BK Iskra Svit 82:69 (18:15, 18:14, 23:26, 23:14) 
Najviac bodov: Davis 24, Vido 17, Crimmins a Haviar po 15 
- Stewart 12, Henderson, Míčka, Findura, McNeal a Pužič po 9 
TH: 20/14 - 18/6, fauly: 21 - 20, trojky: 6 - 9, rozhodovali: Lukáč, Bohucký 
a Kovalčík, 600 divákov 

MBK Rieker Komárno MBK Handlová 86:76 52:36
MBK Handlová BK 04 AC LB SNV79:68 32:31
MBK Handlová EDYMAX SPU Nitra74:79 40:40

Rozpis zápasov na november
3.11.  MBK Handlová BC Prievidza
14.11. MBK Handlová MBK Rieker Komárno
17.11.  BK 04 AC LB SNV MBK Handlová
21.11 MBK Handlová Astrum Levice
28.11.  MBK Handlová ŠKP Banská Bystrica

V. Horváth
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Akékoľvek  rozširovanie, či rozmnožovanie 
textu, fotografií, ako aj údajov  v elektro-
nickej forme je možné len so súhlasom 
vydavateľa. 
Redakcia nezodpovedá za obsah a pravdi-
vosť inzerátov.

Dám do prenájmu priestory na podnikanie/bývanie 
v centre mesta – Námestie baníkov 10. Priestory s nachádzajú 
na 1 a 2. poschodí, sú vybavené kúpeľňou a WC. Priestor na 1. 
poschodí má rozlohu 85m2, priestor na 2. poschodí má rozlohu 
30 m2. Bližšie informácie na predajni Telemont, Námestie 
baníkov Handlová.

AGÓNIA
AKADÉMIA
AKCIA
ALIBABA
ALOE VERA
ALVIN
AMERIKA
ANEKDOTA
ANGOLA
ARMATÚRA
ASERTIVITA
ASTROFYZIKA
ATLETIKA
BIELOK
BOLESŤ
BORNEO
BROMID
CILIA
DEBET
DEKADENCIA
DEKORÁCIA
DETVA
DÍLER
DOKRESĽOVAČ

DOLÁR
DRDOLY
DROGA
ELEKTROSVIT
ESKORTA
ESTERIFIKÁCIA
GEOLÓGOVIA
GILOTÍNA
GOUDA
GRANADÍR
GROTESKA
HANBA
HODNOTA
CHORDA
ILAVČAN
INDIANA
JACHTA
KAMČATKA
KARAVAN
KAROL
KAZISVET
KESÓN
KNIŽKA
KOBALT

KOCOVINA
KOKOS
KOLENAČKA
KOMODA
KONIARI
KORMAN
KORUNA
KRÁSNA KABELKA
KRTKO
KRYOKOMORA
LAMELA
LAMBADA
LAPTOP
LENIN
LEONARD
LETÁK
LETENKA
LETOPOČTY
LIENKA
MODERNÝ SONG
MORDOR
MOZART
NAPOKON
NARODENINY

NÁBYTOK
NEAPOL
NELOGICKOSŤ
NEOLIT
NEPTÚN
NONSENS
OBYČAJ
ODVIATE VETROM
OKENA
ORTIEĽ
ORTUŤ
OSKAR
OTRAVA
PANDÚR
PRÁVO
PSÍČA
RAKOVINA
RAZIA
REDAKCIA
REGULÁCIA
REKREÁCIA
RETROSPEKTÍVA
RIEKA
RÍBEZLE

ROLETY
SABOTÁŽ
SAMICA
SATELIT
SKLADISKO
STERILIZÁCIA
SUGESCIA
TERAKOTA
TETRAPAK
TLAMA
TORTÚRA
TORTÚRA
TRIKY
ŤARCHA
ŤAŽISKO
VERNOSŤ
VOLIÉRA
ZAMKLI KUBA
ZELENÉ ČÍRO
ZEOLIT
ZIPSY
ZLOSYN
ZRAZENINA

Tajničku odovzdajte: 
- v podnikateľskom  
inkubátore (č. dv. 
314)
- v predajni Sladká 
Vášeň v DK
- mailom: 
handlovske.novi-
ny@gmail.com

Výhercovia z októbro-
vého čísla čísla:
Štefan Sliezik
Andrea Geržová
Igor Horváth
Nikola Goberšicová

Výhry si vyzdvihnite 
v predajni Sladká 
vášeň v DK.

Inzerujte 
v Handlovských 
novinách

Cena  inzercie

od 0,6eur/cm2
0907 774 280

FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY
svadobné foto - maturitné foto - portréty
-produktová fotogra�a - foto na preu-
kážky - reklamná fotogra�a
www.inkubatorhandlova.sk - 0907774280


