
Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia

Handlovské 
 Október u nás patrí seniorom. 
Určite aj vy občas rozmýšľate 
nad tým, aké to bude, keď sa 
skončí produktívny vek a príde 
čas oddychovať. Bude nám 
chýbať práca, alebo si budeme 
užívať, že máme čas na všetko, 
čo sme museli roky odkladať? 
Bude nám príjemné mať čas len 
pre seba, alebo nám bude chýbať 
spoločnosť? Dozvieme sa to až 
vtedy, keď príde náš čas. 
 Chlapi z Handlovského ba-
níckeho spolku už väčšinou 
odpoveď na tieto otázky poznajú. 
Ich práca im chýba. Ich banícka 
hrdosť je stále živá. Baňa ich 
mnohé naučila. Videli, ako spolu 
s ňou rástlo mesto. A chcú, aby 
sme na to nezabudli. Keď v roku 
2009 dobudovali Turistický ná-
učný banícky chodník splnili si 
svoj sen – zanechať kus svojich 
spomienok ďalším generáci-
ám. A obetovali tomu svoj čas 
a veľký kus námahy. A všetko 
to robili s veľkým nadšením. Je 
mi nesmierne ľúto vždy, keď sa 
dozviem, že niekto opäť zničil 
ich prácu. To, čo nezištne uro-
bili pre iných, hoci mohli sedieť 
doma, užívať si svoj kľud a robiť 
hocičo iné. Hnevá ma tá neúcta 
k práci iných, neúcta k našej 
minulosti a hlavne neúcta k ich 
šedinám. A preto vás prosím 
práve teraz, v mesiaci, ktorý patrí 
seniorom, skúste si predstaviť, že 
by niekto zničil to, čo ste urobili 
vy! Nežiadam vás o nič iné, len 
o toto – nerobte iným, čo by ste 
nechceli, aby niekto urobil vám!

Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová

noviny

Pre koniarov aj divákov, malých i veľkých
Sobota 13.10.2012 / areál JK Navaho

10:00  prípitok - začiatok honu 
14:00 rytiersky turnaj
       historické hry jazdcov
16:00  súd honu na líšku
17:00  zábava
20:00 ohňová comedy show

od 10:30 súťaže pre divákov 
 lukostreľba, dekomlat, pitie žinčice, preteky 
na sudoch, pážacie skúšky
Pôžitky:  
alko, nealko, guláš, placky, klobásky                     
koniarska burza, nafukovací hrad, trampo-
lína, tombola...

fcb-udalosť- “Hubertka JK Navaho 2012”

Handlová, 21.-22.9.2012.
Príležitosť na stretnutie dobrovoľní-
kov  a hlavne pripomenutie si dob-
rovoľníckej práce sme mali v pia-
tok 21.9. a v sobotu 22.9.2012, 
kedy sa Handlová zapojila do 
celoslovenského projektu. Celo-
slovenským koordinátorom bolo 
občianske združenie C.A.R.D.O.

Možno všetko nebolo tak, ako by 
sme chceli, možno sa aj niečo 
nepodarilo. Ale veľa sa podari-
lo. Ďakujeme spoločnostiam a 
jednotlivcom, vďaka ktorým je 
Handlová krajšia... Prispeli mate-
riálne, ale i svojou dobrovoľníckou 
prácou. Podarilo sa upraviť trasu 
Turisticko-náučného banského 
chodníka, pamätníky I. a II. sve-
tovej vojny a Pamätník banských 
nešťastí na cintoríne aj na Ul. 29. 
augusta, boli opravené lavičky 

a upravené prostredie v lesoparku 
na sídlisku Morovnianska cesta, 
Hornokončania si upravili ihrisko, 
natreli sa zastávky MHD a fasáda 
železničnej stanice, upravil sa park 
na Námestí baníkov, namaľovalo 
sa zábradlie na  Ligetskej ulici , 
občania na MC si upravili detské 
ihriská, lavičky a pieskoviská. Da-
rovali ste si dobrý pocit na Dni D, 
zapojili sa do charitatívnej akcie Na 
kolesách proti rakovine... 
V dome kultúry sa stretli seniori  
na wokshope, kde zažili dobrý 
pocit pri rôznych súťažiach a spo-
ločenských hrách, zúčastnili sa 
besied s lekárkou, s mestskou 
políciou, ako aj s pracovníčkou 
„Fóra pre pomoc starším“. 
V sobotu sa podarilo vytvoriť  
z prinesených gombíkov STROM 
DOBRÝCH POCITOV. Tento strom 

z viac ako 680 gombíkov sa 
stal symbolom „Dobrovoľníctva 
2012 v našom meste Handlová“.  
Nezisková organizácia Jazmín 
vydala  200 porcií „Dobrovoľníc-
keho handlovského gulášu“. Spolu 
sa v Handlovej počas dvoch dní 
prestriedalo viac ako tisíc dobro-
voľníkov.
Poďakovanie patrí všetkým Han-
dlovčanom, ktorí dobrovoľnícku 
prácu vykonávajú bez toho, aby sa 
o nich písalo v novinách, bez toho, 
aby sme o nich počuli. Ďakujeme 
všetkým, ktorí  sa o naše mesto 
starajú a pomáhajú Handlovej byť 
krajšou!
Dobrovoľníci majú niečo spoloč-
né: Dobré srdce a chuť pomôcť. 
V Handlovej v tomto roku začal 
vďaka všetkým dobrovoľníkom 
rásť strom dobrých pocitov.

(pokračovanie na str.2)

Prvé Dni dobrovoľníctva v Handlovej sú za nami 
Október  2012

Hubertová Jazda v JK Navaho 2012

PLAVÁREŇ v Handlovej OTVORENÁ od soboty 13. októbra 2012
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Ďakujeme:
Všetkým Handlovčanom, ktorí 
vykonávajú dobrovoľnícku prácu 
počas celého roka
COOP Jednota Handlová
COOP Jednota, Lipník
Farby a laky Kamila Jakubíková 
Fénix - Detská organizácia Handlová
Dom farieb, Handlová
GeWiS - Slovakia s.r.o. Handlová
LIDL, pobočka Prievidza
MAT OBALY, s.r.o. Handlová
Papiernictvo Stana, Handlová
Slovenská sporiteľňa, pobočka 
Handlová
Ovečka - Súkromné jasličky, Han-
dlová
Tesco Stores SR a.s., prevádzka 
Prievidza
TMG, a.s.
Vinotéka pod viaduktom
Železiarstvo Michal Hertlík, Handlová
LACI STRIKE, Handlovčan, tanečník, 
zakladateľ tanečnej školy  Street 
Dance Academy a jeho priatelia, 
ktorí podporili Dni dobrovoľníctva 
v Handlovej 
Rudolf Podoba, primátor mesta 
Handlová 
Poslanci MsZ mesta Handlová
Komisia práce s deťmi a mládežou 
pri MsZ mesta Handlová
Združenie obcí Handlovskej doliny
Mestský bytový podnik Handlová 
s.r.o.
HATER Handlová spol. s r.o.
Jazmín, n.o.
Mestská knižnica Handlová
Dom kultúry Handlová
Mestský úrad Handlová 
Handlovský banícky spolok
Karpatskonemecký spolok a Klub 
dôchodcov
Mestská polícia Handlová 
RTV Prievidza
Všetky školy na území mesta: 
Základná škola Mierové námestie, 
Základná škola Školská, Základná 
škola Morovnianska cesta, Špeciálna 
základná škola, Stredná odborná 
škola, Gymnázium Ivana Bellu
Centrum voľného času Relax Handlo-
vá a Detský a mládežnícky parlament
Marko Jurenka – Handlovčan, 
sprejer   

Nie je možné urobiť všetko počas 
dvoch dní. Handlovské dni dobro-
voľníctva však dokázali, že kde je 
vôľa a chuť, je i cesta. Ak po nej 
budeme kráčať spoločne, Handlová 
bude stále krajšou a všetci sa v nej 
budeme cítiť príjemne.  Ak vám 
napadlo, že je to o peniazoch, tak 
je to tak. Ak vám napadlo, že je to 
o ľuďoch, tak je to tak. 
Presné počty zapojených dobro-
voľníkov  a viac informácií o Dňoch 
dobrovoľníctva 2012 v Handlovej  
nájdete na www.handlova.sk a na 
www.rtvprievidza.sk

JP

Bezpečnosť našich detí je určite prio- 
ritou každého z nás. Svoje ratolesti 
by sme mali neustále učiť pozornosti 
a opatrnosti v dopravnej premávke. 
Jedným z nebezpečných miest pre 
naše dieťa je aj cesta do školy. 
So zaujímavou aktivitou prišlo občian 
ske združenie Handlovčan  a o nej 
sme sa porozprávali s jej predsedom 
Jánom Spevárom.

Čo vás viedlo k tomu, aby ste 
prispeli k bezpečnej ceste detí do 
školy?
Cesta handlovských detí do školy 
nie je vôbec jednoduchá, častokrát 
musia prechádzať cez hlavnú cestu 
a s rastúcim počtom rodičov, ktoré 
vozia svoje deti do školy im nebez-
pečenstvo hrozí aj na príjazdových 
komunikáciách do jednotlivých škôl. 
Aj preto sa naše občianske združenie 
Handlovčan, v spolupráci s firmou 
YADO s.r.o., rozhodlo prispieť k bez-
pečnej ceste detí do školy a prváči-
kom sme venovali ochranné reflexné 
„traky“, ktoré hlavne v čase zhoršenej 
viditeľnosti v nadchádzajúcom období 
prispejú k ich bezpečnej ceste do 
školy.
Vážim si nezištnú pomoc majiteľov 
firmy YADO s.r.o., ktorí v tejto aktivite 
nepozerajú na biznis, ale na pomoc a 
dobrú vec. 

Koľko detí ste vybavili týmto ochran-
ným prvkom a ako sa má používať?
V tomto čase sme v rámci pilotnej 
skúšky osobne rozdelili približne 
100 kusov bezpečnostných ,,nazvi-
me to trakov,, v prvých ročníkoch 
Základných škôl Mierové námestie 
a Školská ulica.
Význam ochranného traku je v tom, 
aby vodiči zďaleka videli na školáči-
kov, ktorí ako vidíme v reálnom živote, 

Bezpečne cestou do školy 

nie všetci chápu riziká prechádzania 
po cestnej komunikácii.
Na cestách do zahraničia sme to 
videli vo Švajčiarsku a Nemecku, 
kde to školáci používajú štandardne 
aj vo vyšších ročníkoch. I napriek ich 
vyspelejšiemu dopravnému systému, 
nižšej rýchlosti v okolí škôl považujú 
rodičia nosenie ochranných pomôcok 
za samozrejmosť chrániť svoje deti. 
Boli sme milo prekvapení, aké množ-
stvo detí to nosí po ceste do školy 
a následne zo školy domov. 

Prečo práve vy a vaše OZ Handlov- 
čan?
Som poslancom mesta, členom škol-
skej rady na ZŠ Školská ul., ale hlavne 
som otcom dvoch školopovinných 
detí. Chodievam s dcérou do školy 
a konkrétne na Ulici Cintorínska s úža-
som sledujem niektorých šoférov, čo 
dokážu. Niekedy mi to pripadá ako 
tréningová jazda na F1 so slalomom 

medzi deťmi - školákmi, nehovoriac 
o zákaze vjazdu do školského areálu. 
Dosť smutné. Považujeme si za po-
vinnosť pomôcť hlavne tým deťom, na 
ktorých bezpečnosti mi záleží.
Je to jedna z našich aktivít a pokiaľ sa 
k nám pridajú rodičia, Handlovčania 
ktorí zdieľajú ten istý názor verím, že 
sa podarí aspoň čiastočne doriešiť 
bezpečnosť na kritických úsekoch 
v Handlovej. Táto naša prvá aktvita je 
len začiatok.

Čo by ste v tejto veci odkázali 
rodičom?
Rodičom len toľko - je to pre vaše deti 
a ich bezpečnosť. Naučte ich použí-
vať ochranné traky, aby ich šoféri 
po ceste do školy videli aj zdiaľky 
hlavne pri zníženej viditeľnosti.
Nebojme sa nových vecí, pomôžte 
nám spoločne ich chrániť.

Zhováral sa V. Horváth, foto VH

Spoločnosť TUBAU a.s. GR 
Bytčická 89, 010 09  Žilina
 

vypisuje výberové konanie na pozíciu baník.
Podmienky: 
 - vyučenie v odbore baník alebo ukončený rekvalifikačný kurz baník
 - zdravotne spôsobilý pre prácu v podzemí, nočnú prácu a prácu vo  
    výške
 -  nenaplnená expozičná doba
 -  výhoda: osvedčenie „predák, strojník raziacich kombajnov“
   /od ICV Havířov/

Predpokladaný nástup a miesto: november 2012, Poľsko
Ponuky posielať na hore uvedenú adresu alebo  duracinska@tubau.sk

Info: č.t.: p. Duračinská +421 41 707 70 27 M: +421 908 979 042

Jaroslava Kmeťová
Nová Lehota 13, 972 51 Handlová
----------------------------------------

Výroba pekarenských 
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

PLAVÁREŇ v Handlovej OTVORENÁ od soboty 13. októbra 2012
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H A N D P A R K 
Predbežné výsledky 
 

Ďakujeme za vaše hlasy.
Po predbežnom jednoduchom 
sčítaní vrátených anketových 
lístkov sú výsledky ankety 
Handpark 2012 nasledovné:
Vrátilo sa spolu 1558 vyplnených 
anketových lístkov.
Z toho boli odpovede:
Park má ostať parkom: 620
Park má byť nákupným 
centrom: 918
Neplatné lístky 18
Svoj názor vyjadrilo písomne 
5 obyvateľov mesta a zaslalo 
list, resp. vhodilo do schránky 
Povedzte nám, povedzte 
primátorovi.
Do anonymnej diskusie na 
www.handlova.sk bolo pridaných 
spolu 350 diskusných príspevkov, 
ktoré nájdete v archíve ankety.
Overené výsledky budú 
predložené na rokovanie MsZ 
mesta Handlová dňa 25.10.2012 

VEREJNE PREROKOVANIE:
ZMENY A DOPLNKY č. 3 
ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA
Verejné prerokovanie je súčasne 
verejnou diskusiou na tému 
Handpark
Presný termín a miesto verejného 
prerokovania nebol do uzávierky 
Handlovských novín stanovený, 
preto žiadame verejnosť, 
ktorá má záujem zúčastniť sa 
verejného prerokovania, aby 
sledovala ďalšie informačné 
kanály mesta, kde bude miesto 
a termín oznámený (Infotext 
RTV Prievidza, mestský rozhlas, 
www.handlova.sk, plagátové 
plochy mesta).

Už od roku 2008, počas 
Regionálnych osláv Dňa baníkov, 
udeľujú Hornonitrianske bane 
Prievidza, mesto Handlová 
a  Združenie miest a obcí hornej 
Nitry ocenenie „ Plaketa za rozvoj 
baníctva na hornej Nitre“. Toto 
morálne ocenenie  je prejavom 
verejného uznania. Jeho cieľom je  
spoločensky ohodnotiť  významné 
činy, aktivity a prínos jednotlivcov 
pri rozvoji baníctva na hornej 
Nitre.  V tomto roku boli plakety 
udelené:
 
Za Celoživotný aktívny prínos 
pre baníctvo  na hornej Nitre

MILANOVI PRUŽINCOVI

Pán Milan PRUŽINEC  - po 
absolvovaní baníckeho učilišťa 
v roku 1959 nastúpil na Baňu 
Handlová. Ako perspektívny mladý 
baník bol v roku 1963 vyslaný na 
plnenie úloh v ťažbe v začínajúcej 
Bani Cigeľ. Pre jeho záujem 
o prácu, odborné skúsenosti 
a riadiace schopnosti bol v roku 
1970 menovaný za prvého predáka 
stenárskeho kolektívu. S menom 
jeho kolektívu sa spájajú začiatky 
zavádzania mechanizácie do 
podzemia baní na hornej Nitre. 
Kolektív Milana Pružinca bol 
prvým stenárskym kolektívom, 
ktorý pracoval s mechanizovanou 
výstužou francúzskeho typu 
Marel-Hydro. Bol priekopníkom 
ťažby uhlia z  mechanizovaných 
stenových porubov, na ktorých 
dosahoval výborné výsledky. 
Pre jeho prirodzenú autoritu 
a odbornosť  ho rešpektovali 

Počas slávnostného šachtágu ocenili baníkov

Foto M. Gross

a uznávali nielen v  kolektíve, ale aj 
v širokej baníckej rodine. Vychoval 
veľa  nasledovníkov baníckeho  
remesla. Banícku činnosť ukončil 
v roku 1991  z dôvodu naplnenia 
najviac prípustnej expozície. Láska 
k baníctvu ho sprevádza  aj na 
dôchodku a neustále privádza medzi  
bývalých kolegov. 

ING. JOZEFOVI TULISOVI  
- in memoriam 

Pán Ing. Jozef TULIS -  po skončení 
štúdia na Baníckej fakulte nastúpil 
v roku 1943 do Bane Handlová 
ako hlavný inžinier, kde sa podieľal 
na rozfáraní Východnej šachty. Ako 
prvý riaditeľ Bane Cigeľ sa v rokoch 
1958 – 1967 významne podieľal 
na jej výstavbe a začatí  ťažby. 
S prehľadom riešil koncepčné otázky 
rozvoja novej ťažobnej organizácie. 
Od septembra 1967 bol preradený 
na odborové riaditeľstvo Uhoľných 
a lignitových baní Prievidza, kde až 
do svojho odchodu do starobného 
dôchodku  v auguste 1984 pôsobil 
v náročných riadiacich pozíciách.
Bol  naslovovzatým odborníkom 
s bohatými skúsenosťami z pre- 
vádzky, výstavby banských 
podnikov a z riadiacej činnosti. 
Získaval ich aj fáraním v banských 
podnikoch v zahraničí. Z dôvodu 
efektívnejšieho využitia inicioval 
otvorenie handlovského ložiska 
z prievidzskej strany. Odborné 
skúsenosti odovzdával ako externý 
pedagóg študentom Vysokej školy 
baníckej v Košiciach.
Zomrel vo veku nedožitých 79 
rokov na následky poškodenia 
zdravotného stavu počas väznenia 

v II. svetovej vojne.  Ocenenie in 
memoriam prevzal jeho syn Jozef 
Tulis. 

Za vedecké a  výskumné práce 
podporujúce rozvoj baníctva na 
hornej Nitre.
  

Ing. ONDREJOVI MURÍNOVI

Pán Ing. Ondrej Murín – po ukončení 
štúdia nastúpil pracovať do Bane 
Nováky v roku 1951, kde prešiel 
rôznymi riadiacimi funkciami. Ako 
hlavný inžinier inklinoval k riešeniu 
náročných bansko-technických 
úloh. Aktívne pôsobil vo 
Výskumno-vývojovom stredisku 
v Novákoch, kde za prioritu pokladal 
hlavne riešenie stability banských 
diel a dobývok v náročných, 
tlakovo exponovaných úsekoch. 
Stredisko sa stalo základom pre 
vznik Banského výskumného ústavu 
v Prievidzi, ktorého bol jedným 
zo zakladateľov. Ako jeho riaditeľ 
sa zaslúžil o získanie dobrého 
mena tejto inštitúcie v rámci vedy 
a výskumu v československom 
baníctve.  Po roku 1970 sa vrátil do 
Bane Nováky. Dve desaťročia života 
zasvätil problémom zvládnutia 
banskej činnosti v komplikovanom 
horninovom prostredí treťohorných 
ložísk Slovenska. Pod jeho 
vedením skupina pracovníkov 
technického rozvoja spracovala 
desaťtisíce meraní z pracovísk, 
ktorých výsledkom boli mnohé 
odborné výstupy pre riadenie 
podzemia, určené hlavne výrobným  
a riadiacim technikom. Jeho 
odborné publikácie patria ku špičke 
v problematike stability treťohorných 
ložísk Slovenska.

Preskúšanie 
prevádzkyschopnosti sirén 

- systémov varovania 
obyvateľstva v Slovenskej 

republike v roku 2012 

V roku 2012 je vykonávaná 
skúška prevádzkyschopnosti 
sirény v meste Handlová v  
jednotnom čase o 12.00 hod. 
(piatok), dvojminútovým stálym 
tónom sirén. Mesto Handlová 
týmto informuje obyvateľov o 
čase skúšky. Skúška sirény 
bude vykonaná v piatok 12. 
októbra 2012.

JP
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Z rokovaní 
primátora mesta

Vážení Handlovčania, v stálej 
rubrike vám opäť prinášame roko-
vania primátora mesta v mesiaci 
september 2012. Témy stretnutí 
sú i pre vás ukazovateľom, v akých 
smeroch sa snaží vedenie mesta 
o rozvoj Handlovej. Primátor mesta 
absolvoval:
• Pracovné rokovanie s minis-
trom životného prostredia k téme 
prieskumného vrtu handlovskej 
doliny a banského múzea 
• Stretnutie s vedením HBP Prievi-
 dza a.s.
• Pracovné rokovania s primátorom 
mesta Partizánske a Žiar nad Hro-
nom (Petícia občanov za prehĺbenie 
ochrany práv slušných občanov)
• 21. zasadnutie mestskej rady
• Pracovné rokovanie so starostom 
Lipníka  
• Valné zhromaždenie KMET, a.s. 
- Brno
• Pracovné rokovanie s predstavi-
teľmi spoločnosti FIN.M.O.S., a.s.
• Natáčanie diskusnej relácie ON-
LINE v RTV Prievidza k Projektom 
mesta Handlová 
• Gremiálna porada 
• Prijatie študentov  z družobného 
mesta VOERDE
• 22. zasadnutie mestského zastu-
piteľstva

Podujatia, akcie, spoločenské 
aktivity: 
• Otvorenie školského roka 
• Salamandrové dni 2012 v Ban-
skej Štiavnici

V septembri roku 2009 bol odo-
vzdaný verejnosti Turistický náuč-
ný banícky chodník, ktorý spojil 
miesta baníckej činnosti v seve-
rozápadnej oblasti handlovského 
ložiska. Chodník bol vybudovaný 
s finančnou pomocou fondu Slov-
naft a príspevku Slovenskej baníc-
kej komory. Výstavbu uskutočnili 
z podstatnej časti členovia Hand-
lovského baníckeho spolku s po-
mocou mestských podnikateľov. 
Čo viedlo prevažne starších pen-
zionovaných baníkov k tomu, že 
v lete toho roku chodili bezplatne 
na jednotlivé stanice chodníka, 
niesli na svojich chrbtoch materiál 
a upravovali priestory, osadzovali 
informačné tabule a postarali sa aj 
o poriadok a vytvorenie estetického 
prostredia pre krátky rekreačný po-
byt v prírode?
Chceli len jedno: ukázať mladšej 
generácii, z čoho naše mesto vy-
rástlo, aká činnosť zamestnávala 
ich dedov a otcov, z akej práce sa 
tu žilo. Verili, že mladí ľudia zdedia 
po nich aspoň lásku k ich povolaniu 
a celoživotnej práci. Verili, že náuč-
ný chodník bude pre nich poučením 
o minulosti mesta a prebudí v nich 
hrdosť na minulosť. 
Žiaľ – keby videl tieto obrázky 
Hviezdoslav, asi by nenapísal svoj 
známy verš: Mládež, tys´  držiteľka 
rána...
Už vlani, v čase maturít „maturo-
vali“ niektorí pri Jednej studničke 
a spálili lavice, hoci okolo v lese 

bolo dreva nadostač. Nikto z týchto 
vandalov si neváži prácu svojich 
otcov a vôbec je im ľahostajné, 
aké finančné náklady sú spojené 
so zriadením stanice a informačnej 
tabule. Veď len zhotovenie tabule 
s textom si vyžiada takmer 100 Eur. 
A čo ostatné – drevená konštruk-
cia, práca, doprava a iné.  
Súčasné živelné správanie vanda-
lov spôsobilo škody (odhadujeme) 
takmer za 4000 Eur. Z čoho ich má 
mesto hradiť? Aké sú záruky, že 
sa situácia nebude opakovať? Akú 
radosť, aký pôžitok majú títo ľudia 
z takého ničenia?
Natíska sa zásadná otázka: Vedie 
našich mladých ľudí výchova v ro-
dine a v škole správnym smerom? 
Na túto otázku by si mali dať odpo-
veď rodičia i pedagógovia. 
Členovia nášho spolku by boli radi, 
keby sa tento prípad stal predme-

tom rozpravy v rodinách a v ško-
lách na hodinách etickej výchovy. 
Všetkých nás musí mrzieť, že sa 
ničia hodnoty, že mnohí spoluob-
čania si nevážia prácu a snahu 
statočných a slušných ľudí. Kto 
nahradí škody? Odkiaľ vziať penia-
ze? Prídu našim aktivistom niekedy 
na jar budúceho roka na pomoc aj 
mladí ľudia, žiaci a študenti, aby 
všetko dali do poriadku? Dovedie 
ich k tomu rodina a škola?Oplatí sa 
sprístupniť pre budúce generácie 
plánovanú juhovýchodnú trasu 
TBNCh?

Text schválený členskou schôdzou 
Handlovského baníckeho spolku 
11. septembra 2012

HANDLOVSKÝ  BANÍCKY  SPOLOK
OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Pozvánka
Primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba zvoláva mestské 
zastupiteľstvo 
na štvrtok 25. októbra  2012 
o 14.00 h do Veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ Handlová.
Pozvánky s programom ná-
jdete na www.handlova.sk, vo 
vývesnej tabuli pred MsÚ a na 
plagátových plochách mesta. 
Rokovanie poslaneckého zboru 
je verejné.

V Handlovej bude v dňoch 
10.-13.10.2012  
celoslovenská verejná zbierka

Dni nezábudiek 
Liga za duševné zdravie SR sa 
rozhodla nasmerovať tohtoročnú  
pripravovanú kampaň na podporu 
rozvoja preventívnych aktivít a sa-
motnej prevencie v oblasti duševné-
ho zdravia,  pretože duševné zdravie 
je súčasťou fyzického zdravia. To-
muto cieľu venujeme aj tohtoročnú 
celoslovenskú verejnú zbierku Dni 
nezábudiek, ktorú organizujeme 
v spolupráci s Úniou materských 
centier a občianskymi združeniami 
(povolenie zbierky MV SR pod č. 
SVS-OVVS3-2012/011904). Zbierka 
je spojená s vyberaním dobrovoľ-
ných finančných prostriedkov dar-
cov za umelé kvietky – nezábudky, 
ktoré verejnosti ponúkajú dobrovoľ-
níci z radov študentov stredných, 
prípadne vysokých škôl. 

Nominujte osobnosť  
na ocenenie

Termín predkladania 
návrhov predĺžený 

do 15. októbra 2012

Ak poznáte výnimočnú osobnosť, 
ktorá šíri dobré meno mesta, 
významne pomáha jeho rozvoju 
v oblasti kultúry, hospodárstva 
alebo spoločenského života, 
neváhajte zaslať nomináciu na 
handlova@handlova.sk, volajte na 
046 519 25 39 - najneskôr do 15. 
októbra 2012. 
Formulár na vypísanie nominácie 
nájdete na www.handlova.sk a na 
mieste prvého kontaktu MsÚ.
Poslanci MsZ budú schvaľovať 
nominácie na mestskom zastupi-
teľstve 25. októbra 2012.
Ceny budú odovzdané pri príleži-
tosti konania Handlovských ka-
tarínskych dní v novembri 2012.

JP

POZVÁNKA
Mesto Handlová pozýva na 

Deň otvorených dverí 
v samospráve mesta

18. október 2012.
Informácie o programe a pripra-
vených podujatiach nájdete na 
www.handlova.sk a plagátových 
plochách mesta.

Ponuka  vzdelávania 
v Handlovej  pre každého
Help, n.o. v októbri 2012 otvára:

22.10.2012
POČÍTAČOVÝ  KURZ  
pre začiatočníkov, 30 hod.

23.10.2012
ANGLICKÝ  JAZYK 
pre začiatočníkov, 50 hod.

24.10.2012
NEMECKÝ  JAZYK  pre mierne 
pokročilých, 50 hod.
Rôzne termíny - Kurz Obsluhy 
motorových vozíkov

V stálej ponuke: 
Odborná spôsobilosť pracovníka 
SBS, Kurz opatrovania s NJ pre 
opatrovateľov

Bližšie informácie a prihlásenie sa do 
kurzu: Help, n.o. Handlová, Námestie 
baníkov 8 (2. posch. nad MsP)  
tel.: 0905 884 813; 
e-mail: kmetova@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk

Otvorený list rodičom a pedagógom našich škôl
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Mestská polícia zaznamenala 
za mesiac august – septem-
ber 2011 (od 18.8.2011 do 
18.9.2011) celkom 435 uda-
lostí. Zaevidovaných bolo 111 
priestupkov, z ktorých bolo 38 
oznámených občanmi mesta. Za 
uvedené obdobie bolo zistených 
66 dopravných priestupkov.

Priestupky porušením VZN:
VZN č. 4/2005 o nakladaní s ko-
munálnym odpadom a stavebným 
odpadom – 5 priestupkov,
VZN č. 10/2005 na úseku  chovu 
a držania psov na území mesta –12 
priestupkov,
VZN č. 1/2009 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach – 3 
priestupky,
VZN č. 2/2009 trhový poriadok mes-
ta Handlová – 1 priestupok,
VZN č. 6/2010 o dodržiavaní verej-
ného poriadku a verejnej čistoty – 2 
priestupky,
VZN č. 10/2010 o podmienkach 
predaja, podávania a požívania alko-
holických nápojov – 3 priestupky.
Proti majetku bolo zistených alebo 
oznámených 7 priestupkov.
Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
verejného poriadku, kde MsP riešila 
celkom 9 priestupkov, z ktorých bolo 
5 prípadov rušenia nočného kľudu a 
4 priestupky boli na úseku verejného 
pohoršenia.    
V oblasti občianskeho spolunažíva-
nia bol oznámený 1 priestupok.
Pre podozrenie zo spáchania trestné-

ho činu boli 2 priestupky odovzdané 
OOPZ.
Príslušníci mestskej polície odchytili 
10 túlavých psov, ktorí boli umiestení 
v útulku. Z toho troch psov vrátila 
MsP pôvodným majiteľom.
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 142 zákrokov a 26 výjaz-
dov k narušeným monitorovaným 
objektom.
Kamerovým systémom bolo ziste-
ných 64 priestupkov a udalostí. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušník-
mi MsP vykonaných 24 zákrokov.

Niektoré udalosti MsP: 
18.08.2011 – 18.09.2011

18.8.2011 o 08:35 hod.: vedúca 
predajne potravín oznámila, že im 
bol z predajne odcudzený služobný 
telefón a páchateľ je zaznamenaný 
na vnútornom kamerovom systéme. 
Hliadka na mieste zistila, že oznam 
sa zakladá na pravde. Miestnou zna-
losťou bol zistený páchateľ krádeže, 
ktorý sa ku skutku priznal a bol rieše-
ný v zmysle zákona pokutou v bloko-
vom konaní. Odcudzený telefón bol 
vrátený do predajne nepoškodený. 

19.8.2011 o 12:15 hod.: tel. oznámil 
občan mesta, že došlo k pokusu 
o podvod tak, že jeho starého otca 
pristavili podozrivé osoby, ktoré 
uviedli, že majú kamaráta v nemoc-
nici a potrebujú finančnú hotovosť 
300 eur na operáciu. Muža potom 
posádka vozidla odviezla pri NsP, 
kde akože telefonovali so zraneným 
kamarátom a následne potom do-

mov na Ul. 29. augusta. Z dôvodu 
ostražitosti manželky poškodeného 
nedošlo k podvodu a podozriví pá-
chatelia z miesta odišli. Šetrením sa 
podarilo zistiť podozrivé vozidlo a aj 
osoby. Vec je v riešení MsP a infor-
mácie o podozrivých boli poskytnuté 
aj OOPZ v Handlovej. 

25.8.2011 o 00:06 hod.: tel. ozná-
mené, že na Ul. 29.augusta partia 
mladých ľudí ruší nočný kľud. Po 
príchode na miesto bolo zistené, že 
oznámenie sa zakladá na pravde. 
Hliadkou MsP  bola zistená partia 
mladíkov, z ktorých jeden navyše 
úmyselne poškodil stromček vysa-
dený pri hlavnej ceste. Priestupky 
v riešení MsP.

26.8.2011 o 21:52.: tel. oznámené 
cez tiesňovú linku 112, že v baníckej 
kolónii na autobusovej zastávke sa 
nachádza muž, ktorý je zranený na 
hrdle a na zápästiach. Na mieste 
zistená totožnosť osoby, ktorú už 
ošetroval lekár RZP. Poškodený si 
zranenia spôsobil sám, bol preve-
zený psychiatrické oddelenie do NsP 
Bojnice. 

31.8.2011 o 19: 00 hod.: hliadka 
OOPZ požiadala hliadku MsP o asis-
tenciu pri zákroku na Pekárskej ulici, 
kde došlo medzi dvomi aktérmi k na-
padnutiu nožom. Na mieste situácia 
ukľudnená, vec rieši OOPZ.

2.9.2011 o 11:50 hod.: sa na útvar 
MsP dostavil občan mesta a ozná-
mil, že mu bola odcudzená peňa-
ženka s hotovosťou 50 eur, ktorú mal 
v zadnom vrecku nohavíc. Peňažen-
ku mu odcudzil nezmámy páchateľ 
na baníckom jarmoku. Na MKS bola 

zachytená skupinka 3 ľudí, z ktorých 
jedna osoba vytiahla poškodenému 
peňaženku z vrecka. Vec odovzdaná 
OOPZ pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu.

10.9.2011 o 12:10.: cez MKS bol 
zistený podomový predaj textilu na 
Mostnej ulici. Priestupok ukonče-
ný na mieste v blokovom konaní, 
páchatelia boli poučení a  vykázaní 
z mesta. 

12.9.2011 o 11:10 hod.: hliadka 
spozorovala hustý dym v okolí 
Parkovej ulice. Na mieste zistené, 
že horí garáž a letná kuchyňa na 
Ul. Obrancov mieru. Na mieste sa 
nachádzali hasiči, hliadka MsP im 
poskytla súčinnosť pri likvidácií 
požiaru.

13.9.2011 o 21:20 hod.: cez MKS 
zistené, že pri tel. búdkach sedí na la-
vičke muž, ktorý si dával pod košeľu 
pravdepodobne nôž alebo inú zbraň. 
Na mieste zistené, že sa jedná o mu-
ža zo Žiaru nad Hronom, ktorý si pod 
košeľu dal nôž z dôvodu obrany, 
nakoľko v minulosti bol v Handlovej 
napadnutý nebezpečným psom. 

MsP Handlová – volajte 24 
hodín denne 046/168 00, 046/ 
5475 007 alebo 0905 499 384
a nezabudnite, ak ste svedkom 
protiprávnej činnosti, nahláste 
ju ihneď.
Celkové štatistiky nájdete na 
www.handlova.sk, odklik MsP 
Handlová informuje.
Pozrite si na stránke aj odklik 
Mestský útulok a staňte sa ma-
jiteľom psíka.

Mestská polícia informuje...

Jeseň je najkrajšia časť roka pre 
každého záhradkára.  Zo záhrad 
sa zbiera  úroda, pripravujú  sa 
džemy, lekváre či iné zásoby do 
komory.  So svojimi záhradkárs-
kymi úspechmi sa prišli niektorí 
pochváliť na už 18. ročník hand-
lovského Ekotrhu.

 Už v pondelok 18.9.2012 ráno 
sa schádzali handlovskí záhradkári 
do Centra voľného času Relax.  So 
svojou úrodou sa prišli pochváliť 
skúsení záhradkári, ale aj nováči-
kovia.
Pýtali sme sa aj mladých záhrad-
károv, prečo  si našli cestu na 
EKOTRH.
 Záhradkárka Janka je nováčikom. 
Podľa jej slov je záhradníčenie      
nielen o tom, čo človek dopestuje. 
Vystavovanie má význam aj pre 
deti, aby videli, čo na záhradke na-
rástlo, čo sa podarilo vypestovať. 
Monika je rada, že môže ukázať, 
že aj mladí  vedia  robiť a zároveň 

je to aj dobrých záhradkárskych 
vzťahoch. Sľúbila susedovi záhrad-
károvi, že príde. Tým susedom je 
už dlhoročný spoluorganizátor 
Ekotrhov Ľudovít  Sirotňák. „Zrej-
me mám nejakú presviedčaciu 
schopnosť, že pôsobím na tých 
ľudí, prosím ich, chcem aby neboli 
ľahostajní, aby niečo bolo ukázané 
a prezentovali sa sami svojimi vý-
pestkami.“
 Podľa záhradkárov bol tento rok 
prajný. Bolo to vidieť aj na vysta-
venej zelenine či ovocí. Jabĺčka na 
stromoch  sú priam rozprávkové 
a jablone sa ohýbajú pod úrodou. 
Tento rok sa darí záhradkárom 
vyzbierať krásne zemiaky, červené 
rajčiny a v hanbe nezostali ani oz-

dobné tekvičky. Bolo potrebné viac 
polievať, ale každý, kto má svoju 
záhradku, to berie ako súčasť bež-
nej starostlivosti.  Okrem rôznych 
druhov zeleniny, ovocia, plodov či 
kvetov si mohli návštevníci pozrieť 
aj ďalšie ekovýrobky. 
 Výstavy sa zúčastnilo 16 členov 
zo 4 záhradkárskych organizácií 
SZZ a 5 prídomových záhradkárov. 
Spolu bolo vystavených 380 expo-
nátov. Hodnotiacou komisiou boli 
vyhodnotení cenou OV-SZZ títo vy-
stavovatelia: Anton Privalinec ml., 
Pavel Károlyi, Ľudovít Sirotňák, 
Štefan Gecler, Jozef Matúš, Helena 
Kalmanová, Peter Štajnoch, Jana 
Mikláneková, Ján Procner. 
Čestná cena bola udelená p. Bez-

noskovej a p.Jonasovej. Všetkým 
zúčastneným odovzdal cenu pred-
sedu MO-SNS Dušan Klas a cenu 
primátora mesta Rudolfa Podobu 
si prevzali: Ľudovít Sirotňák, Pa-
vel Károlyi, Štefan Gecler a Jozef 
Matúš.
 Ani v tomto roku nechýbali chut-
né koláče z kuchyne  p. Sirotňáko-
vej. Keďže príroda nám  v tomto 
roku dopriala bohatú úradu jabĺk, 
jabĺčkovými koláčmi to na výstave 
rozvoniavalo v jej úvode i v závere. 
Výstavu Ekotrh zorganizovali 
v spolupráci s mestom Handlová 
a  Centrom voľného času Relax, 
ochranársky spolok Andreja Kmeťa 
a handlovskí záhradkári.

 V Handlovej dopestujete aj zelený 
melón a krásne fialové zemiaky. 
 Skúsite aj vy vypestovať niečo 
nové a nezabudnite to priniesť 
na 19. ročník EKOTRHU na jeseň 
2013.

JP a JP

Výstava EKOTRH prilákala 
aj mladších záhradkárov
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Bez humoru to jednoducho 
nejde! OCKO 4. októbra 
2012 v Handlovej 
Už je to tu! Svetovo vychýrená one 
man show OCKO prichádza aj na 
Slovensko. Muži ocenia pohľad 
chlapa na otcovstvo ako celok  a 
ženy sa naopak na chvíľku dostanú 
do hlavy mužom a pochopia všet-
ko doposiaľ nepochopené. Pred-
staviteľom Ocka je zaslúžilý dvoj-
násobný otec Roman Pomajbo.
Pôvod novej hry je až z Islandu, 
kde sa autor B. H. Thorsson ne-
chal inšpirovať svojou úlohou otca 
a vtipne a výstižne prevádza diváka 
celým procesom otcovstva.
Byť ockom je úžasné! Bez humoru 
to jednoducho nejde! Zariaďte si 
stráženie detí a príďte sa pobaviť 
na jedinečnú show Ocko do Domu 
kultúry mesta Handlová 4. októbra 
2012 o 19,00 h, kde bude Roman 
Pomajbo namáhať vaše bránice.
Vstupné: 
Predpredaj:  8,- EUR
Na mieste:    10,-EUR
Vstupenky si môžete zakúpiť aj na 
ktoromkoľvek predajnom mies-
te TICKETPORTÁLU na Slovensku, 
prípadne si ich rezervovať cez 
web tu:
h t t p : / /www. t i cke tpo r t a l . sk /

event.aspx?id=17219

HOROROVÝ BÁL 
Dk Handlová Vás už po tretíkrát 
pozýva na poriadne šialený bál.
Tentokrát sa budeme báť na Horo-
rovom bále.
Ak máte silné nervy, chuť sa zaba-
viť a voľnú sobotu 6. októbra, ste 
presne náš typ.
A ak máte chuť prísť v maske, ale-
bo kostýme, žiadny problém.
Tešíme sa na stretnutie s vami.
Už 6. októbra o 19.00 h v DK Han-
dlová. Vstupné: 2 EUR.
plagát 

DK Handlová pozýva 
všetkých seniorov na 
kultúrny program
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
26.10.2012 o 16.00 h, DK Han-
dlová  
V rámci kultúrneho programu 
vystúpi folklórna skupina 
ZAMIŠKOVCI z Kolačkova.

Pozývame Vás na koncert jedineč-
ného hudobného zoskupenia

Cigánski diabli
24. október 2012 o 19,00 h, Dom 
kultúry mesta Handlová
Vstupné predpredaj: 8,-EUR

Dom kultúry Handlová informuje

FK REBEL OKTÓBER 
2012

3.októbra 2012 (STREDA), 
19.00h, 
ROZCHOD NADERA A SIMIN 
(PROJEKT 100)
Réžia: Asghar Farhadi, Irán, 2011, 
120 min.
Strhujúca manželská dráma zo sú-
časného Iránu prináša univerzálny 
príbeh o tom ako fatálne dokážu 
ľudské osudy a rodinné vzťahy 
ovplyvniť spoločenské predsudky 
a prísny právny systém. Manžel-
ská dvojica, Nader a Simin, stoja 
pred životným rozhodnutím, ktoré 
ovplyvní nielen ich vzťah, ale pre-
dovšetkým budúcnosť ich dcéry 
Termeh.

11.októbra 2012, 19.00h, 
ČIERNA MAČKA, BIELY KOCÚR  
(PROJEKT 100) 
Réžia: Emir Kusturica, Juhoslávia, 
Francúzsko, Nemecko, 1998, 129 
min.                            
Grga Pitič, cigánsky výrobca 
falošného značkového alkoholu a 
Zarije, hrdý vlastník cementárne, 

sú najlepšími starými priateľmi 
– hoci sa nevideli 25 rokov. So 
vzájomnou oddanosťou prešli títo 
dvaja ubolení osemdesiatroční 
podvodníci zločinom aj trestom. 
Zarijeho syn Matko ide za Grgom, 
aby si od neho požičal peniaze na 
čierny obchod s vlakom plným 
benzínu. Aby sa však uistil, že 
pôžičku dostane, Matko povie 
Grgovi, že jeho otec je mŕtvy. 
Táto správa zasiahne starca veľmi 
hlboko a tak sa rozhodne navštíviť 
Zarijeho hrob…

25.októbra 2012, 19.00h, 
POUPATA
Réžia: Zdeněk Jiráský, ČR, 2011,  
94 min.
Poupata rozprávajú príbeh vý-
hybkára na železničnej trati Jardu 
Hrdinu, ktorý je závislý na hracích 
automatoch, žije v malom zapadá-
kove a jeho rodina sa postupne 
rozkladá. Chorobná závislosť na 
automatoch, ktorá priviedla jeho 
najbližších do neriešiteľnej životnej 
situácie, je pre neho každodennou 
samozrejmosťou. Jeho skutočný a 
úprimný  pokus o záchranu rodiny 
prichádza neskoro.

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Zo septembrových 
podujatí...
Jedným z poslaní knižnice je pod-
porovať kultúrne dedičstvo našich 
predkov organizovaním podujatí 
spojených so zvykmi, históriou a 
tradíciami nášho mesta. Práve pre-
to sme sa zapojili do podujatia „Dni 
kultúrneho dedičstva v Handlovej.  
Zamerané na starousadlíkov“. Žia-
ci, ktorí navštívili panelovú výstavu 
o histórii nemeckej menšiny inšta-
lovanú v priestoroch DK, si svoje 
poznatky prišli zopakovať a potvr-
diť do knižnice v kvíze Čo ste sa 
dozvedeli? Zúčastnilo sa spolu 
60 detí a veríme, že kvízom si 
upevnili svoje poznatky získané na 
výstave. Tá nebola komentovaná, 
ale každý žiak musel sám zapojiť 
svoje pozorovacie schopnosti. 
Pedagogický doprovod získal aj 
brožúru: Žijú medzi nami, z ktorej 
školáci môžu čerpať informácie 
o histórii starousadlíkov. Knižky 
venovalo Slovenské múzeum, 
Múzeum kultúry karpatských 
Nemcov.

Počas Dní dobrovoľníctva v Han-
dlovej nezostala zatvorená ani 
knižnica. 
Počas dňa D, ktorý sa konal  v so-
botu 22.9.2012 prišla knižnica na 
námestie so svojim stánkom. Kaž-
dý malý čitateľ, ktorý si k nemu 
našiel cestu, si mohol namaľovať 
hrdinu zo svojej knižky a získať 
zápisné do knižnice na celý rok 

zdarma. 
Cieľom knižničnej práce je pred-
staviť knihu, autorov, spisovateľov 
rôznymi spôsobmi. Najzaují-
mavejšie sú vždy stretnutia so 
spisovateľmi. Tentoraz sa naši 
čitatelia mohli počas dvoch dní 
stretnúť so spisovateľmi Slovak 
PEN centra: Jozefom Heribanom, 
Marekom Mittašom, Jánom Cíge-
rom, Vladimírou Komorovskou a 
Tamarou Heribanovou. Literatúra 
na cestách a jej autori zaujali ni-
elen čitateľov, ale aj návštevníkov 
knižnice. Všetci, ktorých upútalo 
rozprávanie našich hostí, si ich 
knihy môžu vypožičať v našej 
knižnici.  

Október v knižnici: 
- Výročia osobností: 
Vladimír Ferko, Anton Bernolák, 
B.S. Timrava   
                                   

Podujatia: 
- Mesiac úcty k starším. 
- Zážitkové čítanie z tvorby 
  G. Futovej.
- Literárny medajlón
   B. S. Timrava. 
- Deň otvorených dverí 
   samosprávy. 

Pozvánka 
Stretnite sa s obľúbenou spiso-
vateľkou
Mestská knižnica pozýva na stret-
nutie s najčítanejšou slovenskou 
autorkou románov pre ženy Táňou 
Keleovou – Vasilkovou.
Spisovateľka prisľúbila návšte-
vu knižnice 17. októbra 2012 
o 14.00 hod. 

D.M.

V deň konania : 10,- EUR
Rezervované vstupenky si vyzdvih-
nite najneskôr v stredu 17.októbra 
2012, po tomto termíne budú 
uvoľnené do predaja. Ďakujeme za 
pochopenie.
Vstupenky na podujatia DK si 

môžete zakúpiť aj na ktoromkoľvek 
predajnom mieste TICKETPORTÁLU 
na Slovensku, prípadne si ich rezer-
vovať cez web www.ticketportal.sk.  
Dajte si vyhľadať naše podujatia cez 
vyhľadávač ticketportalu.   

ZAMIŠKOVCI - 26.10.2012 o 16.00 v DK



Detský a mládežnícky parlament
Sme neformálna skupina mladých ľudí pod záštitou 
Centra voľného času Relax, kde máme svoje priestory. 
Fungujeme ako poradný orgán primátora mesta, pred-
staviteľov mesta a pracovníkov s mládežou.

Chceš byť členom?
Si aktívny, akčný, kreatívny a plný nápadov? Chceš 
niečo zmeniť a realizovať svoj nápad? Nech sa páči, buď 
naším členom. Stačí , ak si žiak od 8. triedy základnej 
školy, študent strednej školy alebo z radov mládeže. 

Naše ciele        
•Podieľať sa na organizovaní podujatí pre 
 svojich rovesníkov
•Presadzovať a chrániť záujmy mladých 
 v našom meste
•Presadzovať zlepšenie prístupu mladých
 ľudí ku kvalitným informáciám 
•Presadzovať vytvorenie podmienok na 
 aktívne trávenie voľného času, ktoré zodpo-  
vedajú našim súčasným požiadavkám

Staneš sa rovnocenným partnerom pri tvorbe rozhodnu-

tí, ktoré sa ťa dotýkajú! Čakáme ťa v Relaxe!

CVČ Relax otvára nové krúžky!
Chceš sa naučiť tvoriť filmy? Si kreatívny a rád pomá-
haš? CVČ Relax Handlová otvára nové krúžky! 

SVETLÁ, KAMERA, AKCIA !!!
Hľadáme nádejných tvorcov krátkych filmov a reportáží. 
Ak sa chceš stať moderátorom, redaktorom, hercom, 
scenáristom, režisérom, kameramanom, príď každý 
nasledujúci piatok od 12.00 do CVČ Relax v Handlovej. 
Film patrí medzi tri univerzálne jazyky, zvyšné dva sú 
hudba a matematika. /Frank Carpa, režisér a fotograf/. 

Klub animátorov a dobrovoľníkov
Máš dobré organizačné schopnosti? 
Rád pomáhaš iným?
Je tu práve pre teba. Tak sa pridaj!!! 
Bližšie informácie v CVČ Relax od 12:00 do 18.00
Kontaktujte: 046/ 5475 377

Vyzývame deti, mládež, ktorí majú radosť z pohybu 
- zúčastniť sa

MARATÓNU V AEROBIKU 
Kedy:  6.10.2012 - sobota
Kde:  v CVČ Relax Handlová
  od 9.00 h. - prezentácia súťažiacich
  od 10.00 h. - začiatok súťaže
Štartovné a vstupné: 0,50 eur
Kategórie: deti a mládež od 5 do 18 rokov
Milovníci športu, príďte podporiť súťažiacich

Plán príležitostnej činnosti CVČ Relax 
v Handlovej na mesiac október 2012

Maratón v aerobicu  pre deti a mládež 
od 8 do 18 rokov.
6.10.  od  9.00 h. , CVČ Relax
-----------------------------------------              
Plavecká štafeta
29.10. od 11.00h. , plaváreň  
-----------------------------------------                 
Halloween, tvorivé dielne pre deti a rodičov s deťmi.
30.10.  od 14.00 h., CVČ Relax.
                 

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

v mesiaci september dožili
Margita  Miková
Oľga  Procnerová
Emília  Puváková
Alžbeta  Bellová
Jozef  Bielský
Mária  Obrovníková
Mária  Chmelová
Mária  Kováčová
Magdaléna  Valová
Helena  Pipíšková
Gizela  Hromádková
Jozefína  Tóthová
Katarína  Kurincová
Michal  Matiaško
Ľudovít  Kotian
Irena  Bubláková
Margita  Vicanová
Ján  Čičmanec
Emília  Černáková
Ján  Švec
Mária  Hudecová
Hedviga  Mišovicová
Anna  Matušová
Ľudevít  Baláž
Helena  Daubnerová
Štefan  Mucha
Anna  Fabianová
Mária  Murárová
Pavel  Fraňo
Marta  Oravcová
Alžbeta  Srncová
Anna  Vallová
Ľubomír  Šteffek
Klaus  Pittner
Ervín  Freisler
Milena  Hanusková
Emanuel  Pokorný
Sidónia  Kmeťová
Vlasta  Ostatná

CVČ a DaMP Informuje Narodené detičky 
august/september  2012

Alex  Bálint
Alex  Šimorka
Nina  Važanová
Simona  Grmanová
Nina  Dobišová
Eliška  Šimková
Adriana  Šimonová
Viktória  Lacková
Zoe Zara  Ďurinová

 Ako prevencia voči vytváraniu 
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 6.00. 

KBV - obytné domy, paneláky  
 Pondelok 1.10.2012
IBV - rodinné domy 
 Utorok 2.10.2012
Mestské časti - Horný koniec, 
Nová Lehota, Morovno 
 Streda 3.10.2012

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

Zvoz separovaných zložiek 
odpadu
V mesiaci október 2012 sa budú 
jednotlivé zložky zvážať nasledovne: 

Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec
 papier  3. a 17. a 31.10. 2012
 plasty  10. a 24.10. 2012 

Mestská časť Morovno, 
dolný koniec
 plasty  5. a 19.10. 2012 
 papier  12. a 26.10.2012

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

Zber veľkoobjemného odpadu na mesiac október 2012

Predám garáž na Mierovom 
námestí v Handlovej. Elektri-
na, voda, mont. jama. Cena 
dohodou, č.t. 0903 316 730.
---------------------------
Predám záhradu v osade 
Barbora, vyvlastnená v Han-
dlovej. Chatka je murovaná, 
voda, cena dohodou.
Č.t. 0903 316 730. 

Vyberanie a poškodzovanie
kontajnerov je trestné!
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Handlová zameraná na starousadlíkov
Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) zalo-
žili v roku 1991 z iniciatívy Rady Európy. 

 Základným cieľom DEKD je zvýšiť povedomie 
obyvateľov a mladých ľudí o miestnom dedičstve 
a prehĺbiť záujem o jeho ochranu a zachovanie pre 
ďalšie generácie v prepojení s európskym kultúrnym 
dedičstvom. 
 Slovenská republika sa pripojila k organizátorom 
DEKD v roku 1993. Koordinátorom je od roku 2010 
Združenie historických miest a obcí v SR. A práve 
v roku 2010 bol v Handlovej 24. septembra vyhláse-
ný Pamätník obetiam banských nešťastí na mestskom 
cintoríne za Národnú kultúrnu pamiatku. 
 Mesto Handlová pre rok 2012 pripravilo pre Han-
dlovčanov tématické podujatie, ktorého hlavnou 
myšlienkou bolo vrátenie sa ku koreňom, k pôvodu 
a založeniu Handlovej, k nemeckej tradícii – Zamera-
né na starousadlíkov. Práve sem prišli v roku 1376 
nemeckí kolonisti a „ na mieste vtedy neobývanom 
a ľud postrádajúcom“ založili novú poľnohospodársku 
osadu. 
Dvojdňový program bol pripravený v spolupráci 
so SNM – Múzeom kultúry karpatských Nemcov 
v Bratislave, Karpatskonemeckým spolkom v Handlo-
vej, Domom kultúry Handlová a mestskou knižnicou.  
Žiaci handlovských ZŠ a SŠ, ako aj široká návštevníc-

ka verejnosť, si mohli v priestoroch čitárne DK prez-
rieť panelovú výstavu, ktorá návštevníkom priniesla 
poznanie o histórií nemeckej menšiny, jej tradíciách, 
nárečí, rozvoji remesiel, odievaní či bývaní. Prišli 
sem na pozvanie uhorských panovníkov po ničivých 
nájazdoch Tatarov pred viac ako 800 rokmi a napriek 
svojim pohnutým dejinám po skončení 2. svetovej 
vojny, tu žijú stále medzi nami. V Dome stretávania 
karpatských Nemcov bolo pre účastníkov pripravené 
rozprávanie špecificky zamerané na dejiny Handlovej 
s možnosťou naučiť sa nemecko-slovenskú ľudovú 
pieseň.
 Skúste sa prejsť po Handlovej 
V Handlovej a jej prímestských častiach Novej Lehote 
a Morovne nájdete ešte stále kus histórie. Spomien-
ka na naše kultúrne dedičstvo nemusí trvať len pár 
septembrových dní. Kliknite si na stránku mesta 
www.handlova.sk, kde nájdete zoznam pamätihod-
ností. Je ich viac ako 100. Nájdete medzi nimi aj 
kamenné domy na Ul. Ivana Krasku či v Novej Lehote, 
architektúru sedliackych usadlostí v Morovne, indu-
striálne objekty súvisiace s priemyselnou ťažbou uhlia 
a v neposlednom rade aj štýl SORELA (socialistický 
realizmus), ktorého architektonický vplyv je najviac 
zachovaný práve v našom meste. Zoznam pamä-
tihodností môžete doplniť aj vy. Návrh je potrebné 
zaslať na handlova@handlova.sk. 

Jana Oswaldová + JP

POŽIČOVŇA ZDRAVOTNÝCH POMÔCOK
 V HANDLOVEJ Chceme pomáhať!

Od 1. septembra 2012 je zriadená v Handlovej  po-
žičovňa zdravotných pomôcok pri neziskovej orga-
nizácii Sv. Lujza. Ide o poskytovanie sociálnej služby 
podľa  § 47 ústavného  zákona  č. 448/2008 Z.z.  
- požičiavanie pomôcok  fyzickej osobe  s ťažkým  

zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriazni-
vým  zdravotným  stavom odkázaným na pomôcku. 
Je možnosť zapožičania  invalidného vozíka, WC 
kresla, postele s antidekubitným  matracom , kyslí-
kového oxygenátora, Graesbyho pumpy, elektrickej 
odsávačky... 
Nájdete nás: Sv. Lujza n.o., ambulancia MUDr. Vlčko-
vej, SNP 2, Handlová, tel.  5475 401.

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

Strelecká súťaž 
o cenu M.R.Štefánika Handlová 
ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo 
organizuje 14.10.2012 Streleckú 
súťaž o cenu M.R.Štefánika a  
Krytej strelnici v Handlovej (pod 
Kňazovým vrchom)

Disciplína:    
Športová pištoľ – ráž 5,6 mm
VsPi (nie športová)
Terče pre súťaž:  25 m 
kruhový terč 50/20
35 m nekrytá ležiaca figúra
45 m olym. silueta
Druh súťaže: Súťaž jednotlivcov 
– možnosť súťaže v oboch disciplí-
nach.
Štartovné: 5,- eur na 
súťažiaceho na každú kategóriu
Zbrane a strelivo:  vlastné
Prezentácia: 8.15 hod.
Vylosovanie:  8.45 hod. 
Začiatok súťaže: 9.00 hod. 
Protesty: 15 min. po 
zverejnení predbežných výsledkov 
s vkladom 5,- eur

Upozornenie:    
Usporiadateľ si vyhradzuje právo 
zmien propozícií.
Kontakt: benkest@centrum.sk, 
mobil: 0905  330  024
Občerstvenie zabezpečené na 
strelnici. 

Ondrej Benke, predseda ZTŠČ

Naša regionálna 
televízia 

RTV Prievidza 
dostupná na web-

stránke! 
Kliknite si 

na 
www.rtvprievidza.sk. 
Dozviete sa viac 

informácií z nášho 
regiónu, 

kedykoľvek.

Získajte informácie 
o dianí v meste 

priamo do svojej 
emailovej schránky.

Aby vám žiadna infor-
mácia neušla a vedeli 

ste najaktuálnejšie 
informácie z Hand-

lovej, zaregistrujte sa 
na oficiálnej interne-
tovej stránke mesta 
www.handlova.sk. 

Pridajte sa 
k už zaregistrovaným!



Dňa 4. septembra 2012 sme si pripomenuli smutné 
10. výročie úmrtia našej drahej mamy, starej 
a prastarej mamy

MÁRIE LUCIAKOVEJ z Handlovej. 

S úctou a láskou na ňu spomína dcéra Evka, syn 
Ján s manželkou Vierkou a vnúčatá Mirka, Martinka, 
Mirko a Janka s rodinami. Všetci, ktorí ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.
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Opustili nás 
august/september  2012
Ondrej Káčer  88 rokov
Martin Bilik  63 rokov
Miroslav Molnár  66 rokov
Peter Karlík  57 rokov
Baltazár Korman  75 rokov
František Červenák 75 rokov
Juraj Stanko  69 rokov
Jozef Santoris  62 rokov
Anna Mihálová  91 rokov
Irena Viedenská  74 rokov
Renata Mrvišová  41 rokov
Mária Chlebničanová  82 rokov
Elena Dolniková  85 rokov.

Dňa 2.08.2012 nás 
navždy opustil drahý 
manžel, otec a dedko 

František Kriško.

Odišiel si tíško, srdce ti 
prestalo biť,  nestihol si sa 
s nami rozlúčiť. 
S láskou spomínajú 
manželka, deti s rodinami a vnúčence.  

Dedko chýbaš nám. 
Dňa 14.9.2012 uplynul rok 
od úmrtia manžela, otca, starého 
otca 

Jozefa Kovácsa.
 

S úctou a láskou spomínajú 
manželka, syn s rodinou, dcéry 
s rodinami. 

Dňa 28.10.2012 uplynie päť 
rokov, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, syn, brat, zať 
a švagor 

Juraj Kouřimský.

S úctou a láskou spomína celá 
rodina. 

V roku 2012 (jún, september) uplynulo už 20 
rokov, čo nás navždy opustili drahý manžel, 
otec, starký

 Dezider Toncsko  
a mama, starká, prastarká 

Anna Prislanová. 

S láskou spomíname.

Kto ste ich poznali, venujte im tichú 
spomienku.Dňa 29.9. uplynulo 25 rokov 

od smrti nášho manžela, otca 
a starého otca 

Henricha Holeina.

Kto ste ho poznali, spomínajte 
s nami. Manželka, deti 
s rodinami a sestra.

Priatelia a známi, 

spomeňte si spolu s nami 

na Alenku Kováčovú, 
rod. Mikušovú, 

ktorá by sa 28. septembra 
2012 dožila veku 50 rokov.

V srdci a spomienkach zostáva celej rodine.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a  známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s našou 
milovanou 

Margitou TURČANOVOU.

Henricha Holeina.

Deti Marek a Andrea s rodinou.

Poďakovanie

Ďakujeme MUDr. Vlčkovej a MUDr. Zeleníko-
vej za príkladnú a peknú starostlivosť o našu 
maminku  Margitu Turčanovú.

Deti Marek a Andrea s rodinou

 Bratislava, 3. september 2012 – Nadácia 
Orange už desiatykrát podporuje rozvoj 
vzdelávania na Slovensku prostredníctvom 
svojho grantového programu Školy pre 
budúcnosť. Sumou až 160 000 Eur aj 
tento rok prispeje k šíreniu netradičného 
a tvorivého vyučovania v školách. Tisíce 
žiakov a študentov z celého Slovenska tak 
vďaka novým nápadom od svojich učiteľov, či 
miestnych mimovládnych organizácií dostanú 

možnosť zažiť vyučovanie, ktoré bude nielen 
záživnejšie, atraktívnejšie ale zároveň pomôže 
žiakom sa aj viac naučiť.    

Predkladanie projektov po novom
Žiadosti o podporu prostredníctvom granto-
vého programu Školy pre budúcnosť budú 
môcť žiadatelia zasielať po prvýkrát elektro-
nicky, a to na oficiálnej webovej stránke Na-
dácie Orange www.nadaciaorange.sk, kde sú 

k dispozícii aj ďalšie informácie o grantovom 
programe a podmienkach zapojenia sa. Zá-
ujemcovia o grantový príspevok môžu svoje 
projekty predkladať do 9. októbra 2012. Výzvu 
o programe žiadatelia nájdu aj na webovej 
stránke www.oskole.sk, ktorá tiež obsahuje 
vybrané najzaujímavejšie podporené projekty 
z predošlých ročníkov. (krátené)
Ďalšie informácie:
Richard Fides 
Orange Slovensko a.s. 
tel. +421 (2) 5851-4878, +421 (905) 014 878
e-mail: richard.fides@orange.sk

UŽ DESAŤ ROKOV PODPORUJE NADÁCIA ORANGE  MODERNÉ 
FORMY VZDELÁVANIA

Námestie baníkov 20/103
97251 Handlová

Príďte si k nám zdarma 
porovnať ceny
-  povinné zmluvné poistenie
-  havarijné poistenie – KASKO
-  poistenie domov, bytov  
 a domácností
- poistenie bytových domov
-  majetkové poistenie   
 – PODNIKATELIA
-  cestovné poistenie
-  viac ako 20 poisťovní

...šetríme Vaše peniaze

KONTAKT :  0907 571674
 www.universal.sk
www.nezivotnepoistenie.webnode.sk
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Oslavy 100. výročia organizo-
vaného futbalu v meste Han-
dlová boli 1. septembra 2012 
v rámci Regionálnych osláv 
Dňa baníkov, ktorého súčasťou 
bola aj večerná prezentácia v 
alegorickom sprievode Pálfyho 
Laura 2012.

Novovzniknutý regionálny klub FC 
Baník Horná Nitra  (FC BHN), ako 
pokračovateľ klubov ŠKF Baník 
Handlová a mládežníckej zložky FK 
Prievidza 2010, sa odprezentoval 
nielen svojimi hráčmi, ale aj parád-
nym autobusom, ktorý bol ozdobou 
celej Pálfyho Laury 2012.

Krásne jubileum - 100 rokov futbalu 
v Handlovej - sa začalo dažďom 
a turnajom prípraviek, v ktorom si 
zmerali sily najmenšie deti z regió-
nu. Pre mnohé z nich to bol vôbec 
prvý odohratý zápas na futbalovom 
štadióne a tak za stáleho dažďa si 
schuti zahralo niekoľko desiatok 
detí od 6 do 8 rokov. Okolo obeda 
„nastúpil“  na pľac šéftréner mládeže 
Patrik Mojžiš a s trénermi žiakov a 
prípraviek FCBHN , ktorí si pripra-
vili pre najmenších rôzne súťaže a 
zaujímavé futbalové cvičenia. Žiaľ 
sústavný dážď trošku pokazil dojem 
z úsilia detí a trénerov, ale dúfame, 
že aj týmto spestrením sme prispeli 
k oslave storočnice futbalu v Han-
dlovej.

Poobede sa začali exhibičné zápasy
Ako prvý sa predstavili bývalí hráči 
Handlovej a Prievidze. V zápase, 
okrem iných, bavili prítomných 
divákov hráči ako Remža, Lacko, 
Hájovsky, Malatinský (syn bývaleho 
úspešného trénera Handlovej a  

Spartaka Trnava Antona Malatinské-
ho )na handlovskej strane a Slaný, 
Šlosár, Magdolen, Halaška... na 
strane prievidzkej.

Počas prestávky nastal slávnostný 
akt - oceňovanie ľudí, ktorí písali 
históriu handlovského futbalu. 
Postupne si z rúk primátora mesta 
Handlová Rudolfa Podobu, preziden-
ta SFZ Jána Kováčika a prezidenta 
FCBHN Róberta Šuníka prevzali 
svoje ocenenia:
Ľubomír Paulík, Vladimír Jonáš,  
Štefan Abrahám, Milan Hudec,  
Jozef Strelka, Jaroslav Remža, An-
ton Kováčik, Teodor Boška, Imrich 
Frivaldský a Štefan Stránsky.

Po zápase, v ktorom ťahali za 
kratší koniec handlovskí  futbalisti, 
pokračovali oslavy krstom publi-
kácie venovanej 100 ročnej histórii 
handlovského futbalu, ktorú pokrstil 
úspešný mládežnícky tréner Jaroslav 
Maslík. Po krste, ktorému asistovali 

prezident SFZ Ján Kováčik a prezi-
dent FCBHN Róbert Šuník, prišla na 
rad druhá exhibícia - zápas výberu 
hornej Nitry proti ligovému výberu 
hráčov, v ktorom sa predstavili za 
hornú Nitru aj Kováčik, Andrejčák, 
Mojžiš, Blahač ... a v ligovom výbere 
Bugár, Hornák, Hrdina, Pastva.... V 
prestávke opäť prišlo na rad oce-
ňovanie, tentokrát in memoriam. 
Rodinní príslušníci si postupne 
prebrali ocenenia in memoriam pre 
- Dezidéra Pellera,  Karola Tatára, 
Ladislava Rosinu,  MUDr. Viktora  
Magdolena,  Ing. Dušana Šarišské-
ho, Antona Malatinského, Jozefa 
Hájovského,  Ing. Ladislava Schmid-
ta, Jozefa Kašu, Jozefa Grúbera,  
Jozefa Daubnera,  Jozefa Mokrého,  
Zoltána Fulajtára a Jozefa Kováčika.
Presne o 17-tej hodine začali baviť 
riedko zaplnený handlovský štadión 
reprezentanti nedávnej minulosti ako 
Stanislav Fišan v bráne, obranu diri-
goval súčasný reprezentačný kormi-

delník Michal Hipp spolu s Milošom 
Glonekom, Vladimírom Kinderom a 
Rudolfom Rehákom, v strede pola sa 
predstavili postupne Ľubomír Faktor, 
Tibor Zátek, Rasťo Michalík, Ladislav 
Petráš a v útoku Štefan Majxner, Ma-
rek Penksa, Martin Obšitník a Róbert 
Semeník. Sparing partnera im pri 
exhibícii robil výber partnerov klubu 
FCBHN, doplnený o Petra Černáka, 
Ivana Beláka a prezidenta klubu 
Róberta Šuníka.
Zlatým klincom osláv storočnice 
bolo vyhlásenie futbalistu storočia, 
ktorým sa stal Karol Matiaško in 
memoriam.
Legenda handlovskej futbalovej 
histórie je, okrem iných úspechov, 
aj držiteľom rekordu strelených 
gólov v jednej sezóne. V roku 1952 
ich nastrieľal neuveriteľných 72!
Cez prestávku zaujímavého zápasu   
prišli na rad aj ocenenia od Sloven-
ského futbalového zväzu a tak z rúk 
prezidenta SFZ Jána Kováčika, gene-
rálneho sekretára Jozefa Klimenta, 
prezidenta ZSFZ Ladislava Gádošiho, 
prezidenta OBLFZ Ivana Bartoša a 
prezidenta FCBHN Róberta Šuníka, 
si postupne prebrali svoje ocenenia 
Jaroslav Maslík, Milan Valent,   
Eduard Holub a in memoriam On-
drej Černák a Karol Matiaško.
Ocenenia ďalej prevzalo aj mesto 
Handlová za podporu v celej histórii 
futbalu v meste a klub FCBHN, ako 
pokračovateľ futbalovej tradície.
Na záver celodennej dôstojnej osla-
vy futbalu boli z rúk syna Karola 
Matiaška Petra vyžrebovaní výher-
covia tomboly, ktorí si okrem iných 
hodnotných cien, odniesli aj repre-
zentačný dres podpísaný kapitánom 
slovenskej reprezentácie Martinom 
Škrteľom.  (pokračovanie na str.11)

Už od  víkendu  13.-14.10.2012 
od 9,00 hod. – do 19,00 hod. 
môžu návštevníci plavárne 
opäť využívať ponúkané služby.

Bazén: denne  od 9,00 do 20,00 
hod.  ( So, Ne do 19,00 hod.)
Parná sauna je v cene bazéna 
a bude v prevádzke od 17,00 do 
19,00 hod.
Fínska sauna a infrasauna
• streda, piatok  
 od 14,00 do 19,00 hod.
• sobota a nedeľa
 od 10,00 do 19,00 hod.

Masáže rôzneho druhu: 
streda, piatok , sobota a nedeľa 
od 10,00 hod do 19,00 hod.

Solárium: 
•denne  od 10,00 do 19,00 hod. 
 

Stolný tenis: 
•denne  od 10,00 do 19,00 hod.  
Aguaaerobik: 
• utorok a štvrtok 
   od 18,30 hod. do 19,15 hod.

VEDELI STE, ŽE ...
• za  prvý polrok 2012 nav-
štívilo plaváreň  18 658 platia-
cich návštevníkov
• zľavnené  vstupy do bazénu 
pre klientov VšZP využilo spolu  
750 plavcov
• najviac využívané vstupy do 
bazéna sú na permanentky pre 

dospelých -predaných 221 ku-
sov
• výhodnú Kredit permanentku 
na všetky druhy služieb používa-
lo 175 klientov
- zvýhodnené vstupy do Turbo 
solária na permanentku si zakú-
pilo 184 návštevníkov
• deti a mládež v športových 
kluboch plávania, basketbalu, 
futbalu, gymnastiky využívali  na 
svoju prípravu plavecký  bazén 
340 hodín.

PLÁVAJ S NAMI !
Zapíšte sa do plaveckého klubu 
– pre mladých aj starších

Plavecký klub Handlová pozýva 
na zápis detí do plaveckého klu-
bu , ktorý sa uskutoční v ponde-
lok 15.októbra 2012 o 15,00 hod 
v krytej plavárni mesta Handlová. 
Prineste si plavky a uterák! Pla-
vecký klub  ponúka plávanie pre 
deti a mládež od 5 rokov v popo-
ludňajších hodinách, v rôznych 
tréningových skupinách. 

Výuka plávania pre 
dospelých
V prípade záujmu kontaktujte 
Mgr. D. Šúrovú na .č. tel. 0905 
163 529 alebo osobne 15.októb-
ra 2012 o 17,00 hod. v Plavárni  
mesta Handlová.
Teší sa na vás  kolektív trénerov 
Plaveckého klubu Handlová.

PLAVÁREŇ v Handlovej OTVORENÁ od soboty 13. októbra 2012

100 rokov futbalu v Handlovej a jeho osobnosti

Prezident klubu FC BHN Róbert Šuník odovzdáva ocenenie Jaroslavovi Maslíkovi.
Foto:  www.fcbanikhn.sk
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Oceneným prišiel zaspievať aj 
folklórny súbor Hájíček. Po futbale 
prišli na rad spomienky a zážitky 
z úst rokmi síce už seniorov, ale 
duchom ešte stále mladých futba-
lových šarvancov. A tak si futbaloví 
nadšenci mohli vypočuť, ako sa 
hralo na Sparte, v Ostrave, alebo 
v Bratislave. Na záver nám ostáva 
len dúfať, že terajší pokračovatelia 
nadviažu na úspešnú a bohatú éru 
futbalu na hornej Nitre.

Ako hrali – výsledky zápasov 
k 100 ročnici futbalu
Internacionáli – Partneri FC Baník 
Horná Nitra 5:3 

Zostava Internacionáli:
Rehák Rudolf, Glonek Miloš, Zátek 
Tibor, Hipp Michal, Kinder Vladimír, 
Faktor Ľubomír, Obšitník Martin, 
Penksa Marek, Semeník Róbert, 
Meixner Štefan (Striedali: Fišan 

Stanislav, Michálik Rastislav, Petráš 
Ladislav)
Góly: Pastva  2, Faktor, Penksa 2

Zostava Partneri FC Baník Horná 
Nitra:
Chrenko Vladimír, Fabián Dušan, 
Poprac Vladimír, Kyjak Mário, Šuník 
Vladimír, Černák Peter, Šalamon 
Ervín, Pekár Juraj, Belák Ivan, Štrbík 
Jaroslav (Striedali: Rybanický Jaro-
slav, Horecký Peter, Šuník Róbert, 
Mikula Ondrej)
Góly: Belák 2, Mikula
---------------------------------------------------------------------------

Výber Handlová – Výber Prievidza 
3:6

Zostava Výber Handlová:
Lacko Ladislav, Chromík Michal, 
Hájovský Roman, Schnierer Peter, 
Andrejčák Ivan, Kováčik Anton, 
Zaťko Vladimír, Remža Jaroslav, 
Bilčík Miroslav, Černák Ivan, Boška 

Milan (Striedali: Bugár Peter, Pročka 
Štefan, Masarik Miroslav, Malatinský 
Dušan)
Góly: Andrejčák, Bilčík

Zostava Výber Prievidza:
Petruf Pavol, Minich Peter, Oršula 
Miroslav, Slaný Roman, Hoták Ró-
bert, Peciar Milan, Halaška Juraj, 
Šúšol Ján, Áč Pavol, Jakubis Michal, 
Šlosár Vladimír (Striedali: Tomasta 
Jozef, Siekel Jozef, Adamec Peter, 
Magdolen Marián)
Góly: Oršula, Jakubis 3, Šlosár 
---------------------------------------------------------------------------

Výber Hornej Nitry – Ligový výber 
0:5

Zostava Výber Hornej Nitry: 
Blaháč Ján, Adamček Ján, Bilčík 
Miroslav, Šuník Róbert, Chlpek Igor, 
Mojžiš Patrik, Argiusy Peter (Strie-
dali: Andrejčák Ivan, Hancko Ján, 
Bugár Peter, Černák Ivan, Kováčik 
Anton)

Zostava Ligový výber: 
Žember Róbert, Látečka Milan, Krško 
Lukáš, Hornák Stanislav, Halaška 
Juraj, Netolický Juraj, Pastva Milan, 
Maruniak Jozef (Striedali: Sviržovský 
Štefan, Hrdina Miroslav)
Góly: Hornák, Halaška, Pastva, Ma-
runiak, Sviržovský

TURNAJ PRÍPRAVIEK:

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 
– FK Junior Kanianka       0:7 (0:3)
FC Baník Horná Nitra 
– FK Junior Kanianka       0:13 (0:7)
TJ Dynamo Bystričany – OFK Baník 
Lehota pod Vtáčnikom  1:7
FC Baník Horná Nitra  -
TJ Dynamo Bystričany  1:6

 Ladislav Nagy FCBHN, 
foto www.fcbanikhn.sk

100 rokov futbalu...

V Handlovej sa hral šach

Počas Regionálnych osláv Dňa 
baníkov sa v Handlovej hral v so-
botu 1.9.2012 šach.

Tretí ročník turnaja bol opäť ve-
novaný spomienke na banské 
nešťastie v Handlovej z roku 2009.  
V Handlovej sa zišlo 52 šachistov.
Okrem finančných cien pre prvých 
piatich hráčov Šachový klub ocenil 
prvých troch žiakov:   
1. Gazík Viktor 2. Gazíková Vero-
nika 3.Hoppan Igor (všetci z Prie-
vidze, Gazíkovci hrajú za Liptovskú 
šachovú školu). Ocenili sme aj 
troch seniorov nad 60 rokov:  
1. Kuchyňa Stanislav, SK Banská 
Štiavnica, 2.Valuska Ján, Zvolen,  
3.Čuridlo Ján, Piešťany.

V kategórii neregistrovaných bol 
najlepší Rajmund Riška z Han-
dlovej, najstarším účastníkom bol 
Alexander Arendáš z Handlovej 
(nar.1938), najmladším Šimon 
Rybárik ( nar. 2005) z Bojníc. 
Zo šachovej rodiny Gazíkovcov 
vynikajúci výkon podal Viktor (nar. 
2001), ktorý turnaj vyhral. 
Víťazom gratulujeme!
Šachový klub ďakuje mestu 
Handlová,  CVČ Relax Handlová  
a všetkým, ktorí prispeli, za spon-
zorskú pomoc. Bez vašej pomoci 
by šachovnice ostali bez súperov.
Chcete hrať šach v Handlovej? 
Kontaktujte: František Krajčovič, 
email:  f.krajcovic@email.cz 
Výsledky turnaja nájdete aj na 
stránke www.chess-results.com . 

Zápasy FC Baník HN A
Muži A - IV. liga Severozápad 

10.kolo (06.10.2012) 
FC Baník HN A - Nováky 

11.kolo (14.10.2012) 
Nitrianske Pravno - FC Baník HN A 

12.kolo (20.10.2012) 
Dolné Vestenice-FC Baník HN A 

13.kolo (27.10.2012)  
FC Baník HN A-Leh. p. Vtáčnikom

Zápasy FC Baník HN B
Muži B - II. trieda PD

9.kolo (14.10.2012)
 Veľká Lehôtka-FC Baník HN B 

10.kolo (20.10.2012) 
FC Baník HN B- Koš 

11.kolo (28.10.2012) 
Veľká Čauša- FC Baník HN B

POZVÁNKA
Základná škola, Morovnianska 
cesta 1866/55, 972 51 Handlová
srdečne pozýva na 
Slávnostnú akadémiu 

pri príležitosti 30. výročia založenia 
školy.

Slávnostná akadémia sa uskutoční 
v piatok 26.10.2012 o 10,00 hod. 
v dome kultúry.

PLAVÁREŇ v Handlovej OTVORENÁ od soboty 13. októbra 2012

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

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

dostanete   ZDARMA!

Dňa 6. októbra začína ďalší 
ročník basketbalovej extraligy. 
Mužstvo MBK Handlová povedie 
realizačný tím v zložení:

Tréner:  Tibor Jány
Asistent trénera:  Karol Kučera
Technický vedúci: Ing. Rudolf Vlk
Lekár: MUDr.  Jozef Ďurčenka
Masér:  Igor Krumlovský

Hráči MBK Handlová
4 Róbert Jány rozohrávač 
5 Milan Golian pivot 
6 Roman Vido pivot 
8 Jason Davis krídlo
9 Daniel Boor krídlo 
10 Michal Dolník pivot 
12 Ondej Haviar rozohrávač 
13 Wade Dunston
  - rozohrávač/ krídlo 
16 Zack Crimmins pivot 
18 Peter Kiss krídlo
    Peter Vojtek  krídlo

V prípravných zápasoch sa v 
septembri stretlo mužstvo MBK 
Handlová s mužstvom BK Opava.
Výsledky: 

MBK Handlová – Opava  
78:84, 72:86, 79:111, 76:72

Prvý zápas na domácej palubovke 
odohrajú hráči MBK 13.októbra 
proti mužstvu BK 04 AC LB SNV. 

Spracoval VH 
zdroj www.mbkhandlova.sk , foto VH

   

Pozývame vás na extraligové zápasy MBK Handlová

Rozpis zápasov  - október 2012

  6.10.2012  voľno
10.10.2012 MBK Rieker Komárno - MBK Handlová
13.10.2012  MBK Handlová - BK 04 AC LB SNV
20.10.2012  MBK Handlová - BK Bemaco SPU Nitra
27.10.2012  MBK Handlová - BK Iskra Svit

AEROLÍNIE
ALIANCIA
ALOIS
ALONŽ
ANANÁS
ANDROID
ASPIK
AUREL
BETLIAR
BRAMBORA
CIGARA
DENISKA
ELITÁR
ERÁRNY TELEFÓN
GLAZÚRA
GLORIA
IHLAN
ITÁLIA
KAMNÁ

KARFIOL
KAROSÉRIA
KLAKSÓN
KOALÍCIA
KOLABORANT
KOLEDA
KONTROLÓR
KROKOMER
LANGOŠ
LAZARET
LEKNO
LINOLEUM
MAGOR
MAJOR
MORENA
NÁBOJ
NEMEC
NIHILISTA
ORION

PAVLAČ
PATENTY
PRIEMER
REOSTAT
SIMONA
SOFIA
SOMÁR
STATÍV
ŠELMA
ŠNORCHEL
ŠROUB
TATARÁK
TRASA
TRÓPY
TYMIÁN
TYRAN
URBÁR

Albert Camus: „Nič nemá na svete takú cenu, aby sme sa kvôli 
tomu mohli odvrátiť od ...“

Y N Ó S K A L K O N T R O L Ó R
K A M N Á E E A � N Á B O J A O
C I G A R A K R N M T U O J N G
E H P U A R N O O G L O R I A A
M O A S T T O S L L O R E B N M
E U T R A S A É A A Í � M � Á O
N � E O T A S R Z Z B N E O S R
Á A N L S I R I A Ú R O I L I E
I L T M O C Á A R R A R R E M N
M U Y L E N T I E A M CH P A O A 
Y A A O R A I L T E N E L N N I
T P I I U I L L J K O L E D A T
E N Ó F E L E T Y N R Á R E Y Á
N O I R O A I C Í L A O K R M L 
V Í T A T S I L I H I N A L H I
K R O K O M E R E D E N I S K A

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

Výhercovia zo septembrového čísla:
Jana Franzová,  Jozef Fleisher,  Riško Ďurina, Anna Haragová, 
Mirka Koprnová, Anna Babjaková.

Výhry si vyzdvihnite v predajni Sladká vášeň v DK.


