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Handlovské 
Úvodník
Pamätám si ešte tie zošity, 
do ktorých som písal najskôr 
ceruzkou a potom prvým 
plniacim perom krivé čiarky. 
Pamätám si aj zošity mojich 
dcér. Tiež písali čiarky... Deň 
za dňom pribúdali písmenká, 
ktoré už poznali. A potom prišiel 
ten zázrak – dokázali si prečítať 
názov knihy, napísať svoje 
meno. A mohli sa pomaly vydať 
na cestu objavovania sveta. Zdá 
sa nám to také samozrejmé, 
že vieme čítať. Že si prečítame 
o všetkom, čo nás zaujíma, 
že vieme zobrať kus papiera 
a napísať svoj názor alebo list 
niekomu, koho máme radi. Je 
to také samozrejmé, že si už 
ani nespomenieme, kto nás to 
naučil...
V živote človeka sú momenty, 
veci a ľudia, na ktoré by nemal 
nikdy zabudnúť. Prvá láska, 
prvý bozk, prvá vec, na ktorú 
som si sám zarobil a určite aj 
prvá učiteľka. Tá, čo verila, že 
z roztrasených čiarok raz bude 
slovo. Tá, ktorá nám dala dar 
objaviť knihy. A v knihách 
múdrosť... 
Vždy, keď idem privítať do 
školy nových prváčikov, trošku 
im závidím. Čaká ich toľko 
skvelých vecí, o ktorých ani 
netušia, Toľko objavovania 
zázrakov poznania. A niekde za 
ich chrbtom na všetko s láskou 
dohliada niekto, na koho, 
dúfam, nikdy nezabudnú.

Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej.  

noviny

Podnikateľský 
inkubátor 
ponúka priestory 
na podnikanie
od 25eur/m2/rok
046 5444 013
www.inkubatorhandlova.sk

V poradí 21. ročník Hauerland 
festivalu 2012 v Handlovej 
(Krickerhau) sa vydaril nielen 
slnečným počasím.

V sobotu 18. augusta 2012 sa 
na Námestí baníkov v slnečnom 
letnom počasí stretli okrem 
karpatských Nemcov aj 
priaznivci tradičnej nemeckej 
kultúry. Po príhovoroch hostí, 
predstaviteľke krajinského 
Landsmanschaftu z Nemecka 
Brunhilde Reitmeier-Zwick, 
predsedu Karpatskonemeckého 
spolku na Slovensku Antona 
Oswalda, v meste Handlová 
všetkých prítomných privítal 
primátor mesta Rudolf Podoba. 
Vo svojom príhovore vyzdvihol 
dlhoročné priateľské a rodinné 
spolužitie viacerých národností 
v Handlovej, keď sa nemecká 
poľnohospodárska obec rokmi 
zmenila na mesto banícke 
a multikultúrne.

Na pódiu sa vystriedalo 13 
skupín s programom zostaveným 
z piesní, tancov a prehliadkou 
krojov z oblasti stredného 
Slovenska - Hauerlandu. 
Takmer 250 vystupujúcich 
sa aj takýmto spôsobom 
snaží uchovať tradície svojich 
starých a prastarých rodičov.  
Organizáciu podujatia finančne 
podporil Úrad Vlády SR, program 
Kultúra národnostných menšín, 
Karpatskonemecký spolok na 
Slovensku,  Karpatskonemecký 
spolok v Handlovej, mesto 

Handlová a DK Handlová. 
Pre širokú, nielen handlovskú 
verejnosť , bola v tento deň 
sprístupnená výstava „Karpatskí 
Nemci“ – Hauerland, Spiš, 
Bratislava, Dejiny – Súčasnosť, 
ktorú pripravilo SNM – Múzeum 
kultúry karpatských Nemcov 
na Slovensku so sídlom 
v Bratislave. Panelová výstava 
návštevnícku verejnosť oboznámi 
o pôvode karpatských Nemcov, 
rozpovie príbeh ich príchodu na 

Slovensko, históriu zakladania 
obcí a miest na nemeckom práve 
v 14. storočí, zvyky, tradície, 
zakladanie prvých remeselných 
cechov, budovanie banských 
sídel, prinesie poznatky o rozvoji 
vedy a podpore školstva, ukáže 
rozdiely v odievaní, predstaví 
tradičnú karpatskú kuchyňu 
a stravovanie a v neposlednom 
rade ukáže život nemeckej 
menšiny v ich tradičných
 (pokračovanie na str.2) 

Handlová zorganizovala Hauerlandfest 
september  2012 Fo
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obydliach,  v ktorých žili celé 
mnohopočetné  rodiny spoločne. 
Od minulosti až po pohnuté 
vojnové udalosti, na všetky 
tieto otázky nájdu návštevníci 
odpoveď. Výstava je určená 
nielen nemeckej menšine, ale 
najmä školopovinnej mládeži, 
mladým ľuďom a širokej 
verejnosti a je sprístupnená 
bezplatne v priestoroch čitárne 
Domu kultúry v Handlovej do 
23. septembra 2012. 

...Hauerlandfest

Denne umrie 21 000 detí na choroby, ktorým sa dá predísť. 
Napríklad očkovaním.
Hoci sa v posledných rokoch podarilo významne 
znížiť detskú úmrtnosť vo svete, 
stále každý deň umiera až 21 000 detí vo veku do 5 rokov na choroby, ktorým je možné 
účinne predísť. Znižovanie úmrtnosti detí mladších ako 5 rokov je úspech, no číslo 21 000 
znamená, že ani dnes sa svojich piatych narodenín nedožije 21 000 detí a tento rok to 
bude celkovo až 7,6 milióna detí, ktoré zomrú skôr, ako by oslávili päť rokov života. 
Pritom až dvadsať percent týchto úmrtí sa udeje v piatich krajinách: Indii, Nigérii, Konžskej 
demokratickej republike, Pakistane a Číne.
Mnohým detským úmrtiam je možné veľmi jednoducho predísť alebo ich účinne liečiť. 
Napríklad kompletné preočkovanie jedného dieťaťa proti šiestim smrteľným chorobám 
stojí len 5 eur. 

Maturitné foto, tablo
Volajte 0907774280
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Z rokovaní primátora 
mesta

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

Primátor mesta absolvoval:
- Pracovné rokovanie s čestným 
rektorom Slovenskej zdravot- 
níckej univerzity prof. Jánom 
Štenclom
- 20. zasadnutie mestskej rady 
- Pracovné rokovanie s riadite-  
 ľom Najvyššieho kontrolného  
 úradu v Trenčíne
- Gremiálna porada
- 21. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva 

Podujatia, akcie, 
spoločenské aktivity: 
- Krst knihy - ,,Výbuch“
- Deň bielych ruží 
- Otvorenie Hauerlandfest –u  
- Podujatia k 68. výročiu SNP 

Pozvánka
Primátor mesta Handlová
Ing. Rudolf Podoba zvoláva 
mestské zastupiteľstvo 
na štvrtok 27. septembra 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.

Deň bielych ruží
Mesto Handlová ďakuje všetkým 
obyvateľom a zúčastneným 
delegáciám za položenie bielej ruže 
k Pamätníku na Ul. 29. augusta 
pri príležitosti spomienkového 
podujatia  Deň bielych ruží 2012.

Tradične sa pri príležitosti 
Handlovských katarínskych 
dní koná Slávnostné mestské 
zastupiteľstvo, na ktorom sú 
udeľované verejné uznania 
a ocenenia v zmysle Štatútu 
mesta Handlová (VZN č.5/
2007 v znení jeho Doplnku 
č.1) t.j. čestné občianstvo, 
ceny mesta, ceny primátora 
mesta a odmeny. Mestské 
zastupiteľstvo schvaľuje 
udeľovanie týchto verejných 
uznaní a pochvál uznesením 
MsZ. Nominovať na ocenenia 
môžu poslanci MsZ, primátor 
mesta ale i široká verejnosť.

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 
30. septembra 2012.
Formulár na vypísanie nominácie 
nájdete na www.handlova.sk a na 
mieste prvého kontaktu MsÚ.

Poslanci MsZ budú schvaľovať 
nominácie na mestskom 
zastupiteľstve 25. októbra 2012.

Ceny budú odovzdané pri 
príležitosti konania Handlovských 
Katarínskych dní v novembri 
2012.

JP

Pod ochranou 
sv. Kataríny
 V pondelok 30.júla v 
handlovskej nemocnici 
slávnostne otvorili Senior 
centrum svätej Kataríny. Ide 
o zariadenie, ktoré poskytuje 
seniorom okrem sociálnej aj 24 
hodinovú lekársku starostlivosť.  
Už po prvých dňoch prevádzky 
má Senior centrum svojich 
klientov. Sú nimi seniori z 
Handlovej ale aj širšieho regiónu. 
Ide hlavne o ľudí, ktorí sa 
vzhľadom na  svoj nepriaznivý 
zdravotný stav alebo pokročilý 
vek už nedokážu o seba postarať 
sami a rodinní príslušníci, ktorí 
väčšinou pracujú,  im v tejto 
situácii nedokážu poskytnúť 
nepretržitú starostlivosť.

     Myšlienka zrodu zariadenia 
vznikla na základe ukazovateľov 
demografického vývoja 
populácie v našom meste a 
dopytu občanov o poskytovanie 
takýchto služieb. Podľa odhadov 
v našom regióne žije približne 
2 tisíc seniorov odkázaných na 
pomoc. A tak platí, že doslova 
každá posteľ má cenu zlata. 
     Senior centrum sv. Kataríny 
ponúka ubytovanie v jedno 
a dvojlôžkových izbách, 
stravovanie, hygienu, zaopatrenie 
a rehabilitačné programy. Tým, že 
sa nachádza v areáli nemocnice, 
je možnosť obyvateľom domova 
sociálnych služieb zabezpečiť 

nevyhnutnú lekárku starostlivosť 
a lekársku vizitu. Najdôležitejšia 
je však psychická pohoda, pocit 
bezpečia, vlastnej dôstojnosti 
a malé každodenné víťazstvá. 
Optimisticky naladený personál 
opatrovateliek, zdravotnej 
sestry a sociálnej pracovníčky 
sa snaží poskytnúť nielen 
opatrovateľskú starostlivosť, ale 
aj   rozvíjať doterajšie schopnosti 
a zručnosti seniorov, podporovať 
ich sebestačnosť a motoriku. 
Oddych pri prechádzkach 
nemocničným parkom, spoločná 
káva, čítanie kníh a počúvanie 
životných príbehov.  A úcta 
k tomu, čo títo ľudia prežili. 
Tak plynú dni v láskyplnom 
prostredí pod ochranou patrónky 
Handlovej – svätej Kataríny.

Senior centrum sv. Kataríny, n.o.

Nominujte osobnosť na ocenenie Handlovské katarínske dni 2012

Ilustračné foto V.H.

„PREDÁM veľkú murovanú 
garáž za Slovanom. 
0905696520“.

Predám záhradu v osade 
Mlynárka - chata, hospodárska 
budova, vlastná studňa, 
elektrina, pivnica. Plocha 4 áre, 
cena 10 000 eur. 
Kontakt: 0908 632 651. 
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Zber veľkoobjemného 
odpadu na mesiac 
september 2012
Ako prevencia voči vytváraniu 
čiernych skládok mesto 
Handlová realizuje  mesačný 
zber veľkoobjemného odpadu. 
Mesto Handlová žiada občanov 
mesta, aby ku kontajnerom 
dávali len veľkoobjemný odpad, 
t.j. taký komunálny odpad, 
ktorého rozmery alebo množstvo 
neumožňuje  zber zbernými 
nádobami (bytové zariadenia a 
doplnky). Do veľkoobjemného 
odpadu nepatrí biologický odpad 
(tráva, konáre, lístie,...), stavebný 
odpad  (suť, okná, dvere,...), 
elektrické a elektronické 
zariadenia. 
Odpad je potrebné vyložiť večer 
pred dňom zberu, resp. ráno do 
6.00. 
KBV - obytné domy, paneláky  
 Pondelok 3.9.2012
IBV - rodinné domy   
 Utorok 4.9.2012
Mestské časti - Horný koniec, 
Nová Lehota, Morovno  
 Streda 5.9.2012

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

Zvoz separovaných zložiek 
odpadu
V mesiaci 
s e p t e m b e r 
2012 sa budú 
j e d n o t l i v é 
zložky zvážať 
nasledovne: 
Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec
 papier  5. a 19.9. 2012
 plasty  12. a 26. 9. 2012 
 sklo  18.9. 2012
Mestská časť Morovno, 
dolný koniec
 papier  7. a 8.9.2012
 plasty  14.9. 2012 
 sklo  21.9.2012 

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

 Od nového školského roku 
bude v Handlovej v Základnej 
škole na Školskej ulici otvorená 
nová trieda materskej školy. 
Mesto Handlová už počas letných 
prázdnin venovalo dostatočnú 
pozornosť materiálno-technickému 
zabezpečeniu tejto triedy. Trieda je 
určená pre deti, ktoré navštevujú 
materskú školu posledný rok 
pred začiatkom plnenia povinnej 
školskej dochádzky a s odloženou 
školskou dochádzkou.
 Výchovno-vzdelávací proces bude 
obohatený o prácu s počítačom, 
vyučovanie anglického jazyka 

formou krúžkovej činnosti a 
s individuálnym prístupom ku 
každému dieťaťu. . Deti budú 
mať možnosť využívať priestory 
a zariadenia školy (telocvičňa, 
počítačová učebňa, interaktívna 
tabuľa, multifunkčné ihrisko a i.) 
a zúčastňovať sa na všetkých 
podujatiach organizovaných  
základnou školou.
Cieľom zriadenia elokovanej triedy 
v priestoroch školy je okrem iného i  
bezproblémový prechod dieťaťa na 
povinnú školskú dochádzku. 

JP

Získajte informácie 
o dianí v meste priamo do 
svojej emailovej schránky

Aby vám žiadna informácia 
neušla a vedeli ste najaktuálnejšie 
informácie z Handlovej, 
zaregistrujte sa na oficiálnej 
internetovej stránke mesta 
www.handlova.sk. Pridajte sa 
k už zaregistrovaným!

JP

Otvára sa nová elokovaná trieda materskej školy 
v Handlovej

Novootvorené 
prevádzkárne v júli 2012

• výroba dámskeho oblečenia,   
 Mostná 23/10
• predaj potravinárskeho   
 tovaru a pekárenských   
 výrobkov, predajný stánok,  
 Ul. ČSA

Poškodzovanie  nádob 
na odpad je trestným činom

Na prvý pohľad úplne normálna 
situácia v niektorom  z dvorov 
nášho mesta. Je prázdninový 
teplý  letný podvečer. Dvaja 
mladiství  chlapci,  jeden z nich 
má na hlave tmavú „kapucňu“,  
prechádzajú cez školský dvor,  
veselo debatujú a míňajú nádoby 
na separáciu. Omyl - nemíňajú 
všetky nádoby, zastavujú sa 
pri nádobe na papier. Po tichej 
intenzívnej výmene  názorov 
ju jeden otvára, vyberá kus 
papiera a z vrecka vytiahnutým 
zapaľovačom  podpaľuje papier, 
ktorý vhadzuje do  modrej 
nádoby.   Na druhý deň ráno 
sa v kolónke hasičského zboru  
objaví  záznam o výjazde na 
zásah v čase 20,45 hod. na 
hasenie nádob. Nádoby sa 
nepodarilo uhasiť, vyšetrovanie 
políciou, vyčíslenie škody, 

ktorá  presahuje niekoľko sto 
Eur.  Častokrát sa sťažujeme, 
že vyšetrovanie a objasňovanie 

p r o t i p r á v n e h o 
konania je zdĺhavé 
resp. neúspešné. 
Konkrétny  prípad  
podpálenia nádob 
na separáciu 
z minulého leta 
v meste Handlová 
sa podarilo  objasniť 
a vyniesť právoplatný 
rozsudok za 
necelý rok. Verdikt 
okresného súdu je 
neúprosný. Dvaja 
mladiství občania 
mesta Handlová  sa 
odsudzujú k trestu 
odňatia slobody 
s podmienečným 
odkladom a k finanč 
nej náhrade škody. 

Rozsudok je právoplatný , lebo 
nikto z prítomných sa na mieste 
neodvolal. 
Ročne v meste Handlová 
dochádza k úmyselnému  
poškodeniu resp. zničeniu 
nádob na komunálny odpad 
v hodnote viac ako 5,5 tis 
Eur a tieto peniaze sa čerpajú 
z poplatku  občanov mesta   
a mohli by sa použiť lepšie napr. 
na vynovenie stojísk, nákup 
ďalších  nádob, vyčistenie mesta  
alebo na zníženie poplatku za 
komunálny odpad. Nebudme 
ľahostajní a všímajme si  
protiprávne konanie.  Nedajme 
šancu  neprispôsobivým  
„občanom“ mesta poškodzovať 
majetok, za ktorý platíme všetci. 
A nedovoľme našim deťom 
pokaziť si život odsúdením za 
trestný čin.                       (lb)

Kurzy PC 1+1
PI Handlová  544 4013
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Mestská polícia zaznamenala 
za mesiac júl - august 2012 (od 
18.7.2012 do 25.8.2012) celkom 
503 udalostí. Zaevidovaných bolo 
92 priestupkov, z ktorých bolo  52 
priestupkov oznámených občanmi 
mesta. 

Za uvedené obdobie bolo zistených 31 
dopravných priestupkov.
Priestupky porušením VZN:
VZN č. 4/2005 o nakladaní 
s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom – 3 priestupky, 
VZN č. 10/2005 na úseku  chovu 
a držania psov na území mesta 
–  21 priestupkov, VZN č. 1/2009  
o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových 
miestach – 3 priestupky. Proti majetku 
bolo zistených alebo oznámených 8 
priestupkov.
Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
verejného poriadku, kde MsP riešila 
celkom 19 priestupkov, z ktorých 
bolo 8 prípadov rušenia nočného 
kľudu, 6 priestupkov bolo na úseku 
verejného pohoršenia a 5 priestupkov 
bolo na úseku znečistenia verejného 
priestranstva. 
Na úseku občianskeho spolunažívania 
boli spáchané 3 priestupky.
V dvoch prípadoch bol porušený 
zákon 377/2004 o ochrane nefajčiarov 
a zákon č. 223/2001 o odpadoch bol 
porušený v 2 prípadoch. Príslušníci 
mestskej polície odchytili  18 túlavých 
psov, ktorí boli umiestnení v útulku. 
MsP vrátila 9 psov pôvodným 
majiteľom a pre 3 psíkov sa našli noví 
majitelia. Príslušníci MsP vykonali za 
uvedené obdobie 187 zákrokov a 34 
výjazdov k narušeným monitorovaným 
objektom. Kamerovým systémom 
bolo zistených  26 priestupkov a 
udalostí.  Na žiadosť OOPZ Handlová, 
HaZZ a tiesňovej linky 112 bolo 
príslušníkmi MsP vykonaných 22 
zákrokov.  Za uvedené obdobie sa 
priestupkov dopustili dve mladistvé 

osoby. V jednom prípade bola na 
vozidlo použitá tzv. papuča a v troch 
prípadoch hliadka MsP použila pri 
zákrokoch donucovacie prostriedky. 

Niektoré udalosti MsP za 
obdobie od 18.7.2012 do 
25.8.2012
18.7.2012 o 21:55 hod.  - tel. 
požiadala hliadka OOPZ o asistenciu 
pri zákroku na Ul. M. Čulena, kde 
bolo oznámené, že pes napadol 
člena rodiny. Na mieste zistené, že 
otca napadol synov pes, lebo bránil 
matku, ktorú napadol poškodený 
otec vidličkou. Otec bol pod vplyvom 
alkoholu, na predlaktí a na tvári mal 
drobné poranenie,lekárske ošetrenie 
odmietol. Bol poučený hliadkou OOPZ 
o možnosti podania oznámenia, vec 
rieši OOPZ.

3.8.2012 o 13:00 hod. – Na útvar 
sa prišiel informovať pán, či niekto 
nepriniesol peňaženku,  ktorú si 
dňa 2.8.2012 v čase o 13:15 hod. 
zabudol pri pokladni v predajni Coop 
Jednota na Ul. SNP a keď sa za 5 
minút vrátil, už tam nebola. Uviedol, 
že tam mal finančnú hotovosť 10  
a osobné doklady. Menovanému bolo 
odporučené aby si preveril, či náhodou 
peňaženku niekto neodovzdal. Hliadka 
sa osobne skontaktovala s vedúcou 
predajne a vzhliadla záznam 
z kamerového systému predajne, kde 
bolo vidieť, ako neznáma žena zobrala 
peňaženku z pultu a odišla z predajne. 
Podľa miestnej znalosti sa podarilo 
zistiť totožnosť osoby, ktorá peňaženku 
odcudzila. Hliadka sa skontaktovala 
s touto osobou na adrese trvalého 
pobytu. Žena peňaženku hliadke 
odovzdala aj s dokladmi a finančnou 
hotovosťou. Hliadka ju následne 
odovzdala oznamovateľovi. Priestupok 
bol ukončený pokutou v blokovom 
konaní. 

3.8.2012 o 23:45 hod. - tel. bolo na 

MsP oznámené, že na Ul. 29. augusta 
na dvere bytu búchajú starší ľudia 
a hovoria, že spadli na zem a nemôžu 
sa postaviť. Po príchode na miesto 
bolo zistené, že stará pani leží na zemi 
pri vchodových dverách a nemôže sa 
postaviť a 
takisto aj jej manžel leží pri posteli na 
zemi a nevie sa postaviť. Hliadka zistila 
adresu dcéry dôchodcov a dcéru 
priviezla k bytu rodičov. Po otvorení 
dverí pani ležala na podlahe chodby 
a jej manžel na podlahe v spálni. 
Zranení neboli, na mieste zotrvala 
dcéra.

10.8.2012 o 7:30 hod. - telefonicky 
oznámené, že na Hviezdoslavovej 
ulici vbehla v noci do kuchyne líška. 
Líška bola odchytená hliadkou MsP 
v dome pomocou odchytovej  tyče 
a odovzdaná poľovníkovi, ktorý si ju 
prevzal a vypustil ju späť do prírody na 
okraji revíru.

11.8.2012 o 20:55 hod. - tel. oznámila 
občianka mesta, že vidí žiaru z ohňa 
v areáli ZŠ MN. Hliadka po príchode 
na miesto zistila, že horia plastové 
nádoby na separovaný odpad. Na 
miesto sa ihneď dostavili aj hasiči, 
ktorí oheň uhasili. Bolo zistené, že 
plastové nádoby na papier a plasty 
zhoreli úplne a plastová nádoba na kov 
zhorela čiastočne. Nakoľko škoda javila 
známky trestného činu poškodzovania 
cudzej veci, na miesto bola privolaná 
hliadka OOPZ, ktorá bude vo veci ďalej 
konať. 

15.8.2012 o 14:25 hod. - Telefonicky 
požiadala hliadka OOPZ o preverenie 
oznamu z Baníckej kolónie, kde sa 
oznamovateľovi mala vyhrážať jeho 
družka zabitím sekerou. Hliadka 
na mieste zistila, že obidvaja sú 
pod vplyvom alkoholu a hádajú sa. 
Na mieste bola situácia ukľudnená 
pohovorom s oboma aktérmi.  
Oznamovateľ bol poučený o možnosti 
podania oznámenia na družku na 
oddelení OOPZ. Hliadka následne 
miesto opustila.

20.8.2012 o 22:05 hod. - tel. 

oznámené, že na MC medzi činžiakmi 
sa nachádza partia mladíkov, ktorí rušia 
nočný kľud. Pri vchode č. 15 na Ul. MC 
sa nachádzala skupinka 6 mladíkov, 
ktorí rušili nočný kľud hlasnou vravou, 
krikom a smiechom. Hliadka na mieste 
zistila totožnosť osôb, ktoré boli 
niekoľkokrát vyzvané, aby sa utíšili 
a opustili miesto vzhľadom k tomu, že 
sa dopúšťajú priestupku. Dvaja mladíci 
na výzvy hliadky nereagovali, správali 
sa arogantne, drzo pričom pokračovali 
v rušení  nočného kľudu. Hliadka 
pri zákroku použila donucovacie 
prostriedky. Priestupky sú v riešení 
hliadky MsP. 

21.8.2012 o 10:05 hod. - Hliadka 
prijala tel. oznam od obyvateľky 
Školskej ulice, že po uvedenej ulici 
sa pohybuje dodávka s cudzími 
evidenčnými číslami a osoby zrejme 
ponúkajú nejaký tovar. Hliadka po 
príchode na miesto zistila, že sa 
jedná o biely VW Transporter s ev.č. 
Maďarska, kde posádka vozidla 
ponúkala občanom odkúpenie a 
namontovanie odkvapových žľabov 
a rín. Po kontrole totožnosti posádka 
opustila mesto smerom na PD.

21.8.2012 o 11:05 hod. – cez 
mestský kamerový systém  MsP bolo 
zistené, že na Námestí baníkov sa 
pohybuje muž so ženou a ponúkajú 
na predaj kozmetiku. Hliadka na mieste 
zistila totožnosť osôb, ktorým bola na 
mieste za nepovolený predaj uložená 
pokuta v blokovom konaní a z mesta 
boli tieto osoby vykázané.
Mestská polícia informuje..... 
MsP Handlová – volajte 24 
hodín denne 046/168 00, 046/ 
5475 007 alebo 0905 499 384
a nezabudnite, ak ste svedkom 
protiprávnej činnosti, nahláste ju 
ihneď.
Celkové štatistiky nájdete na 
www.handlovask, odklik MsP 
Handlová informuje.

Pozrite si na stránke aj odklik 
Mestský útulok a staňte sa 

majiteľom psíka.

Mestská polícia informuje...

Predajné trhy budú
Mesto Handlová, na základe 
požiadavok obyvateľov mesta 
Handlová, udeľuje výnimku na 
konanie príležitostných trhov 
v prenajatých priestoroch 
na území mesta Handlová.
Z dôvodu ochrany podnika- 
teľských subjektov, ktoré trvalo 
podnikajú na území mesta, sú 
termíny stanovené na posledný 
deň v týždni - nedeľu. 

Konanie príležitostných trhov 
bude povolené v nasledovných 
termínoch:

• Jesenné trhy
 23. a 30. septembra 2012
• Zimné trhy 
 18. novembra 
 a 2. decembra 2012

V súlade s § 10 VZN mesta 
Handlová č. 1/2009 o 
podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových 
miestach môžu podnikateľské 
subjekty v termínoch 
stanovených pre príležitostný trh 
požiadať v termíne minimálne 
5 dní pred začiatkom akcie o 
vydanie písomného súhlasu 
mesta Handlová. Predajné akcie 

organizované podnikateľskými 
subjektmi je možné organizovať 
len na základe písomného 
súhlasu mesta Handlová.Žiadosti 
na konanie trhov na uvedené 
termíny je potrebné zasielať na 
adresu: Mestský úrad Handlová, 
Námestie baníkov 7, 972 51 
Handlová.
Zároveň mesto Handlová vyzýva 
podnikateľské subjekty, ktoré 
majú stále prevádzky na území 
mesta, aby sa zapojili aj do 
takého spôsobu predaja svojich 
tovarov a rozšírili tak ponuku 
predajcov z iných regiónov.

JP

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

V roku 2012 bude vykonaná 
skúška prevádzkyschopnosti 
sirény v meste Handlová v  
jednotnom čase o 12.00 hod. 
(piatok), dvojminútovým stálym 
tónom sirén. Mesto Handlová 
týmto informuje obyvateľov o 
čase skúšky. Skúška sirény bude 
v piatok  14. septembra 2012.
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Nová web stránka Domu 
kultúry v Handlovej
DK Handlová má novú, 
modernejšiu webovú stránku 
www.dkhandlova.sk. 
Hoci webová stránka zatiaľ beží 
v testovacom režime, je plne 
funkčná. V priebehu septembra 
po ukončení testovacej prevádzky 
sa môžete tešiť na ešte väčší 
prísun informácií o pripravovaných 
podujatiach v krajšom a farebnejšom 
šate, fotogalérie z podujatí, ktoré už 
boli a nebude chýbať ani prepojenie 
na sociálne siete. Svoj názor, či sa 
vám naša nová web stránka páči 
alebo nie môžete vyjadriť v ankete 
alebo na diskusnom fóre. Tešíme sa 
na vaše názory a pripomienky.

Predstavenia DK Handlová 
aj na Ticketportali
Vybrané predstavenia DK 
Handlová sa budú predávať aj 
cez Ticketportal. Aby sme sa 
priblížili našim divákom a umožnili 
im kúpiť si vstupenku na naše 
podujatia kdekoľvek na Slovensku, 

budeme vybrané podujatia ponúkať 
aj cez ticketportal. Lístky si 
môžete zakúpiť v ktoromkoľvek 
predajnom mieste ticketportalu, 
prípadne si ich rezervujte cez web 
ticketportalu. Prvým podujatím, 
ktoré predávame aj cez ticketportal 
je koncert bratov Nedvědovcov.http:
/ / w w w . t i c k e t p o r t a l . s k /
event.aspx?id=13947

Pracovníci DK

Milí priatelia, srdečne vás 
pozývame na koncert

HONZA A FRANTA NEDVĚDOVCI
pri príležitosti 40.narodenín ich 
folkovej skupiny BRONTOSAUŘI
21. septembra 2012  o 19. h 
v Dome kultúry Handlová
Vstupné:  predpredaj   11,- eur 
  na mieste     13,- eur
Rezervované lístky si prosím 
vyzdvihnite najneskôr do piatku  
14.septembra 2012.
Po šestnástich rokoch sa bratia 
Jan a František Nedvědovci vrátili 
do štúdia a natočili aj podľa 
kritikov  svoje najlepšie CD života 
- Souhvězdí jisker. 

Dom kultúry Handlová informuje

FK REBEL 
SEPTEMBER 2012

6. septembra 2012  (PROJEKT 100), 
19.00 h  BOHÉMSKY ŽIVOT
Réžia: Aki Kurismäki, Francúzsko/
Nemecko/Švédsko, 1992, 100 min.
Melodramatický príbeh balansuje 
na jemnej hranici medzi vážnosťou 
a sarkazmom. Je postavený na 
výnimočne nasnímaných interiéroch 
i exteriéroch Paríža. Dvorný 
Kaurismäkiho kameraman kladie 
dôraz na čistotu čiernobieleho 
filmového obrazu a na kontrastnú 
hru svetiel a tieňov, kde neruší ani 
jeden zo snímaných objektov. Mnohí 
kritici označujú Bohémsky život za 
najsmutnejší a zároveň najvyspelejší 
a vizuálne najdokonalejší Kauris- 
mäkiho film.

13.septembra 2012 (PROJEKT 100)
19.00 h  V TME
Réžia: Agnieszka Holland, Poľsko, 
Nemecko, Kanada, 2011, 110 min.
Leopold Socha, poľský špekulant a 
zlodej z Ľvova, poskytne útočisko 
skupinke utečencov z geta. Nie však 
zadarmo, keďže spočiatku celú vec 
vníma ako príležitosť k dobrému 
zárobku. No časom si utečencov 
obľúbi a začnú sa v ňom prebúdzať 

city, aké dovtedy nepoznal. Tento 
Sochov postupný morálny prerod 
vrcholí vtedy, keď sa rozhodne 
utečencov chrániť aj za cenu 
ohrozenia vlastného života. 

20.septembra 2012, 19.00 h 
LOLLIPOP MONSTER
Réžia: Ziska Reimann, Nemecko, 
2011, 96 min.
Stredoškoláčky Ari a Oona sú 
odlišné typy, ale napriek tomu sú 
si veľmi podobné. Medzi ružovou 
cukrovou bábikou a čiernou mladou 
rockerkou však vzniká pevné puto.  
Obe dievčatá sa riadia pudmi 
a inštinktom a majú neuveriteľnú 
schopnosť ničiť sa –  Ari nezáväzným 
sexom, Oona morbídnymi kresbami. 
Ich priateľstvo im pomáha zvládať 
pokrytecké okolie, ale len do 
momentu, keď všetko zmení istá 
udalosť. 
 

27.septembra 2012, 19.00 h 
HAMLET PODNIKÁ
Réžia: Aki Kaurismäki, Fínsko, 1987, 
86 min.
Hamlet je dedičom významného 
podielu v podniku, ktorému šéfuje 
strýko Klaus. Píše podpriemerné 
básne a úzkostlivo si stráži váhu. 
Nad všetkým a nad všetkými sa (tak 
ako v predlohe) vznáša veľké temné 
rodinné tajomstvo....



V Handlovej bol realizovaný od 1. septembra 2010 
projekt „Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov 
ohrozené sociálnym vylúčením, s osobitným zreteľom na 
marginalizovanú rómsku komunitu v Handlovej“. 
Už niekoľko rokov je Handlová úspešná v čerpaní prostriedkov 
z Európskeho sociálneho fondu a aktivity súvisiace s projektom sa 
stávajú príkladom dobrej praxe aj pre iné mestá a obce na Slovensku. 
Celkové oprávnené výdavky projekt sú vo výške 75 894,83 eur, z toho 
nenávratný finančný príspevok z ESF je 72 100,09 eur.

Počet obyvateľov - cieľových skupín, s ktorými sa počas trvania 
projektu v období od septembra 2010 do augusta 2012 pracovalo: 
rómska komunita (cca 1 102), bezdomovci (cca 70), občania 
v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, 
rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo 
marginalizované (cca 2 000), občania s ťažkým zdravotným postihnutím 
(cca 50), starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc (cca 750), rizikové 
skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej 
dochádzky (cca 40), mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti 
a náhradnej rodinnej starostlivosti (cca 10)

Zameranie projektu 
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu života občanov 
Handlovej ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja 
služieb starostlivosti, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku 
komunitu. Špecifickými cieľmi projektu boli:  predchádzanie vzniku 
krízových situácií v rodine, ochrana práva a právom chránených záujmov 
detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického 
vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických 
osôb a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov, zlepšenie 
životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov 
najmä marginalizovaných rómskych komunít, s ohľadom na ich 
špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej 
pomoci a zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej 
sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí. Zvýšenie 
kvality bývania rómskej komunity, zvýšenie ich aktivity a zodpovednosti 
za riešenie svojej situácie.

Hlavnými aktivitami realizovaného projektu  boli aktivity zamerané 
na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny 
v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity, opatrenia 
v oblasti využívania dávok a príspevku na bývanie na zákonom 

stanovený účel, poskytovanie poradenstva v oblasti hygieny, dochádzky 
detí  do škôl a využívania dávky, prevencia sociálno-patologických javov 
v rodine a komunite, sociálna práca v komunitách s klientom, rodinou 
a komunitou, vykonávaná v jeho prirodzenom prostredí, sprevádzanie 
klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie, 
činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených 
a marginalizovaných skupín, činnosti na zlepšenie dostupnosti a kvality 
služieb starostlivosti o soby, rodiny a komunity.

Čo sa podarilo realizovať v rámci projektu, ktorý končí 31. 
augusta 2012?
Počas realizácie projektu mesto vytvorilo 5 pracovných miest, z toho 
1 pracovné miesto bolo financované z rozpočtu mesta,  3975 osôb 
z cieľovej skupiny sa zapojilo do aktivít projektu (väčšinou ako 
klienti sociálnych pracovníkov alebo ich asistentov), 2501 osôb bolo 
zapojených do aktivít sociálnej práce priamo v komunitách, pričom 
sociálna práca v komunitách bola zameraná  na naplnenie hlavných 
aktivít projektu: opatrenia v oblasti využívania dávok a príspevkov 
na bývanie (vykonávanie osobitného príjemcu - 46 rodín poberateľov 
dávky v hmotnej núdzi, 18 rodín poberateľov prídavkov na dieťa 
), poskytovanie poradenstva v oblasti hygieny, dochádzky do školy 
a účelného využívania dávok, práca s rodinami v ich prirodzenom 
prostredí  a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených skupín.  Trvalá/
následná udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená pokračovaním 
terénnej práce v rámci Národného projektu, ktorý sa začne v Handlovej 
realizovať od 01.09.2012

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Kód výzvy OP 
ZaSI – FSR – 2009/2.1/09, Kód ITMS 27120130306, Prioritná 
os č.2 : Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1: Podpora 
sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo 
sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti 
s osobitným zreteľom na MRK, Názov prijímateľa: Mesto Handlová, 
Kontakt: Telefón: 046/5475351, Fax: 046/5425614, E-mail: 
socialne@handlova.sk, Webová stránka: www.handlova.sk 
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Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 
sa v mesiaci august dožili

Erika  Zajíčková
Ladislav  Horváth
Agneša  Fašáneková
Mária  Vančová
Anna  Rybárová
Ľudmila  Beznosková
Alžbeta  Jančovičová
Viktor  Greschner
Ľudovít  Adamko

V Handlovej bol realizovaný projekt Európskeho sociálneho fondu a stal sa príkladom dobrej praxe

Narodené detičky 
júl/august  2012

Markus  Bucko 
Lukas  Kriváň
Marek  Ištok
Oleg  Smorek
Tobias  Komzala
Matej  Straka
Andrej  Kalec
Adrián  Janák
Alexandra  Čampišová
Paulína  Zelmanová
Andrea  Žigmundová
Dorota Mia Daubnerová
Tatiana  Matiašková
Veronika  Krumlovská
Mia  Dimitriu
Sarah  Jeneiová
Bianka  Pihíková
Ester  Muchová
Kiara  Farkašová
Sára  Oláhová

Naša regionálna televízia RTV 
Prievidza dostupná na novej 

webstránke! 
Kliknite si už teraz  na 
www.rtvprievidza.sk

Straty a nálezy
Niečo ste stratili alebo našli?
Nezabudnite nás informovať! 
Viac na stránke www.handlova.sk !

Na mesiace september 
- november prijmeme 
väčší počet zodpovedných 
brigádnikov 

na zber jabĺk 
v ovocnom sade.

Tel: 0911 609 800 



INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Počas celých prázdnin mohli deti 
stráviť rozprávkové dopoludnia 
v knižnici. Išlo o prvý ročník 
Rozprávkového leta v knižnici, 
v ktorom si deti našli to svoje: 
zážitkové čítania, kreslenie, čítanie, 
počúvanie a pozeranie ukážok z 
najkrajších slovenských rozprávok 
... Medzi najatraktívnejšie podujatia 
patrili tvorivé dielne, športové 
hry a súťaže, internet. Priemerne 
počas leta trávilo prázdniny 
v knižnici denne 10 až 12 detí.   
Mestská knižnica bude od 
septembra opäť otvorená podľa 
bežných otváracích hodín od 8.00 
– 18.00 hod. V knižnici všetkých 

našich čitateľov čakajú nové knihy, 
pripravíme zaujímavé podujatia, 
literárne hodiny, stretnutia so 
spisovateľmi, v oddelení pre deti 
a mládež, ale aj v dospelom oddelení 
knižnice. Čitatelia môžu navštíviť aj 
pobočku knižnice na sídlisku v ZŠ 
MC v pondelok – štvrtok v čase 
10.30 – 17.00, piatok 9.00 – 17.00 
hod. Pre obidve knižnice platí jeden 
čitateľský preukaz. Tešíme sa na 
všetkých našich pravidelných, ale aj 
nových čitateľov. 
September v knižnici:
Prváci v knižnici – zápis študentov 
SŠ do knižnice
Informatické prípravy a exkurzie 
do knižnice. Pre SŠ
Knižničný systém v SR. 
Pre 5. roč. ZŠ

MsK
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Chcem aby bola Handlová 
krajšia... a viem ako na to...

Byť dobrovoľníkom niečo  stojí 
a možno to ani nie je moderné.  Ale 
porovnajme si to s módou. Vytiahli 
ste mamine (otcove) síce staré 
ale v tej dobe „in“ šaty a boli ste 
hviezdou? Teraz sa vraj nosia aj 60 
– te roky. Bolo síce potrebné vliezť 
do skrine a venovať hľadaniu svoj 
čas.  Ale cieľ bol jasný. Byť iný, 
krajší, výnimočný a aby to nestálo 
to až tak veľa. Jednoducho peňazí 
je stále menej.

Mesto Handlová podporuje 
dobrovoľníctvo už niekoľko rokov. 
S dobrovoľníkmi sa môžete stretnúť 
v organizáciách ako Jazmín, n.o., 
TIK ZOHD, Hepl, n.o. počas celého 
roka. Za posledných dvadsať 
a možno aj tridsať rokov však nebola 
realizovaná spoločná veľká aktivita 
Handlovčanov – dobrovoľníkov 
a samosprávy mesta. Nehľadá sa 
vinník, hľadajú sa cesty.

Dni dobrovoľníctva v Handlovej 
sú príležitosťou pre všetkých 
dobrovoľníkov a organizácie
Nie je to len poďakovanie všetkým 
dobrovoľníkom, ktorí sa správajú 
už dlho „ nemoderne“ lebo za svoju 
prácu nedostávajú „plácu“. Dni 
dobrovoľníctva sú aj príležitosťou 
pochopiť prečo to robia.

Buďte s priateľmi na Dňoch 
dobrovoľníctva v Handlovej
Možno by to stálo za pokus, stretnúť 
sa s priateľmi a tie škaredé zastávky 
MHD by boli krajšie. Veď ich vidia 
všetci, ktorí do Handlovej prídu, 
prechádzajú ňou alebo odchádzajú. 
Možno by bolo fajn opraviť lavičku 
v parku. Možno by bolo príjemné, 
aby sa stretli mladí so staršími 

a zahrali si spolu karty. Možno 
by bolo príjemné zobrať starých 
rodičov na námestie a stráviť s nimi 
čas  a venovať si „len“ dobrý pocit. 
Nezažijete, neviete.

Som Handlovčan/ka a chcem, aby 
bola Handlová krajšia. Vyberte si.
Na Dni dobrovoľníctva samospráva 
mesta Handlová vytipovala pre 
všetkých aktivity, do ktorých sa 
môžu zapojiť v ktorýkoľvek čas, 
medzi 10,00 – 18,00 h a na 
ktoromkoľvek mieste, kde bude 
pripravené náradie, materiál 
a koordinátori jednotlivých aktivít. 
Uvítame vašu  aktivitu, pokiaľ by ste 
chceli použiť vaše kosy, kosačky, 
vyžínačky alebo iné náradie.
Prihlášky spolkov, združení či 
iných neformálnych skupín spolu 
so sprievodcom organizácie Dni 
dobrovoľníctva 2012 v meste 
Handlová nájdete na webovej 
stránke mesta  www.handlova.sk 
alebo sa osobne informujte na 
tel. číslach 0905149151, 0949 
590 738 alebo u koordinátorov DD 
2012 v meste Handlová. 
Zoznam koordinátorov nájdete na 
www.handlova.sk od 10.septembra 
2012 .

Vyberte si už dnes:
Piatok 21. septembra 2012 
(10,00 – 18,00 h.)
- SAD zastávky (17 zastávok vrátane 
mestských častí)
- Lesopark za sídliskom MC
- Železničná stanica
- Detské ihriská a lavičky 
  na verejných priestranstvách
- Turisticko náučný banský chodník

Sobota 22. septembra 2012 
(od 10,00  - do 18,00 h)
„Daruj dobrý pocit, získaš viac"  - 

rôzne  vekové skupiny sa zúčastnia 
spoločenského dopoludnia – aktivity 
závisia od kreativity  zúčastnených 
subjektov (spoločenské hry, 
prechádzky, dialógy na spoločné 
témy – Medzinárodný rok aktívneho 
starnutia – Porozprávajte sa 
navzájom.... a.i.). 
Zoberte si spoločenské hry na 
námestie.
10.00 h „Deň D“  - prezentácia voľno 
časových aktivít detí a mládeže 
– ukážky činností OZ, športových 
klubov, škôl, školských zariadení 
a inštitúcií pôsobiacich na území 
nášho mesta, ktoré umožňujú deťom 
a mládeži zmysluplné využívanie 
voľného času. 
13,00 hod.  „Na kolesách proti 
rakovine,  Námestie baníkov
Podporte známu charitatívnu  akciu 
„Na kolesách proti rakovine.. 
Symbolická okružná jazda na 
všetkom čo má kolesá (kolobežky, 
bicykle, vozíky)
18.00 h  Príďte si zatlieskať 
Vyhodnotenie Dní dobrovoľníctva 
2012.
Príďte celkom dobrovoľne na 
Námestie baníkov a okrem kultúry 
zažijete aj pocit, že ste neboli 
dobrovoľníkom sám. Jednoducho 
si príďte zatlieskať a stretnúť sa s 
priateľmi.

Prvé Dni dobrovoľníctva v Handlovej 
podporili a zapoja sa do nich aj 
známe tváre – Handlovčania
Tanečník Laci STRIKE, herečka 
Baška Špániková, poslanci MsZ, 
primátor mesta Rudolf Podoba, 
akademický maliar Rudolf Cigánik a 
Tanečná skupiny Volcano.

Dni dobrovoľníctva, ktoré spájajú 
ľudí s dobrým srdcom organizujú 
O.Z. Cardo, mesto Handlová a jeho 
organizácie.

Dni dobrovoľníctva po prvýkrát  v Handlovej CVČ Relax v septembri
12.9. od 14,30 h., CVČ 
Relax Otvorenie krúžkovej 
činnosti – prvé stretnutie 
vedúcich a členov ZÚ CVČ a 
seminár externých vedúcich 
záujmových útvarov.
      

22.9. od  10,00 h. N. baníkov
Dni dobrovoľníctva – Deň D
Prezentácia voľnočasových 
aktivít detí a mládeže – ukážky 
činností OZ, športových klubov, 
škôl a školských zariadení na 
území mesta.

HANDPARK 2012
Aj vy rozhodnete!
Anketové lístky už máte doma

Mesto Handlová 24. augusta 
2012 v rámci vyhlásenej ankety 
o ďalšom využití verejného 
priestranstva – Handparku, 
začalo s distribúciou 
anketových lístkov do všetkých 
domácností v meste cestou 
Slovenskej pošty.
Vyplnený lístok si prídu 
vyzdvihnúť anketári v priebehu 
37. týždňa (10.-14.9.2012) 
alebo je možné ho zaniesť 
na MsÚ Handlová a vložiť do 
schránky " Povedzte nám, 
povedzte, primátorovi" vo 
vstupnej hale MsÚ.
Mesto Handlová ďakuje 
obyvateľom za ich vyplnenie do 
14. septembra 2012.
Vzor anketového lístka 
si môžete pozrieť aj na 
www.handlova.sk, kde nájdete 
podrobné informácie 

Pozvánka
na výstavu
SNM – Múzeum kultúry 
karpatských Nemcov, 
Bratislava
SNM – Museum der Kultur der 
Karpatendeutschen, Pressburg
Karpatskonemecký spolok na 
Slovensku, Miestna skupina 
Handlová
Karpatendeutscher Verein 
in der Slowakei, Ortsgruppe  
Krickerhau
Dom kultúry Handlová
Kulturheim Krickerhau
V ý s t a v a A u s s t e l l u n g

KARPATSKÍ  NEMCI,
Hauerland, Spiš, Bratislava
Dejiny - Súčasnosť
DIE KARPATENDEUTSCHEN
Hauerland, Zips, Pressburg
Geschichte - Gegenwart

18. august - 23. september 
2012, 
Čitáreň Domu kultúry Handlová, 
Námestie baníkov 3.
Denne, 9.00 - 18.00 hod., 
informácie u vrátnika Domu 
kultúry.
Kontakt: 046/54 75 439. 

Telefón SNM-MKKN: 
02/54 41 55 70
email: mkkn@snm.sk
webstránka: http://www.snm.sk



Dňa 2. septembra uplynul rok, 
čo nás opustila manželka, 
mama, stará mama, sestra, 
švagriná 

Magdaléna Čerňavová.

S láskou spomína manžel, 
dcéra a syn s rodinami, sestra 
a švagriná. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
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Opustili nás 
júl/august  2012

Ján Bosíni  64 r.
Jozef Karásek  26 r.
František Hudec  85 r.
Stanislav Arbet  66 r.
Vladimír Krištofec  75 r.
Alexander Ihlár  68 r.
Jozef Stehlík  80 r.
Anton Wágner  65 r.
Vladimír Kosec  63 r.
František Kriško  75 r.
Ján Líška   62 r.
Karol Matiaško  87 r.
Stanislav König  60 r.
Jaroslav Minárik  74 r.
Vojtech Galaba  75 r.
Edita Ovčanská  74 r.
Mária Slimáková  86 r.
Viera Turzová  64 r.
Júlia Vrzalová  52 r.
Anna Petrusová  74 r.
Božena Kráľová  91 r.
Lucia Halbavá  28 r.
Irma Batunová  78 r.
Emília Alakšová  78 r.
Mária Kováčiková  75 r.
Mária Kaplánová  86  r.

Pri oslavách Dňa baníkov 
si spomíname 
na nášho otca 

Jána Koričanského. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 
Manželka a deti 
s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa 
dňa 23.08.2012 zúčastnili na 
poslednej rozlúčke s naším 
milovaným manželom, otcom 
a starým otcom 
Martinom Bilikom. 
Manželka a deti s rodinami. 

Dňa 30.9.2012 uplynú tri roky, čo nás navždy 
opustil drahý manžel, otec 
a starký 

Ladislav Ozsvald. 
Aj keď si odišiel, v našich 
srdciach žiješ navždy. 

S láskou spomínajú 
manželka Eva, deti 
Ladislav, Eva, Miroslav a Iveta s rodinami.

Dňa 30. júla  by sa 
Ján Kováčik dožil  70 rokov. 
Stále na teba myslíme.

V auguste uplynul rok od úmrtia 
nášho milovaného manžela, otca 
a starého otca 

Alexandra MUSZELU. 
S úctou a láskou spomínajú 
manželka a synovia Jaroslav 
a Alexander s rodinami.

Dňa 19.09.2012 uplynú 2 roky, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a starý otec 

Jozef Kováčik.
So spomienkou ukrytou 
hlboko v srdci a láskou na 
teba spomínajú manželka 
Božena, dcéry Katka a Deniska 
s rodinami a ostatná rodina a známi. 

Odišiel si preč, nás to bolí.
Opustil si tento svet, aj proti svojej vôli.
Niečo v nás zostalo prázdne.
Naše srdcia pýtajú sa prečo?
Ešte chvíľu mal si zostať, uzrieť ďalšie leto.
Však osud chcel, že inak sa to stalo.
Nevyprcháš z myslí tých, pre ktorých si bol 
všetkým.

Dňa 9.9. uplynie 10 rokov 
od smrti nášho manžela, 
otca, starkého a dedka

Kolomana Zachara.

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú 
spomienku. 

Manželka s rodinou.

Dňa 22. augusta 2012 uplynulo 
nedožité 60. výročie od 
narodenia pána 

Jána Eckhardta. 

S láskou a úctou spomína 
manželka s deťmi, vnúčatami 
a celou rodinou. 

Kto ste ho mali radi, venujte mu tichú spomienku. 

Dňa 7.9. si pripomíname 
1. výročie úmrtia našej 
milovanej maminky a babičky 

Dariny Schniererovej. 
Vážime si lásku tvoju, ktorú si 
nám všetkým dávala. 
So smútkom a bolesťou v srdci 
spomínajú deti a vnúčatá.

Spomínajte s nami. 

Pustý je dom, osirel svet, 
smutný je život, 
keď teba niet.
Ďakujeme všetkým 
príbuzným a priateľom, že 
sa prišli rozlúčiť s našou 
drahou 

Luciou Halbavou 
rod. Bukovinskou.

Smútiaca rodina.

Srdiečko pre Picka
V piatok 17. augusta sme spoločne oslávili ocinove 50- te 
narodeniny. Príroda, priatelia, atmosféra, ktorú si miloval. 
Všetci sme čakali na jediné – na teba. Každý z nás ťa tam 
čakal. Každý z nás ťa tam chcel vidieť, chcel počuť tvoj 
smiech, sledovať radosť a šťastie v tvojej tvári.  Aj keď  
sme ti nemohli podať ruku a objať ťa, vedela som, že si 
tam s nami a s radosťou sleduješ svojich priateľov, ktorí 
si našli čas a spomenuli si. Ďakujem všetkým, ktorí prišli, 
nezabudli a viem, že ani nezabudnú.                    Terezka

Naša regionálna televízia 
RTV Prievidza dostupná na 
webstránke! 
Kliknite si na 
www.rtvprievidza.sk. 
Dozviete sa viac informácií 
z nášho regiónu, kedykoľvek.
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Odišla legenda
 13.augusta 2012 sme sa rozlúčili 
s legendou handlovského futbalu, výborným 
človekom a skvelým otcom Karolom 
MATIAŠKOM. 
Karol Matiaško sa narodil 8.8.1925 
v Handlovej. Celý život pracoval v Bani 
Handlová ako spojár – telefonista. Bol 
najúspešnejším futbalistom v histórii 
handlovského futbalu. Za mužstvo seniorov 
začal hrávať ako 18 ročný v roku 1943. 
Vypracoval sa na vynikajúceho hráča 
a napriek lákavým ponukám z ligových klubov, zostal 
verný domácemu Baníku Handlová. Ako vojak pôsobil 
vo vojenskej jedenástke v Bratislave. Za zeleno-čierne 
klubové farby odohral počas svojej kariéry viac ako 
tisícku zápasov. Desať rokov bol kapitánom mužstva, 
ktoré dosiahlo významné úspechy. V roku 1952 zvíťazilo 
v celoštátnej revírnej súťaži. V tejto sezóne nastrieľal 72 
gólov, čo je rekord v klubovej histórii. V ročníku 1967-68 
ako asistent trénera Holuba, priviedol mužstvo Baníka do 
II. celoštátnej ligy. Ako hráč reprezentoval kraj Nitra. Bol 
ocenený krištálovým pohárom od klubu Baník Handlová 

za 20 ročnú hráčsku činnosť. Pri 625. 
výročí mesta Handlová obdržal medailu 
za reprezentáciu a rozvoj futbalu 
v Handlovej. V ankete o najlepšieho 
športovca v histórii mesta sa umiestnil 
na 4. mieste. Je nositeľom Ceny fair 
play Slovenského olympijského výboru 
a držiteľom ocenenia od predsedu 
Vlády SR. Navždy nás opustil vo veku 
87 rokov 9. augusta 2012.

  Šedivé vlasy na ježka, veselé 
oči a vždy pozitívna nálada. Tak si 
pamätám Karola báčiho. Celý svoj život 

prežil v Handlovej. Mal ju rád. A ešte mal rád futbal. Bol 
srdcom športovec a sakramentsky dobrý. Verne stál na 
tribúne Baníka Handlová, nielen v dobrých ale aj v tých 
zlých časoch. 
     Žijeme dobu čudných vzorov. Celebrít, ktoré sa narodia 
od večera do rána. A rovnako rýchlo sa z výslnia, po 
ktorom tak túžili, aj stratia. Karol Matiaško bol vzácny 
človek. Po výslní netúžil. Ale pre mňa bol po celý jeho 
život naozajstným vzorom a tak si ho zapamätám.
Odpočívajte v pokoji, Karol báči.

Rudolf Podoba, primátor Handlovej

Permanentky 
na basketbalovú 

sezónu už v predaji

Mestský basketbalový klub 
Handlová OZNAMUJE, že 
od 15.8.2012 sú v predaji 
permanentky na novú basketbalovú 
sezónu 2012/2013
Cena permanentky: 
50 EUR na celú sezónu 
Držiteľ celosezónnej perma- nentky 
si môže vybrať miesto na sedenie 
v športovej hale,  
ktoré bude mať počas celej sezóny 
zarezervované. 
Cena permanentky do VIP  
priestorov – 300  EUR
Držiteľ VIP permanentky má 
umožnený vstup na zápasy zadným 
služobným vchodom,   
počas zápasu a prestávok má voľný 
vstup do VIP zóny s občerstvením 
v priestoroch športovej haly. VIP 
permanentka je vydaná iba na 
konkrétne meno a užívať jej výhody 
môže len jej držiteľ. VSTUP na 
danú permanentku je možný len 
pre 1 osobu, pri zneužití bude 
permanentka zrušená.
VSTUPNÉ  na sezónu 2012/2013:
DOSPELÍ – 3 eurá
DETI do 15 rokov  - 2 eurá
Záujemci  o permanentky sa 
môžu prihlásiť na sekretariáte 
MBK Handlová  v športovej hale u  
manažéra MBK Handlová Karola 
Kučeru na č.t. 5 475 806 alebo 
mobil 0915 769 141.

Karol  Kučera, 
manažér  MBK Handlová

Plávať na plavárni 
môžete od októbra 
Plaváreň mesta Handlová je 
v mesiaci september 2012 
pre povinnú údržbu a hygienu 
uzatvorená. Tešíme sa na návštevu 
po povinnej údržbe v októbri 2012. 
O termíne otvorenia budeme včas 
informovať. 

Kolektív zamestnancov 
Plavárne mesta Handlová

FC Baník Horná Nitra otvoril futbalovú sezónu 2011/2012
V sobotu 11. 8. 2012 FC Baník Horná Nitra oficiálne otvoril futbalovú sezónu 2012/2013 v SC 
Korzo. Na úvod prišlo predstavenie futbalového klubu – vzniku, filozofie a cieľov. Po úvodnej 
časti šéftréner žiakov a prípraviek Patrik Mojžiš a tréner mladších žiakov Ladislav Nagy 
predstavili družstvá v plnom nasadení. Návštevníkom Korza a futbalovým fanúšikov predviedli 
množstvo tréningov zameraných na rozvoj koordinačných schopností a útočných herných 
činností jednotlivcov. Do tréningového procesu sa zapojilo družstvo žien a dievčat, ktoré ukázali, 

že futbal nie je len mužský šport. Moderátor malých futbalistov po tréningu poriadne vyspovedal. Po neutíchajúcom 
aplauze, ktorý si vyslúžili naše družstvá, bola pokrstená Ročenka futbalovej sezóny 2011/2012. Krstným rodičom sa 
stalo SC Korzo a krstila marketingová manažérka SC Korza Bc. Katarína Mišíková. Klubu zaželala množstvo víťazstiev, 
ktoré ich budú hriať pri srdiečku. Na konci akcie boli vyžrebovaní dvaja šťastní výhercovia permanentiek FC Baník 
Horná Nitra na futbalovú sezónu 2012/2013.                                                                          FC Baník Horná Nitra 

Handlovské tenisové derby
V  okresnej hornonitrianskej amatérskej tenisovej 
lige /22. ročník/ sa 11. augusta v deviatom 
kole 1. ligy stretli dve handlovské družstvá. 
Vo vzájomnom  zápase družstiev  sa   vždy 
hrajú dve  dvojhry a jedna štvorhra. Od prvej 
výmeny  bolo jasné, že sa odohrá pravé tenisové 
derby a  že  si súperi nič nedarujú. Vysokú 
úroveň mali hlavne dvojhry, v ktorých dvojice 
predviedli množstvo pekných výmen a kus zo 
svojho tenisového umenia. No a keďže k tomu 
pridali srdce, bojovnosť a trpezlivosť boli to 
vynikajúce dvojhry.  O niečo nižšiu úroveň mala 
štvorhra. Bolo to zrejme zapríčinené zhoršujúcim 
sa počasím a faktom, že o víťazovi stretnutia 
bolo rozhodnuté už po zápasoch v dvojhrách.  
Nakoniec po pekných a zaujímavých bojoch  
celkovo  zvíťazilo  družstvo  BVR Handlová 
v pomere  2 : 1 a pripísalo si do tabuľky dva body 
a víťazstvo v derby zápase.
Za družstvo BVR Handlová nastúpili:  
R.Čomor., O. Pernica, B Litva
Za družstvo HRC nastúpili: 
Š. Ivanič, I.Kartáč, D. Krnčok
Výsledky jednotlivých zápasov dvojhra: Čomor  
vs  Ivanič  6/2, 6/3, Pernica  vs Kartáč  6/3, 4/6, 
7/5, štvorhra: Čomor, Litva vs Ivanič, Krnčok 
6/7, 2/6.
(lb)

Bezplatná diagnostika 
zdravotného stavu 

a procedúry v utorok 
v Handlovej.

0915  827  020
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V kvalifikácii na majstrovstvá 
Európy v basketbale mužov sa v 
reprezentačnom drese Slovenska 
predstavia aj traja odchovanci 
Školského basketbalového klubu 
Handlová  
Jozef Vojtek a Jaroslav Morávek 
na poste pivotov a krídelník 
Tomáš Mrviš.

Ako vníma úspech handlovských 
basketbalistov Jaroslav Daubner, 
predseda klubu a tréner?
„Nominácia až troch našich 
odchovancov do reprezentačného 
výberu Slovenska mužov je 
obrovskou morálnou odmenou 
pre kolektív našich trénerov, 
ktorí sa podieľali na výchove 
týchto reprezentantov. V 

súčasnosti sa týmto zaraďujeme 
k najúspešnejším mládežníckym 
klubom u nás, ktoré hľadajú a 
vychovávajú talenty. Chalanom 
prajem veľa odohratých minút 
a nejaké tie body. Bude to pre 
nich obrovská skúsenosť, veď 
družstvá Srbska, Izraela a Čiernej 
Hory patria k tomu najlepšiemu v 
Európe."
Má mládežnícky basketbal v 
Handlovej svoje pokračovanie? 
„V súčasnosti máme v 
mládežníckych reprezentáciách 
Slovenska viacero našich 
odchovancov. Mládežnícky 
basketbal v Handlovej trpí na 
nedostatok financií. Nedá sa celý 
rozpočet klubu naplniť členskými 
príspevkami, príjmom z 2 % z daní 

a vlastnými aktivitami. Očakávam, 
že aj mesto vytvorí spravodlivé 
podmienky pre financovanie 
mládežníckych športov a nájde 
pri tvorbe rozpočtu na budúci rok 
zdroje na pomoc športujúcim 

deťom. Motivačný faktor je na 
strane družstva dospelých, ktoré 
musí dať priestor aj mládeži."
FOTO: Zľava: Jaroslav Morávek, 
Tomáš Mrviš, Jozef Vojtek.
 Gratulujeme a držíme palce!

V reprezentačnom družstve basketbalistov Slovenska traja Handlovčania

Pretek sa konal 4. 
– 5.8.2012 v Remate. 
Usporiadateľom bol 
i v tomto ročníku Mestský 
kynologický klub Handlová 
(MsKK Handlová), dresy 
rozhodcov prijali Róbert 
Tóth a Ján Argaláš, 
figurantmi sa stali Miroslav 
Scherhaufer a Peter Šoltéz.

Výsledková listina
Sobota 4.8.2012
svah Poma Remata
O pohár starostu obce 
Ráztočno
1. miesto 
Jan Van Mastrigt, pes Tiger, 
Belgický ovčiak – Malinois, 
KK Nová Baňa
2. miesto
Marek Mečiar, pes Cody, 
Nemecký ovčiak, MsKK 
Handlová
3. miesto
Renata Nagyová, sučka Klara, 
Belgický ovčiak – Malinois, MsKK 
Handlová

O pohár starostu obce Jalovec
1. miesto - Pavel Taragel, 
pes Buržuj, Belgický ovčiak 
– Malinois, KK Nová Baňa
2. miesto  - Michal Kmeť, 
pes Dagon, Americký Pitbullteriér, 
MsKK Handlová
3. miesto - Marek Mečiar, 
pes Cody, Nemecký ovčiak, 
MsKK Handlová 

Nedeľa 5.8.2012 
Okrasné rybníky Remata
O pohár RN PRIEVIDZSKO

1. miesto - Ladislav Filip,
sučka Mona, Belgický ovčiak 
– Malinois, Z POLYTANU SK
2. miesto - Pavel Taragel,
pes Buržuj, Belgický ovčiak 
– Malinois, KK Nová Baňa
3. miesto - Marek Mečiar,
pes Cody, Nemecký ovčiak, 
MsKK Handlová

O pohár primátora mesta 
Handlová

1. miesto - Pavel Taragel, 
pes Buržuj, Belgický ovčiak 
– Malinois, KK Nová Baňa
2. miesto - Renata Nagyová, 
sučka Klara, Belgický ovčiak 
– Malinois, MsKK Handlová
3. miesto - Marek Mečiar, pes Cody, 
Nemecký ovčiak, MsKK Handlová

Pohár družstiev:
1. miesto:  - Marek Mečiar, 
pes Cody, Nemecký ovčiak, MsKK 
Handlová, Pavel Taragel, pes Buržuj, 
Belgický ovčiak – Malinois, KK Nová 
Baňa
2. miesto - Renata Nagyová, sučka 
Klara, Belgický ovčiak – Malinois, 
MsKK Handlová, Michal Kmeť, pes 
Dagon, Americký Pitbullteriér, MsKK 
Handlová
3. miesto- Marián Soldan, pes Judo, 
Nemecký ovčiak, KK Turčianske 
Kľačany, Slavomír Kačmár, pes Cord, 
Nemecký ovčiak, KK Turčianske 
Kľačany

Pohár pre najrýchlejšieho plavca:
Ing. Andrea Klasová, sučka Heriet, 
Belgický ovčiak – Malinois, MsKK 
Handlová

Pohár celkového víťaza:

1. miesto
Pavel Taragel, pes Buržuj, Belgický 
ovčiak – Malinois, KK Nová Baňa
2. miesto
Marek Mečiar, pes Cody, Nemecký 
ovčiak, MsKK Handlová
3. miesto
Renata Nagyová, sučka Klara, 
Belgický ovčiak – Malinois, MsKK 
Handlová

Tešíme sa na ďalšie ročníky 
a ďakujeme všetkým našim 
priaznivcom, ktorí prispeli 
k zdarnému priebehu kynologic 
kého preteku.

MsSK Handlová

Špeciálny kynologický pretek Handlovskej doliny XIV. ročník má svojich víťazov
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CHATA HOREC
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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!
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ALBATROS
ALIBISTIKA
AMELIA
ANETKA
ARNIKA
ASTON MARTIN
BALET
BARCELONA
BIELE LEKNÁ
BILETÁR
BINGO
BRANISLAV
BROKOLICA
BYLINA
CONTRAIL
ČLOVEČE
ČMELIAK
DALAMÁNKA
DERMA
ERIKA
HORALKA
KAJAK

KAMČATKA
KANCELÁR
KATANA
KATAPULT
KELŇA
KIOSK
KLOBÁSKA
KOLOBEH
KORÁL
KORIDA
KRIEDA
KYANID
KYPRIDLO
KUŽELKA
LAPTOP
LEKCIA
LEONID
LETECTVO
LIEKY
LISOVANIE
LOTOS
MALÁ KÁVA

MESTO
MILAN
MINERÁL
MORIAK
MULTIKINO
NÁVAL
NOTÁR
OBDOBIE
OSTATOK
OŽIVOVANIE
PALACINKA
PETRA
POČIATOK
PRINCIPÁL
PRIORITA
PUNKÁČ
RAVIOLA
REGÁL
REKLAMA
RELIKVIA
RENTIER
RIMAN

ROLLDOR
ROMAN
SAHARA
SABAT
SEKUNDÁRNY JAV
SLÁVIA
SVETER
TALÁRE
TATÁR
TATRA
TERMÍN
TIAMÍN
TUČNIAK
TUPEC
TYRAN
UTÓPIA
VAZAL
VELEZRADA
VÁBNIČKA
ZIMNICA
ŽLTÝ VRAK
ŽRALOK

Milan Lasica: „Cestu sme mali spoločnú, ale ..“

Tajničku odovzdajte: 
- v podnikateľskom inkubátore (č. dv. 314)
- v predajni Sladká Vášeň v DK
- mailom: handlovske.noviny@gmail.com
Výhercovia z augustového čísla:
Ján Gurin, Helena Privalincová, Roman Lauko, Lucia Madajová, J. Kočka
Výhru si môžete vyzdvihnúť v predajni Sladká Vášeň v Dome Kultúry.
Na vaše príspevky sa tešia Handlovské noviny.


