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Handlovské noviny
Mesto má v majetku zdroj termálnej vody

Apríl 2013
 Už 68. krát rozkvitli v Hand-
lovej prvé jarné kvety v pokoji a 
mieri. Len niekoľko týždňov po 
oslobodení Handlovej Nemecko 
kapitulovalo a svetu sa podarilo 
potlačiť jednu z najstrašnejších 
ideológií – fašizmus. Nebol to len 
boj veľmocí, bol to aj boj obyčaj-
ných statočných ľudí proti naj-
brutálnejšiemu a najkrvavejšiemu 
konfliktu v ľudských dejinách.  
 

 Niekedy si všimnem tváre ľudí, 
ktorí prechádzajú námestím, keď 
si pripomíname udalosti 2.sve-
tovej vojny kladením vencov k 
pamätníku. Niektorí na chvíľu 
zastanú, iní idú bez povšimnutia 
ďalej a možno si kladú otázku, 
k čomu je dobré „toto divadlo“.  
Celkové straty na životoch počas 
2.svetovej vojny predstavujú 
takmer 72 miliónov ľudí. Zahynulo 
47 miliónov civilistov, vrátane 20 
miliónov ľudí, ktorí zomreli počas 
vojny v dôsledku hladu a chorôb. 
Aj dnes v mnohých kútoch sveta 
ľudia trpia neslobodou a umierajú 
počas lokálnych konfliktov. Niekde, 
ďaleko od nás, sa možno začína 
rozmáhať šovinizmus. 

 Možno v tejto chvíli ešte nevy-
zerá nebezpečne, ale presne tak 
to bolo aj s hitlerovou ideológiou 
veľkej nemeckej ríše. Svet sa nikdy 
dostatočne nepoučí a tak je našou 
povinnosťou pripomínať to, čo sa 
počas 2.svetovej vojny stalo a 
vyzývať k ostražitosti, aby sa to už 
nikdy neopakovalo. 

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta Handlová

Symbolicky, 22.marca na Sveto-
vý deň vody, sa Handlová dočka-
la. Primátor mesta Rudolf
Podoba prevzal z rúk ministra ŽP 
SR Petra Žigu VRT RH1.  

Mesto podalo žiadosť na prevod 
geotermálneho vrtu do majetku 
mesta už v roku 2010. Žiadosť 
bola napokon vyhodnotená ako 
opodstatnená  a zmluva o bez-
platnom prevode bola podpísaná 
v marci 2013.  Prevod vrtu do 
správy mesta je  začiatkom cesty 
k novému kúpalisku.
Ako povedal primátor Handlovej: 

„Urobili sa už dva zásadné kroky, 
našiel sa zdroj vody a podarilo sa 
nám získať ho do majetku mesta. 
Čaká nás už len jeden, tretí krok k 
zužitkovaniu tejto vody a obnova 
kúpaliska“. 
Vrt RH1 bol ukončený v roku 
2010. Dostal familiárne meno 
Jozef, po vtedajšom ministrovi 
ŽP SR Jozefovi Medveďovi, ktorý 
ho pokrstil. Vrt má mimoriadne 
priaznivé ukazovatele – v hĺb-
ke 1201,3 metra sa nachádza 
voda s teplotou 37,5 °Celzia a 
priaznivým chemickým zlože-
ním. Liečivá minerálna voda má  

podobné zloženie ako termálna 
voda v Turčianskych Tepliciach, 
Chalmovej alebo v Kremnici. Ide o 
obnoviteľný zdroj – podzemné ja-
zero je nevyčerpateľné vďaka jeho 
pravidelným prítokom. Všetko 
toto je vynikajúcim predpokladom 
k tomu, aby sa z Handlovej stalo 
kúpeľné mestečko. Bude to však 
chcieť nájsť vhodného investora. 
Preto mesto v prvej fáze plánuje 
vodu z termálneho vrtu priviesť 
potrubím na plaváreň. Ročná 
úspora nákladov na prevádzku 
plavárne predstavuje takmer 133 
tisíc Eur.

Kde si jar? 
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Celomestská 
deratizácia 
verejných priestranstiev
od 02.04.2013 do 30.04.2013.

Rodičia a majitelia psíkov zvýšte 
opatrnosť, aby nedošlo ku kontaktu s 
deratizačnými prostriedkami!

Kňaz – výtvarník Juraj Dufka predstavuje 
svoju tvorbu v Handlovej
Prostredníctvom obrazov, sôch, re liéfov na dreve či ikon s náboženskou tématikou 
vám  výstava predstaví život kňaza, teda človeka, ktorého  kroky životom spre-
vádza Boh v inom svetle, cez obrazy. Zážitok z výtvarného umenia  pátra Juraja 
Dufku spestril na vernisáži 19.3.2013 spev v podaní speváckeho zboru ARTANNO 
Handlová a literárny nádych návštevníkom ponúkli recitátori pod vedením Veroniky 
Weissovej. 
Výstavu môžete  navštíviť do 15.5.2013 v Karpaty Art Gallery Handlová na Námestí 
baníkov 2. (bývala Makyta) 
Výstavu podporili: mesto Handlová, RTV Prievidza, Rádio Lumen, Prievidzsko, Bal-
lyhoo, MY Hornonitrianske noviny, nadšenci umenia a dobrovoľníci. Jakub Cigánik, 
Karpaty Art Gallery Handlová

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

Ide o to, ako žijeme 
a v čom žijeme...

Základná škola na Školskej ulici sa pokúša už z najmenších školákov 
vychovávať uvedomených ľudí, ktorí budú šetrne využívať prírodné 
zdroje a účinne sa starať o životné prostredie. Na základe tejto myšli-
enky sme vypracovali projekt pod názvom Ekologické autíčko.  Hodno-
tiaca komisia nadácie Volkswagen Slovakia  vo februári 2013 rozhodla 
o jeho finančnej podpore. Čo to pre nás znamená? V najbližších dňoch 
nám bude doručená zmluva na podpis a následne zaslaná prvá čiastka 
podpory. Celková výška podpory od nadácie Volkswagen Slovakia je 
1000 Eur. Cieľovou skupinou, ktorá o projekt žiadala, sú žiaci 1. ročníka 
ZŠ. Viac aj na našej školskej stránke: http://zsskolha.edupage.org

Mgr. Andrea Ujčeková

RTVS - informácie 
o úľavách, čestné prehlásenie, manuál

RTVS spustila 18.3.2013 infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú 
nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. 
Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8.00 
do 20.00 hod. (infolinka je spoplatňovaná v závislosti od operátora). Po-
drobné informácie nájdete aj na www.handlova.sk, vzory čestných prehlá-
sení nájdete vytlačené v TIK ZOHD na Ul. SNP a na MsÚ Handlová. RTVS 
bude tolerovať predkladanie požadovaných dokladov až do 30. júna 2013. Prenájom priestorov 

pre podnikateľov

Podnikateľský 
inkubátor Handlová
046/5444 013
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Július Dulaj 
Sľub poslanca MsZ Handlová zložil 
28.2.2013 Július Dulaj, ako náhradník 
v 3. volebnom obvode po voľbách do 

samosprávy miest a obcí z novembra 
2010, po vzdaní sa poslaneckého 
mandátu Aladára Huszára. 
Július Dulaj je kandidát SDĽ. 
Adresa: Nová Lehota 6, 972 51 Hand-
lová +421 (0) 905 533 893
E-mail: julko.dulaj@gmail.com 
Narodený 23.2.1951 v Handlovej.
Vzdelanie: 1966 – 1969 Odborné 
učilište Handlová – elektromontér, 
1980 – 1985 SPŠ v Handlovej. 
Zamestnanie: 1969- Baňa Handlová 

– podzemie, 1987 - preradený do 
technického stavu, vedúci elektrodiel-
ne v Bani Handlová až do odchodu do 
starobného dôchodku v r. 2009.
Záľuby:záhrada,cestovanie, PC. 
Ženatý, 2 deti.

JP

Nový poslanec MsZ 
mesta Handlová

Z rokovaní primátora 
mesta
Vážení Handlovčania, v stálej 
rubrike vám opäť prinášame roko-
vania primátora mesta v mesiaci 
marec 2013. Témy stretnutí sú 
i pre vás ukazovateľom, v akých 
smeroch sa snaží vedenie mes-
ta o rozvoj Handlovej. Primátor 
mesta absolvoval:

• Pracovné rokovanie so zástupcom 
Prima banky a.s.  Ing. Mendelom, MsÚ 
Handlová
Téma rokovania: Otvorenie novej po-
bočky v meste Handlová

• Prijímanie občanov mesta, 13 oby-
vateľov, MsÚ Handlová

• Gremiálna porada – stretnutie 
s riaditeľmi a vedúcimi mestských 
organizácií

• Pracovné rokovanie s architektom 
Ing. arch. Patrikom Juríčkom, vedúcim 
odd. výstavby MsÚ  Ing. Jozefom 
Čaplárom a referentom Regionálneho 
rozvoja MsÚ Ing. Petrom Cagáňom, 
MsÚ Handlová
Téma rokovania: Projekt oddychovej 
zóny na Námestí baníkov

• Pracovné rokovanie s Ing. Františ-
kom Galbavým a Mgr. Helenou Galba-
vou
Téma rokovania: Založenie OZ Karpaty 
Art gallery – zachovanie a obnova pa-
miatok mesta

• Pracovné rokovanie s riaditeľom 
úradu TSK Ing. Vladimírom Buzalkom, 
Trenčín
Téma rokovania: Podmienky registrá-
cie Senior centra v Handlovej

• Členská schôdza pracovníkov vo 
verejnej správe - OZ SLOVES

• Téma: Kolektívna zmluva na rok 
2013

• Pracovné rokovanie s primátorom 
Veľkého Krtíša a predsedom Dozornej 
rady StVS, a.s. Banská Bystrica, Veľký 
Krtíš
Téma rokovania: Investičné zámery 
v meste Handlová 

• Pracovné rokovanie s konateľom 
spoločnosti BENY STAV Prievidza, s.r.o. 
p. Igorom Pastierikom, MsÚ Handlová 
Téma rokovania: Vybudovanie nákup-
ného centra 

• 28. zasadnutie Mestskej rady mes-
ta Handlová

• Pracovné rokovanie s manažérom 
projektu PaedDr. Dušanom Mikulcom 
a slovenským výtvarníkom Františkom 
Guldanom, MsÚ Handlová
Téma rokovania: Revitalizácia mest-
ského parku v Handlovej ,,Handpark“

• Pracovné rokovanie s predsedom 
ZMOS, primátorom mesta Nitra Doc. 
Ing. Jozefom Dvončom, CSc. Nitra
Téma rokovania: Príprava materiálov 
na zasadnutie vlády SR – Dotácie na 
výtlky miestnych komunikácií 

• Pracovné rokovanie so zástupcom 
spoločnosti Kaufland p. Rusekom, 
MsÚ Handlová,
Téma rokovania: Investičné zámery 

v meste Handlová
• Valné zhromaždenie spoločnosti 
Hater Handlová spol s r.o.

• Pracovné rokovanie s generálnym 
riaditeľom sekcie rozpočtovej politiky 
Ministerstva financií SR Ing. Radova-
nom Majeským, Bratislava 
Téma rokovania: Rozpočtová politika 
miest a obcí SR

• Rada združenia miest a obcí hornej 
Nitry, Prievidza

• Pracovné rokovanie s ministrom ŽP 
SR Petrom Žigom, poslancami NR SR 
Jaroslavom Baškom  a Vladimírom 
Jánošom, MsÚ Handlová
Téma rokovania: Odovzdanie vrtu 
RH -1, dobudovanie Banského múzea, 
stabilizačný násyp

• Gremiálna porada
• 29. zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva mesta Handlová

Podujatia, akcie, 
spoločenské aktivity: 

• Podujatie Vansovej Lomnička 
• Olympijský klub – vyhodnotenie 
športovcov – Dom kultúry v Prievidzi

• Celomestské podujatie ,,Medziná-
rodný deň žien“, DK Handlová

• Otvorenie výstavy z umeleckej 
tvorby Jozefa Dufku SJ, Karpaty Art 
gallery

• Odovzdávanie ocenení ,,Deň uči-
teľov“, DK Handlová

JP

Naši najlepší pedagógovia 
Tradičné oceňovanie pedagógov celého 
mikroregiónu handlovskej doliny 

Kinosála DK Handlová bola v piatok 22.3.2013 
naplnená. Keďže Veľkonočné prázdniny začínali 
práve na Deň učiteľov 28.3.2013, v Handlovej 
sme si pripomenuli tento sviatok o týždeň skôr.  
Úvodným slovom privítal všetkých prítomných 
zástupca primátora mesta Dušan Klas. Slávnostné 
odovzdávanie ocenení v našom mikroregióne na-
vštívil aj poslanec NR SR Jaroslav Baška. 

Z rúk primátora mesta Handlová Rudolfa Podoba 
a predsedu Združenia obcí handlovskej doliny 
(ZOHD) Ľudovíta Vojtku, si prevzali ocenenie 
Vynikajúci pedagóg v zmysle Štatútu udeľovania 
ocenenia ZOHD títo pedagógovia:
Mgr. Miriam Molotová, za prínos a prácu v oblasti 
výchovy a mimoškolskej činnosti s deťmi a mládežou
Elena Škodová za celoživotnú prácu a prínos pre roz-
voj školstva, výchovy a vzdelávania
Mgr. Peter Pöss za prínos a úspechy dosiahnuté vo 
výchovno-vzdelávacom procese
Ing. Ľubica Varsová za prínos a úspechy dosiahnuté 
vo výchovno-vzdelávacom procese
Mgr. Anton Alexy za prínos a prácu v oblasti výchovy 
a mimoškolskej činnosti s deťmi a mládežou. 
Pedagógov odmeňovali aj žiaci z našich škôl.
Celá koordinácia ankety o TOP pedagóga bola v ru-
kách nášho DaMPu, ktorý získal na toto podujatie pro-

striedky z národného projektu KomPrax. Ako 
nás informovali Alexander Muszela a Veronika 
Fabianová z DaMPu, nominovaní boli: 
ZŠ Školská: Mgr. Ľudmila Pernišová, Mgr. 
Jana Mihálová, Mgr. Jana Kurišová
ZŠ Morovnianska cesta: Mgr. Jana Franková
ZŠ Mierové námestie: Mgr. Iveta Jakubová, 
Mgr. Jana Polerecká, Mgr. Jaroslav Perniš 
Gymnázium Ivana Bellu: Mgr. Eva Paulíková, 
Mgr. Anna Siveková, Mgr. František Krajčo-
vič
Stredná odborná škola: Mgr. Jarmila Jen-
drušáková, Ing. Jana Krchňáková, Ing. Ján 
Krausko. 
Všetci nominovaní boli odmenení kvetmi a ďa-
kovnými listami, ktoré DaMP odovzdal v mene 
všetkých žiakov škôl. V príprave najprv dostali 
nominácie od žiakov zo škôl, a potom mal 
DaMP neľahkú úlohu, keď musel z nominácií 
vybrať toho správneho Naj učiteľa. Nakoniec po 
dohode cenu Naj učiteľ získal Ing. Ján Krausko 
zo Strednej odbornej školy  Handlová.  Študent-
mi je označovaný ako výnimočná osobnosť, 
v ktorej sa spája entuziazmus a majstrovstvo 
učiteľa. Považujú ho za svoj vzor, za chlapa na 
správnom mieste a človeka, ktorý svoje nadše-
nie prenáša na študentov. My touto cestou ešte 
raz gratulujeme všetkým nominovaným. Každý 
z nich je ten Naj v škole, v ktorej učí. Potvrdili 
to žiaci svojimi nomináciami. Patrí im veľké 
ďakujeme za ich prácu. 

JP a DaMP, foto Stehlík 
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Ak vám na ňom záleží – pridaj-
te sa...
V minulom čísle HN sme vás informova-
li, že nedošlo k zmene územného plánu 
mesta v lokalite Handpark. Park ostáva 
parkom, ale o takto rozsiahle územie je 
potrebné sa postarať, možno ho skrášliť, 
upraviť... Anketa o možnosti výstavby 
nákupného centra v tejto lokalite mesta 
rozpútala takmer trojmesačnú diskusiu 
Handlovčanov. Teraz majú možnosť 
pridať sa k revitalizácií parku všetci tí, 
ktorým na ňom záleží.

Mesto má opätovnú snahu 
o jeho oživenie 
Primátor mesta Handlová Rudolf Podo-
ba prevzal záštitu a mesto Handlová sa 
stalo partnerom  projektu „Revitalizácia 
Handparku v Handlovej“, ktorého hlav-
ným garantom je Lepší svet, n.o.
Mesto nemá dostatok finančných 
prostriedkov na jeho celkovú úpravu, 
ale projekt jeho oživenia je cestou, ako 
by park, po takmer dvadsaťročnom 
chátraní, mohol získať novú atmosféru. 
Handpark by mal dostať umelecký ná-
dych, mal by sa stať príjemným mies-
tom oddychu, stretávania sa obyvateľov 
mesta a miestom, kde sa môžu zabaviť 
deti. Umeleckú garanciu prevzali nad 

parkom v rámci tohto projektu  výtvar-
ník František Guldan, akademický ma- 
liar  Rudolf Cigánik, rezbár Ján Procner 
v spolupráci s Akadémiou umení 
v Banskej Bystrici, VŠVU Bratislava, 
ZUŠ Handlová, Gymnázium I. Bellu a 
naše mestské neziskové organizácie. 
Okrem toho projekt nadobúda i veľmi 
silný humanitný  charakter. Lepší svet, 
n.o. je zariadenie sociálnych služieb pre 
dospelých ľudí s mentálnym postihnu-
tím. Spoločný projekt je príležitosťou na 
ich začlenenie sa do spoločnosti.

Handlovčania, zapojte sa!
Aktivizovanie Handlovčanov v prospech 
tejto verejnoprospešnej aktivity zname-
ná integráciu až inklúziu zapojených 
klientov, zariadení sociálnych služieb k 
bežnej populácii, záchranu mestského 
parku s mestskou zeleňou a jeho revi-
talizáciu, založenie tradície umeleckých 
sympózií v Handlovej pre študentov 
umeleckých škôl, vytvorenie približne 
15-tich monumentálnych priestorových 
diel - sôch z rôzneho materiálu. Toto sú 
ciele práve sa rozbiehajúceho projektu.

Ako pomôcť...?
• Môžete prispieť finančne na samo-
statný zbierkový účet Handpark, zriade-

ný neziskovou organizáciou Lepší svet, 
n.o. -  5040167801/0900 Slovenská 
sporiteľňa, a.s. 

• Zúčastnite sa benefičnej aukcie 
umeleckých diel a benefičného majále-
su, na ktorý vás pozveme (do uzávierky 
novín nebol známy termín). 

• Začiatkom júna pripravujeme veľkú 
brigádu našich žiakov zameranú na 
vyčistenie parku od náletových burín, 
smetí  a pripravíme plochy na umiest-
nenie umeleckých diel

• Následne sa zapoja profesionáli a 
študenti umeleckých škôl, profesionáli 
z oblasti stavebníctva a podľa objemu 
získaných finančných prostriedkov sa 

budú rekonštruovať chodníky, dobuduje 
sa mobiliár parku, obnoví sa streetballo-
vé ihrisko, u-rampa a pod. 

• V júni by mal byť park odovzdaný 
handlovskej verejnosti na Slávnostnom 
odovzdávaní zrevitalizovaného parku so 
sprievodným kultúrnym a umeleckým 
programom a umelci, ktorí sa zapoja 
svojimi dielami do projektu, budú oce-
není.

Sledujte aktuálne informácie o revitali-
zácií Handparku a možnosti zapojenia 
sa na www.handlova.sk.  
 Z projektu Lepší svet, n.o. spracovala 

JP, foto P.Jaško

Handpark ostane parkom a môže byť krajší 

Pozvánka na mestské 
zastupiteľstvo v Handlovej
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf 
Podoba zvoláva mestské zastupiteľstvo  
na štvrtok  25. apríla 2013 o 14.00 h 

do Veľkej zasadacej miestnosti MsÚ 
Handlová.
Pozvánku s programom nájdete na 
www.handlova.sk, vo vývesnej tabuli 
pred MsÚ a na plagátových plochách 
mesta. Rokovanie poslaneckého zboru 
je verejné.

Zapojili ste sa do ankety?
Sociálne služby v meste 
Handlová

Vo februári t.r. Sociálne oddelenie  MsÚ 
Handlová  realizovalo anketu o sociál-
nych službách.
Výsledky sa stanú súčasťou pripravo-
vaného Komunitného plánu sociálnych 
služieb v Handlovej. Závery zo  zozbiera-
ných anketových lístkov sú spracované. 
Tabuľku nájdete na www.handlova.sk, 
v odkliku Senior centrum. 
Vyberáme najviac preferované odpo-
vede.
Zo služieb,, ktoré mesto poskytuje v sú-
časnosti, je najviac využívaná opatrova-
teľská služba: 36,56 % dopytovaných. 
Ako novú službu by uvítalo 22,94 % 
potravinovú banku.
Mesto by malo podľa názoru dopy-
tovaných zamerať aktivity v oblasti 
sociálnych služieb na občanov s ťaž-
kým zdravotným postihnutím 36,56 %. 
Spolu bolo odovzdaných 279 ks anke-
tových lístkov na zberných miestach 
alebo elektronicky.

Ďakujeme.

Získajte informácie o dianí v meste priamo do svojej emailovej schránky
Aby vám žiadna informácia neušla a vedeli ste najaktuálnejšie informácie z Han-
dlovej, zaregistrujte sa na oficiálnej internetovej stránke mesta www.handlova.sk. 
O aktuálne informácie má záujem už 670 zaregistrovaných! Pridajte sa k nim!

Dobré správy 
z Handlovej
Dajte aj vy šancu dobrým správam 
predbehnúť tie zlé...
Hovorte o nich, píšte o nich... Viete o 
dobrých veciach, ktoré spája mesto 
Handlová?
Poďakujte sa, informujte, čo dobré sa 
v našom meste stalo.
Dobré správy, ktoré sú o Hand-
lovej, sú handlovské o dobrých a 
šikovných Handlovčanoch, môžete 
pridať cez jednoduchý formulár na 
www.handlova.sk 

Handlová 
na facebooku!
Like!

Novootvorené prevádzkárne 
vo februári  2013
• Predaj pomôcok na pečenie,  
 Námestie baníkov 28
• Second hand, Ul. 29. augusta 2
• Drogéria Teta, 
 Námestie baníkov 12
• Pobočka Prima Slovensko, a.s.,  
 SNP 2

Vo februári 2013 neboli zrušené 
žiadne prevádzky

Priniesla zmena cestovných 
poriadkov železníc problémy aj vám?

Od januára t.r. bol Železničnou spo-
ločnosťou Slovensko a.s. upravený 
cestovný poriadok. Presunom odchodu 
rýchlika z Prievidze do Bratislavy na 
skoršiu hodinu stratili Handlovčania 
akúkoľvek možnosť využívať tento vla-
kový spoj z dôvodu nejestvujúceho prí-
poja z Handlovej. Rýchlik R 720 Bojnice 
má odchod z Prievidze o 4:26 h, pričom 
prvý autobusový spoj (autobus 307428 
1) z Handlovej do Prievidze odchádza o 
4:25 h s príchodom do Prievidze o 4:58 
h a prvý vlakový spoj odchádza z Hand-
lovej o 4:40 h s príchodom do Prievidze 
o 5.11 h (osobný vlak 5600). Bohužiaľ, 
v oblasti tejto zmeny CP železničného 
prepravcu nedošlo k informovaniu 
samosprávy mesta, ako bolo zvykom 
v predchádzajúcich obdobiach. Aj keď 
často  nebol časový priestor na dlhé 

odborné diskusie, v prípade, že malo 
dôjsť  k zmene CP a samospráva Hand-
lovej bola informovaná, mesto Handlová 
aktívne informovalo svojich obyvateľov, 
zbieralo ich pripomienky, resp. nastavilo 
inú formu komunikácie so Železničnou 
spoločnosťou Slovensko, a.s. 
Takáto možnosť na informovanie obyva-
teľov v tomto prípade nevznikla a v sú-
časnosti sa samospráva Handlovej 
dostáva do situácie, keď sa obyvatelia 
dopytujú po dopravnej službe – napo-
jenie na rýchlik R720 Bojnice. Primátor 
mesta sa obrátil začiatkom marca na 
TSK so žiadosťou o zaradenie skorého 
ranného spoja – prípoj k rýchliku. Ak 
ste aj vy Handlovčan, ktorý cestuje za 
prácou, štúdiom resp. rekreáciou a po-
trebuje využívať pravidelne tento spoj, 
napíšte na handlova@handlova.sk  do 
konca apríla 2013, predmet správy Prí-
poj rýchlik a uveďte na seba kontakt. 

JP
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V apríli sa bude zvážať veľkoob-
jemný odpad, môžete sa zapojiť 
do jarného upratovania, prevezmú 
vám opílené konáre, môžete utvo-
riť najväčšiu kopu elektoroodpadu 
na Deň Zeme, alebo vyhrať cenu za 
„Elekroveterána“...

Zber veľkoobjemného 
odpadu
Zber sa bude vykonávať v meste Han-
dlová v mesiaci apríl 

8. - 10.4.2013 
V zmysle zákona o odpadoch mesto 
Handlová bude v roku 2013 vykonávať 
zber veľkoobjemného odpadu dvakrát. 
Prvý zber sa uskutoční v Handlovej 
v týchto termínoch:
• Pondelok 8.4.2013: KBV 
 - obytné domy, paneláky  
• Utorok 9.4.2013: IBV 
 - rodinné domy 
• Streda 10.4.2013: Mestské časti  
 - Horný koniec, Nová Lehota, 
 Morovno 

Mesto Handlová žiada občanov 
mesta, aby ku kontajnerom dávali len 
veľkoobjemný odpad, t.j. taký komu-
nálny odpad, ktorého rozmery alebo 
množstvo neumožňuje  zber zbernými 
nádobami (bytové zariadenia a dopln-
ky). Do veľkoobjemného odpadu ne-
patrí 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 h.

Jarné upratovanie 
„Ulica je krásny dom, 

upracme si v ňom 2013“
11. - 21. 4. 2013

Organizujete malú brigádu?
Dajte nám vedieť, odpad z jarného 
upratovania po dohode odvezieme!
Volajte telefónnu linku jarného uprato-
vania:  tel: 046 5477 004, 
v čase od 6.30 h do 14.30 h v pra-
covné dni,  kde si dohodnete miesto 
uloženia odpadu z úpravy okolia 
bytových domov (pohrabané lístie, 
odpadky, štrk).
V mestských častiach Morovno, 
Nová Lehota a na Dolnom a Hornom 
konci budú umiestnené veľkoobjemné 
kontajnery.  

Zber konárov v Handlovej 
8.- 21.4.2013
V prípade väčšieho množstva čistých 
konárov (bez iného odpadu),
spoločnosť Handlovská energetika 
a.s., ako partner jarného upratovania
Ul. Štrajková, Handlová  (areál Bane 

Handlová) ponúka 
možnosť jeho 
odobratia od 8.4. 
do 21.4.2013. 
V prípade, že je 
potrebné zabezpečiť odvoz konárov, 
kontaktujte linku jarného upratovania. 
Odvoz konárov je spoplatnený!

Mesto Handlová vopred ďakuje za za-
pojenie sa do jarného upratovania
a za dodržovanie pokynov pri zbere 
veľkoobjemného odpadu ! 
Informácie nájdete aj na
 www.handlova.sk 

Deň Zeme 
v Handlovej 2013
Zamerané na elektroodpad
piatok 26. apríl 2013, 13.00 h 
-15.00 h

Súťaž pre školy 
„Dones použitú 
baterku a vyhraj 
monitor pre svoju 
školu!“
Vyhodnotenie sa 
bude konať priamo 
na Námestí baníkov 
o 13.30 h.

Najväčšia kopa 
elektoroodpadu na 
námestí...
Handlovčania za-
pojte sa! 
Pôjdete v piatok do 
mesta? Zoberte so 
sebou elektrood-
pad! Doneste ho do 
14.00 h.

Súťaž o najstarší 
prinesený elektro-
spotrebič „Elekro-
veterán“

Ten, kto donesie najstarší elektrospo-
trebič, bude ocenený po vyhlásení 
výsledkov súťaže pre školy.
Na Deň Zeme sú pripravené tvorivé 
dielne škôl z prezentácie projektov 
zameraných na ochranu životného 
prostredia, chutné občerstvenie zo ZŠ 
Školská - škola podporujúca zdravie.
Ďakujeme organizátorom a spon-
zorom podujatia: ZŠ Školská, Hater 
Handlová spol. s.r.o., Asecol, s.r.o., 
DK Handlová, mesto Handlová, BCF 
– dodávka zemného plynu a elektriny, 
MsBP Handlová s.r.o., Handlovská 
energetika, a.s. Viac aj na www.han-
dlova.sk.

Zvoz separovaných 
zložiek odpadu

V mesiaci apríl 2013 sa budú jednotli-
vé zložky zvážať nasledovne: 
Mesto Handlová, Nová Lehota, Horný 
koniec
 papier 3. , 17. a 30. 4. 2013
 plasty 10. a 24.4.2013
Mestská časť Morovno, Dolný koniec
 kovy 5.4.2013
 papier 12. a 26.4. 2013
 plasty 19. 4.2013

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.

Aktuálny kalendár nájdete aj na 
www.handlova.sk, Kam s odpadom 
v Handlovej.    

V apríli sa v Handlovej upratuje vo veľkom

30. ROČNÉ JUBILEUM

V nedeľu 24.2.2013 sa v Podnikateľskom inkubátore zišli záhradkári, z osady Nová 
Lehota na svojej hodnotiacej schôdzi. 
Okrem svojej činnosti za uplynulý rok si pripomenuli aj okrúhle 30. výročie svojej osady, 
ktorá bola založená 5. januára 1983. Osada sa nachádza v doline na konci dediny Nová 
Lehota. Z neúrodnej, zväčša kamenistej pôdy a pasienok si ju postupne záhradkári 
upravili a zveľadili do dnešnej podoby. Na viac ako 33 250 m2² máme teraz 62  záhrad, 
kde si postupne vybudovali svoje záhony na kvety, zeleninu a vysadili ovocné stromky. 
Väčšina má postavené murované chatky s vonkajším krbom, alebo ohniskom, vhod-
ným na víkendové grilovačky. Záhradkárov máme najviac z Handlovej, ale máme aj 
„cezpoľných“ napr. z Ráztočna, Prievidze, Žiaru, Nitry, ba aj z Pezinka. 
Máme však ťažké srdcia na vedenie mesta a SAD, ktorí nám pred niekoľkými rokmi zru-
šili konečnú zástavku pri Kameňolome, odkiaľ sme mali do osady len niekoľko desiatok 
metrov. V súčasnej dobe, keď je konečná MHD v dedine pri kostole, máme ku našim zá-
hradkám viac ako 1 km, čo je pre viacerých už dôchodcov s paličkami dosť náročne. 
Aj napriek tomu sa už tešíme na blížiacu sa jar a na „jarnú makačku“ v našej osade. 
Výbor zo SZZ v Novej Lehote želá všetkým svojim členom, ale aj ostatným záhradkárom 
v Handlovej veľa nových úspechov a dobrú úrodu do budúcich rokov.                M. P. 

Diera v plote

Príde, že mi vhod
od susedov plot,
keď nám mrkva nenarastie 
do susedov prístup ľahké. 
Majú tam aj iné veci, 
na kvalite nezáleží.
Rastie tam aj žihľava,
krajšia ako fazuľa. 
Na výstavu sa nehodí
SLABO sa to hodnotí!
Možno že mi neveríte
prídite a uvidíte. 

Alžbeta Csokasyová  
Záhradkárska osada 

SNP č. 54

Predám 6,5 árovú záhradu, osada nad 
kúpaliskom, murovaná chatka, voda, 
elektrina. 

Kontakt: 0917 655 867

Systém varovania obyvateľov 
Harmonogram skúšky varovného sys-
tému (sirény) je trvalo zverejnený na 
stránke www.handlova.sk. Siréna sa 
bude najbližšie skúšať v piatok 12. apríla 

2013 o 12.00 h. 

Pozývame na výstavu CONECO 2013 
výstavisko Incheba  
9. -14.4.2013.
Prezentáciu mesta Handlová nájdete 
v stánku Združenia historických miest 
a obcí.



Mestská polícia zaznamena-
la za mesiac február 2013 
– marec 2013 /od 18.2.2013 
do 17.3.2013/ celkom 329 
udalostí. Zaevidovaných bolo 
57 priestupkov, z ktorých bolo 
31 priestupkov oznámených 
občanmi mesta. Z celkového 
počtu bolo 23 dopravných 
priestupkov. V troch prípadoch 
použili príslušníci TPNZOMV, 
tzv. papuču. 

Priestupky porušením VZN: VZN č. 
1/2009 o podmienkach predaja vý-
robkov a poskytovania služieb na tr-
hových miestach – 1 priestupok, VZN 
č. 4/2012 o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným od-
padom – 3 priestupky.  Proti majetku 
bolo zistených alebo oznámených 6 
priestupkov. 
Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
verejného poriadku, kde MsP riešila 
celkom 10 priestupkov, z ktorých 
bolo 6 prípadov rušenia nočného po-
koja, 1 prípad bol na úseku verejného 
pohoršenia a 3 prípady boli na úseku 
znečistenia verejného priestranstva. 
V 13. prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov /nezabránenie voľnému 

pohybu psa a neprihlásenie psa do 
evidencie/. V jednom prípade bol 
porušený Zákon 377/2004 o ochrane 
nefajčiarov. Proti občianskemu spo-
lunažívaniu riešila MsP 1 priestupok. 
Príslušníci mestskej polície odchytili  
12 túlavých psov, ktorí boli umiest-
není v útulku. MsP vrátila 6 psov 
pôvodným majiteľom a pre 3 psíkov 
sa našiel nový domov.
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 93 zákrokov a 19 výjazdov 
k narušeným monitorovaným ob-
jektom. Kamerovým systémom boli 
zistené 4 priestupky. Na žiadosť OOPZ 
Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 112 
bolo príslušníkmi MsP vykonaných 
22 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP
 za obdobie od 18.2.2013 do 
17. 3.2013
             1.3.2013 o 08:30 hod.  - tel. oznáme-
né, že na Partizánskej ulici pri Bale na-
razilo zásobovacie vozidlo do zábradlia 
na moste, ktoré poškodilo a z miesta 
nehody odišlo. Oznamovateľ si nehodu 
nafotil na mobilný telefón. Po príchode 
hliadky sa na mieste vozidlo nena-
chádzalo. Hliadka zistila od vedúcej 
predajne Bala meno a tel. číslo vodiča 
vozidla. Udalosť bola oznámená na 
158 ako dopravná nehoda. Na miesto 
nehody sa dostavila hliadka ODI, ktorá 
si vec prevzala. 

6.3.2013 o 08:10 hod. -  OOPZ po- 
žiadalo o asistenciu pri kontrole ob-
jektu SOŠ na Ul. Lipovej, nakoľko bola 
v objekte nahlásená bomba. Hliadka 
vykonala asistenciu príslušníkom ORPZ 
a OOPZ, psovodom a hasičom pri kont-
role objektu. Škola bola evakuovaná. 
12.3.2013 o 09:00 hod. – tel. po- 
žiadala hliadka OOPZ o asistenciu pri 
preverení oznamu, že v bývalej škôlke 
na Ul. L. Novomeského neznáma osoba 
rozoberá a kradne strešnú krytinu z ob-
jektu. Na mieste bola zistená totožnosť 
osoby, ktorá strechu rozoberala a kusy 
pozinkovaného plechu chcela odovzdať 
v zberných surovinách. Podozrivý 
dobrovoľne nasledoval hliadku MsP na 
útvar, kde bolo lustráciou zistené, že 
priestupca nemá majetkový záznam. 
Vec je v riešení MsP.
12.3.2013 o 21:50 hod. - počas kon-
troly na Mostnej ulici bolo hliadkou 
spozorované vozidlo, ktoré malo otvo-
rené zadné dvere a nebolo uzamknuté. 
Lustráciou bol zistený majiteľ vozidla, 
ktorý bol informovaný, že jeho vozidlo 
nie je dostatočne zabezpečené. Majiteľ 
si vozidlo skontroloval a uzamkol. 
Uviedol, že mu nič nechýba a hliadke 
sa poďakoval.
MsP Handlová – volajte 24 hodín 
denne 046/168 00, 046/ 5475 007
alebo 0905 499 384 a nezabud-
nite, ak ste svedkom protiprávnej 
činnosti, nahláste ju ihneď. Pozrite 
si aj odklik na www.handlova.sk 
-Mestský útulok a staňte sa maji-
teľom psíka.
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Mestská polícia informuje.....

Doručovanie miestnych 
daní, zmeny v zákone

Správa miestnych daní, teda dane 
z nehnuteľností, dane za psa, dane za 
nevýherné hracie prístroje a miestny 
poplatok za komunálne odpady, pod-
lieha novým zákonným úpravám. 
Tieto zmeny smerujú hlavne k správ-
covi dane a navonok sa prejavia len 
skutočnosťou, že daňovník obdrží 
o jednu obálku do vlastných rúk 
menej. 
Práve legislatívne zmeny zapríčinili, 
že rozhodnutia o vyrubení miestnych 
daní sa doručujú v neskoršom ter-
míne, ako boli občania mesta zvyk-
nutí. Vzhľadom na túto skutočnosť 
oznamujeme, že poverení pracovníci  

začnú s doručovaním rozhodnutí do 
bytov a rodinných domov začiatkom 
mesiaca apríl. Doručovanie bude pre-
biehať popoludní a počas víkendov 
približne dva týždne t.j. do polovice 
mesiaca apríl. Poverení pracovníci 
vám doručia obálku priamo domov 
na protipodpis, nie sú určení na vy-
beranie dane a preto im v žiadnom 
prípade neplaťte. 

Dane neplaťte na mieste
Všetkých občanov vyzývame, aby 
prevzatie rozhodnutí a výziev potvr-
dili  písomne podpisom. Ak občan 
bezdôvodne odmietne prevziať zásiel 
ku do vlastných rúk, je táto zásielka 
považovaná za doručenú, iba adresát 
sa nedozvie o jej obsahu.  Ak vám do 
konca mesiaca apríl 2013 nebude 

doručené rozhodnutie o vyrubení 
dane alebo poplatku, informujte sa 
osobne na Oddelení správy majetku, 
daní a podnikateľskej činnosti na 
MsÚ v Handlovej.

Daň aj poplatok je potrebné uhradiť 
najneskôr do 10.5.2013, pokiaľ 
výška dane nepresiahne 100,- eur 
jednotlivo za daň, v ostatných prí-
padoch sú splátky určené v doru-
čenom rozhodnutí. Pokiaľ sa chcete 
vyhnúť čakaniu, odporúčame platiť 
dane na pošte priloženou poštovou 
poukážkou alebo prevodom na účet. 
Všetky potrebné údaje sú uvádzané 
vo vyrubenom rozhodnutí.

Ing. Tatiana Molnárová, 
vedúca odd. správy majetku, daní a pod. čin.

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov sa 
v mesiaci marec 2013 dožili

Júlia Rückschlossová
Sidonia Tončková
Helena Schniererová
Ľudmila Urbanová
Lýdia Kováčová
Mária Wölcová
Marie Majerová
Helena Oswaldová
Juliana Rožová
Ján Strmeň
Jozef Magula
Ján Málek
Milan Mažič
Stanislav Mečiar
Božena Neuschlová
Rudolf Oravec
Peter Siekel
Jozef Tončko
Melánia Trebichalská 
 

Narodené detičky 
február/marec 2013

Leo  Kolláti
Jakub  Baláž
Marek  Krištof
Tomáš  Klenko
Filip  Gajdoš
Marek  Gaman
Pavel  Laurinc
Pavel  Ištok
Zara  Záhorská
Liliana  Mikušová
Simona  Gilanová

Opustili nás 
február/marec  2013

Milan Kotian  47 r.
Rudolf Zábojník 84 r.
Viliam Kara  83 r.
Ján Hromádka 65 r.
Jozef Marenčák 65 r.
Štefan Drexler  89 r.
Peter Prosba  60 r.
Dušan Gendiar 38 r.
Anton Sloboda 78 r.
František Takács 77 r.
Katarína Olejníková  29 r.
Anna Slezáková  83 r.
Magdaléna Gombošová  80 r.
Rozália Máčajová 87 r.
Emília Bugárová  63 r.
Štefánia Pellerová  93 r.
Blažena Prokeinová  65 r. 

Mladí ekonómovia 
zo SOŠ Handlová vo 
Walese
Dobré podnikateľské postupy 
a „best practice“ v podnikaní boli 
hlavnou témou druhého pracov-
ného stretnutia v rámci programu 
Leonardo da Vinci – partnerstvá 
v meste Wrexham vo Walese. 
Projekt s názvom „Promote Youth 
Entrepreneurship“ realizuje okrem 
našej školy ešte ďalších päť partne-
rov zo Španielska, Bulharska, Veľkej 
Británie, Litvy a Poľska. Hostiteľskou 
školou bola tentoraz YALE College, 

pre nás veľmi pozoruhodná škola 
nielen počtom žiakov nad päť tisíc, 
ale aj širokou škálou študijných od-
borov od technicko-informatických 
až po umelecké. 
Pracovný program tvorili prezen-
tácie úspešných podnikateľských 
postupov z každej účastníckej kra-
jiny, súčasťou bol aj workshop na 
tému podpora podnikania mladých 
ľudí v Európe. Poznávací program 
bol zostavený z prehliadky najza-
ujímavejších miest vo Wrexhame 
a jeho okolí: Racecourse, – najstarší 
medzinárodný futbalový štadión, 

Pontcysyllte Akvadukt - najdlhší 
a najvyšší liatinový akvadukt na 
svete,  jeden zo siedmich divov 
britského vnútrozemského systému 
vodných kanálov, Chirk Aqueduct 
postavený celý z kameňa, zámok 
Chirk Castle, posledný welšský hrad 
z obdobia vlády Eduarda I. 
Najväčším prínosom stretnutia 
bola možnosť učiť sa navzájom 
od svojich partnerov z iných krajín 
a kultúr. Viac na stránke školy:  
www.zssha.edu.sk.
Ing. Mária Beňušová, SOŠ Handlo-
vá, krátené JP
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Chcem veľmi pekne poďa-
kovať oddeleniu dlhodobo 
chorých v Handlovej za 
starostlivosť, ktorú venovali náš-
mu otcovi Milanovi Bandzímu. 
Ďakujeme nielen za opateru, ale 
aj pekné a čisté prostredie, v kto-

rom mohol dôstojne stáviť svoje 
posledné dni života. 

Úprimne ďakujem za syna a celú 
rodinu.

Elena Kubalová, 
Žiar nad  Hronom  

CVČ Relax pozýva a informuje
So sťahovaním do DK Handlová postupujeme a zrejme ho v mesiaci apríl dokon-
číme.
Čo by ste si nemali nechať ujsť v apríli z podujatí, na ktorých sa CVČ podieľa:
5.4.2013 od 14.00 hod. „30.ročník Behu oslobodenia mesta Handlová“ – tradičná 
bežecká súťaž pre všetky vekové kategórie
18.4.2013 od 9.00 hod Dopravná súťaž žiakov ZŠ „Na bicykli bezpečne“ Nádvorie 
ŠZŠ, 2. kategórie žiakov ZŠ: 5.-7.roč. a 8.-9.roč
22.4.2013 od 10.00 hod, Deň Zeme“ – vedomostná súťaž pre žiakov 2. stupňa ZŠ, 
CVČ Relax 5.-7.roč. a 8.-9.roč.

Mestská knižnica oslavuje 
90. rokov od svojho vzniku
Aby sa k nám knihy vrátili...

Mestská knižnica je organizácia mesta 
Handlová. Je verejná mestská kultúrna, 
informačná a vzdelávacia inštitúcia, 
ktorá získava, spracúva, uchováva, 
ochraňuje a sprístupňuje knižničný 
fond a poskytuje knižnično-informačné 
služby všetkým obyvateľom mesta. 
Čitateľom knižnice sa môže stať každý 
občan, ktorý odovzdá platnú prihlášku 
a zaplatí ročný členský poplatok (deti 
- 1,30 euro; študenti, dôchodcovia 
– 2 eur; dospelí 2,30 euro). Zápisom 

do knižnice sa používateľ zaväzuje dodr-
žiavať všetky ustanovenia Knižničného 
a výpožičného poriadku knižnice, ktorý 
upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej 
čitateľov a používateľov.
V ostatnom čase sa nám v knižnici 
nahromadili nevybavené podlžnosti 
čitateľov, ktorým knižnica poslala sériu 
písomných upomienok, ale aj osobné 
dohovory hlavne deťom, prostredníc-
tvom triednych učiteľov. Vyčerpaním 
všetkých možností, sme sa rozhodli 
pristúpiť ku krajnému riešeniu a požia-
dali o spoluprácu pri doručení upomie-
nok Mestskú políciu v Handlovej. K to-
muto kroku sme pristúpili na základe 
dobrých skúseností iných slovenských 

knižníc (napr. aj v HNK Prievidza, MsK 
Bojnice)... Výzva, ktorú obdržali čitatelia 
– dlžníci mala charakter upozornenia, 
kde sme pripomenuli čitateľom, aké kni-
hy majú vypožičané a stanovili termín 
dokedy ich majú do knižnice vrátiť. Tým, 
že sme ich doručili prostredníctvom 
mestskej polície sme dosiahli, že z 53 
zásielok nám už v priebehu pár dní 
desať čitateľov knihy do knižnice vrátilo. 
Touto cestou by sme sa chceli mestskej 
polícii poďakovať za pomoc, za záchra-
nu kníh, ktoré boli pre nás a pre ďalších 
čitateľov už nedostupné.              
Niektoré knižnice na Slovensku dávajú 
svoje pohľadávky právnikom a tí vec 
podstúpia súdu. Iné riešenie vymysleli 

knižnice v Poľsku, ktorým došla trpezli-
vosť pri naťahovaní sa s nezodpovedný-
mi čitateľmi a začali využívať možnosti 
Národného registra dlžníkov. Za niekoľko 
nevrátených kníh sa používateľom kniž-
níc môže výrazne skomplikovať život. 
Nedostanú nič na splátky, neposkytnú 
im úver v banke, telefónny operátor s 
nimi nepodpíše novú zmluvu, dokonca 
im nemusia zapojiť ani káblovú televí-
ziu...Snáď takéto riešenie do budúcnosti 
nebude potrebné prijať aj na Slovensku 
a knihy sa nám budú vracať.... 

Pripravujeme: 5. apríl – Noc s An-
dersenom, Kráľ čitateľov 2013
Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka MsK

Kurzy v Handlovej pre každého       
Help, n.o. v apríli 2013 pripravuje nasledovné kurzy:
• 02.04.2013 – Nemecký jazyk pre začiatočníkov
• 15.04.2013 – Kurz odbornej spôsobilosti pracovníka SBS
 do kurzu je možné prihlásiť sa iba do 05.04..2013 do 10,00 h.
• 19.04.2013 – Tvorba www stránok
• 22.04.2013 – Kurz opatrovania s NJ 
 pre opatrovateľskú prax
• rôzne termíny -  Kurz obsluhy motorových vozíkov

Pozvánka na bezplatné semináre
Help, n.o. v rámci projektu pod názvom: „Na peniaze s rozumom“ pripravuje 
bezplatné semináre, v ktorých sa dozviete:
•  ako zmierniť dopady nepriaznivej finančnej situácie
•  ako  tvoriť  osobný a rodinný rozpočet
•  ako zabezpečiť svoju budúcnosť zhodnocovaním svojich peňazí
•  a mnoho ďalších informácií, ktoré vás budú zaujímať
Pre mamičky na materskej dovolenke ponúkame seminár v trvaní 6 hodín:
1. stretnutie – 02.04.2013 od 15.00 hod. - 2 hodiny
2. stretnutie – 09.04.2013 od 15.00 hod. - 2 hodiny
3. stretnutie – 16.04.2013 od 15.00 hod. - 2 hodiny
Pre nezamestnaných občanov do 26 rokov ponúkame 32 hodinový seminár, ktorý 
začína v utorok 23.04.2013 o 15.00 hod. Absolventi seminára získajú osvedče-
nie. 
Všetky semináre sa uskutočnia v Podnikateľskom inkubátore v Handlovej. Pre 
účastníkov je pripravené aj malé občerstvenie. Do bezplatného semináru sa 
prihláste vopred!
Bližšie informácie a prihlásenie do seminára a kurzov:
Help, n.o., Námestie baníkov 8 (nad MsP,  2. posch.), 
972 51 Handlová; tel.: 0905 884 813; 
e-mail: kmetova@handlova.sk; ww.helpha.szm.sk 
Semináre sa uskutočňujú vďaka podpore z projektu Škola rodinných financií, ktorý 
organizuje Nadácia pre deti Slovenska.

Tridsaťtisíc platiacich návštevníkov plavárne
Na plavárni mesta sa môžete od minulého roku stretnúť s rôznymi podujatiami 
pre rôzne cieľové skupiny. Vaša návštevnosť od predchádzajúceho roku 2011 
stúpla, v priemere denne  navštívilo v roku 2012 Plaváreň mesta Handlová 
105 platiacich návštevníkov. Čísla z tohto roku sú ešte pozitívnejšie, za január 
a február 2013 je priemer 136 platiacich návštevníkov na deň. Našli ste si cestu  
na plaváreň, nielen Handlovčania,  ale aj obyvatelia z okolitých miest. Vaša ná-
vštevnosť je našim záväzkom pracovať v oblasti poskytovania služieb plavárne 
lepšie.  Sme radi, že aj naša anketa dopadla pre nás pozitívne, niektoré vaše 
návrhy na zlepšenie sme už v rámci našich možností zrealizovali. Rok 2012 
vám prinášame aj v číslach, celkové výsledky anketa a viac zo štatistiky nájdete 
aj na www.handlova.sk. 

Počet platiacich návštevníkov v roku 2012:   29 911 
Počet  strávených minút návštevníkov v soláriu:   13 379 
Počet platiacich návštevníkov fínskej sauny a infra sauny:  2 433 
Počet rodinných  (zvýhodnených) vstupov na klienta:  2 028 
Počet poskytnutých masáží:     795 
Počet cvičeniek na hodinách AQUAAEROBICU:   750 
Počet zakúpených permanentiek na bazén po 10-12 vstupoch – zvýhodnené 
vstupné: 460 
Počet zakúpených permanentiek na všetky služby - KREDIT:  247 
Počet dní prevádzky z 366 dní v roku 2012: 286 dní  z toho 11 sviatkov
Priemerný počet návštevníkov na 1 deň:    105
Počet vstupov (hráčov) na  stolný  tenis:    487 
Počet podujatí na Plavárni mesta Handlová za rok:   18
V spolupráci s Plaveckým klubom za rok 2012 spolu  437 detí z Handlovej 
a handlovskej doliny navštívilo našu plaváreň.
Mesto Handlová ako zriaďovateľ plavárne  umožnil v zmysle mládežníckej kon-
cepcie voľné  vstupy pre mládežnícke športové kluby basketbal, futbal, plávanie 
a gymnastika. 
Športové triedy plávania (ZŠ MC  roč.5-9) 48 detí  v roku 2012 absolvovali 
v rámci vyučovania  4 hod týždenne  plaveckú prípravu  t .j. 120 hodín  pláva-
nia.
Potešiteľný je aj záujem o plávanie z obcí handlovskej doliny  MŠ, ZŠ ako aj 
z mesta Prievidza, kde každoročne škôlka na Nábreží sv. Cyrila chodí na  plavá-
reň na predškolskú prípravu detí v počte 45 škôlkárov.   

Pýtali sme sa, aby sme boli lepší... 
„Plaváreň je niečo fantastické, pokiaľ môžem, tak chodím pravidelne   
alebo Ďakujem za plaváreň v našom meste!“
 ...aj takýto názor našli zamestnanci pri hodnotení Dotazníka spokojnosti zákaz-
níka, ktorý  prebiehal na Plavárni mesta Handlová od 17.2.2013  do  17.3.2013. 
Ďakujeme všetkým, ktorí si našli chvíľku času a poskytli zamestnancom pla-
várne svoj názor na poskytované služby, cenné rady i návrhy na zlepšenie. 
Vyjadrilo sa 150 respondentov, z čoho úplnú spokojnosť ohodnotilo známkou 1 
vo všetkých  oblastiach  45% t.j. 67 zákazníkov.
Celkovú kvalitu a úroveň poskytovaných služieb oznámkovali respondenti  
priemernou známkou 1,44.  Svoj názor v dotazníku vyjadrilo 65 zákazníkov. 
Návrhy na zlepšenie sa týkali rozšírenia lavičiek v ženskej saune, osvetlenia 
sáun, skoršieho zapínania parných sáun a neodstavovania prevádzky parnej 
sauny na ženskej strane, ako aj zlepšenia hygieny v osušovaniach či možnosti 
uzamykania WC. Niektoré požiadavky sme už zrealizovali. Na základe vašich 
podnetov je váha v pánskej saune, vrecká na topánky a zlepšili sme podmienky 
na sušenie vlasov v osušovaniach. 
Ďakujeme všetkým za podnetné návrhy a pripomienky! Aj na vašu návštevu 
sa teší vaša Plaváreň mesta Handlová.



BANÍCKA RALLYE  2013
39. ročník MEDZINÁRODNEJ 

MOTOTURISTICKEJ SÚŤAŽE

15. ročník jazdy zručnosti  
„O POHÁR MESTA HANDLOVÁ“
a medzinárodná dopravno – výchov-
ná súťaž „MLADÝ NAVIGÁTOR“
HANDLOVÁ, 29.6. – 30.6.2013
Neváhajte sa prihlásiť už dnes! 
Tešíme sa na zmiešané posádky, 
dámske aj rodinné.
Na jazdu zručnosti sa môžete prihlásiť 
aj na mieste. Prihlášky, ktoré spolu 
s propozíciami nájdete na www.han-
dlova.sk, zasielajte do 15.5.2013.  
Adresy a kontakt usporiadateľov: 
Automotoklub BANÍK HANDLOVÁ, F. 
Nádaždyho 2, 972 51 Handlová, tel. 
0910985979, Mesto Handlová, Nám. 
baníkov 7, 972 51 Handlová, 
tel. 046 519 25 39, 0908 342 616.
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Kurzy 
PC 1+1

Podnikateľský inku-
bátor ponúka záujem-
com - začiatočníkom 
počítačové kurzy. 

Jeden lektor 
a jeden žiak

Individuálny prístup 
ku každému klientovi. 
Cena kurzu je 20eur 
za 10 hodín.
Informácie:
Sekretariát Asterion. 
n.o. č. 314
5444013, 0907774280
www.inkubatorhand-
lova.sk

Z hornín, ktoré sa pri razení štôlne dostali na povrch, boli 
nízkej výhrevnej a akostnej kvality, sa vytvorila v priesto-
roch banského podniku skládka tejto nepoužitej nerastnej 
suroviny. V areáli podniku boli v priebehu dvadsiatych 
rokov minulého storočia vystavané dielne a pomocné 
budovy. V rokoch 1909 - 1914 bol v priestore železničnej 
stanice Handlová postavený prvý celodrevený banský trie 
dič uhlia, slúžiaci k nakladaniu vyťaženého uhlia do želez-
ničných vagónov. Po otvorení železničnej trate Handlová 
– Prievidza boli dobudované  stredová rampa a elektráreň 
- silocentrála s vysokým komínom a kompresorovňa. 
K ďalším pomocným stavbám patrili budova tehelne, vy-
bavená jedným strojom – lisom, určeným na výrobu tehál 
a druhým lisom, používaným na výrobu škridiel. Spoločne 
s vápenkou dopĺňali potrebné základné zariadenia slúžiace 
na výrobu stavebného materiálu, potrebného v Handlovej 
pre výstavbu všetkých objektov, ku ktorým patrila aj silo-
centrála. 
Jej výstavba v rokoch 1910 – 1914 bola jedinečným 
stavebným projektom nielen na hornej Nitre ale aj na 
území Slovenska. Bola prvou elektrárňou, ktorá využívala 
na výrobu elektrickej energie fosílne palivo. Do prevádz 
ky bola spustená v roku 1913. Prevádzku a spaľovanie 
zabezpečovali najprv dva roštové parné kotly, ktoré 
prehriatou parou roztáčali dva turbogenerátory, ktoré do-
dávali elektrický prúd. V objekte elektrárne boli postavené 
rozvodňa, chladiaca veža na vodu a 55 m vysoký tehlový 
komín. Elektrárenský popol sa ukladal na odvalovú plochu 
za budovou elektrárne. 
Spomeniete si ešte na čierny popol, ktorý zahaľoval Hand-
lovú? A na biely sneh, ktorý padal z oblohy, ale po dopade 
sa okamžite menil na čierny?
Výstavba a prevádzkovanie tepelnej elektrárne si vyžiadala 
zriadenie údržbárskej dielne a potrebu postupne vychovať 
a vzdelať pracovníkov, ktorí sa starali o chod strojov a vý-
robu energie ako aj jej hospodárne využitie. Dodávky ener-
gie, až do roku 1953, zabezpečila svojou výrobou tepelná 
elektráreň, ktorá mala prvé miesto na Slovensku. Hoci od 
roku 1920 dodávala energiu do slovenskej siete, Handlová 
bola elektrifikovaná až v roku 1931.
Samotná prevádzka si žiadala pravidelné investície a nut-

né prestavby pre zvýšenie výroby elektrickej energie, a to 
v rokoch 1916, 1935 a 1948. V tom čase elektráreň do 
siete odovzdávala až 47 %  podielu výroby. Zvyšok spotre-
bovala na svoju prevádzku. 
V druhej polovici osemdesiatych rokov minulého 
storočia sa v rámci ochrany životného prostredia 
a zlepšenie ovzdušia v meste postavil nový 115 
m vysoký komín so zabudovanými elektrostatic-
kými odlučovačmi prachu s vysokou účinnosťou. 

J. Oswaldová

Silocentrála bola postavená v roku 1913 alebo Keď v Handlovej padal čierny sneh

Jarný šachový turnaj 
k oslobodeniu mesta Handlová  
Šachový klub Handlová, 
CVČ Relax, mesto Handlová
Sobota 13. apríl 2013,  CVČ Relax 
Handlová, Nádaždyho 2 
Prezentácia: od 8:30 hod do 9: 15 h, 
začiatok: 9:30 h
Organizačný pracovník: Mgr František 
Krajčovič, Okružná 34/6, tel.  0915/
340616, 
e-mail  f.krajcovic@email.cz . Propo-
zície turnaja na www.handlova.sk 



Viera Drozdová

26.3.2013 je tomu práve rok, 
čo stíchlo navždy srdce zlaté,
zhasol na Tvojich očiach svit,

ťažko sa nám bude tu
bez Teba, mamička, žiť...

Stíchli ústa matkine,
prestali pery sa smiať,

budeme drahá  mamička,
na Teba spomínať.

Manžel Viliam, deti Vilko, 
Zuzka a Peťo s rodinami. 
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Dňa 16.4. 2013 si pripomíname 
20. výročie úmrtia manželky 
a matky pani 

Emílie Bobokovej 
rod. Grácovej. 

S láskou spomínajú manžel, dcéry 
s rodinami a súrodenci. 

Dňa 3.4. 2013 si pripomíname 10. 
výročie úmrtia nášho otca, 

Karola Hincu.

S láskou spomínajú dcéra 
Norika a syn Karol 
s rodinami.

Spomienky

Tento rok bude 15 rokov, čo nás 
navždy opustil syn Miloško vo 
veku 39 rokov, 13 rokov, čo sme 
sa rozlúčili s naším drahým man-
želom, deduškom a pradeduškom 
Milanom Kontinom a tento rok  si 
tiež pripomenieme nedožitých 59 
rokov ďalšieho syna Milanka.

Môže byť ešte väčší žiaľ pre 
smútiacu matku a celú rodinu?

S láskou a úctou si spomína celá 
rodina, manželky, matka, deti, 
vnúčatá a pravnúčatá.

Veľmi nám chýbate!!!

Dňa 15.3. uplynulo 5 dlhých, 
smutných rokov, čo sme sa 
navždy rozlúčili s mojím milova-
ným manželom, otcom a starým 
otcom 

Jozefom Kováčikom 
z Handlovej. 

Kto ste ho poznali a mali radi, 
spomeňte si s nami. 

Smútiaca rodina.

Čas plynie rana stále bolí, 
ani žiaden čas ju nezastaví - nezahojí!

Hoci odišiel si, niet ťa medzi nami, 
ale v srdci zostávaš stále s nami!

Dňa 20.4. 2013 si pripomíname 
nedožité 85. narodeniny. 

Jána Šupku. 

S láskou spomínajú manželka, 
dcéry Lýdia a Vierka, syn Ján, 
vnúčatá, pravnúčik a celá rodina.

Ocko chýbaš nám.

Dňa 8.3.2013 nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, starý 
otec 

František Takács. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zú-
častnili poslednej rozlúčky a za 
kvetinové dary. 

Smútiaca rodina.

Dňa 21.3. 2013 uplynulo 
15 rokov, čo nás navždy opustil 

Štefan Tóth .

Odišiel si a niet Ťa medzi nami, v na-
šich srdciach ostávaš s nami. 

Spomína manželka, deti, vnúčence a pravnúčence. 

V tomto roku si pripomíname 1. výročie čo nás dňa 
20. marca 2012 navždy opustila naša mamička
 Helenka Vajnoráková 
a dňa 12. mája 2013 si pripomenieme 3. výročie, keď 
nás navždy opustil ocko  Ľudovít Vajnorák.

S láskou spomína dcéra s manželom.

Zanechal si všetkých, ktorých si 
mal rád, my budeme naveky na 
teba s láskou spomínať. 

S láskou a úctou si dňa 
23.4.2013 pripomíname nedoži-
tých 60. rokov nášho milovaného 

Jána Čukana. 
Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali.  
Spomína manželka, dcéra Martinka, syn Janík a vnú-
čik Oliverko a ostatná rodina. 

Hoci odišiel, 
niet ho medzi nami, 

ale v srdciach zostáva
 stále s nami. 

14. 3. 2013 sme si pripomenu-
li nedožitých 70. rokov nášho 

manžela, otca, starkého, brata, 
švagra, strýka a priateľa 

 Jozefa Brozmana. 

S láskou spomínajú manželka, 
dcéry Janka a Katka, syn Jozef 

s rodinami, vnúčatá, sestra 
Margita a celá rodina. 

Ďakujeme majiteľom 
štvornohých miláčikov 
Aj vám sa to už iste stalo. Išli 
ste domov a popri ceste na 
novonapadnutom snehu ste 
našli kôpku. Väčšina majiteľov 
psíkov v Handlovej sa stará 
s svojho miláčika a neváha 
po ňom urobiť poriadok a to aj 
podľa skúseností mestských 
policajtov. Sú však aj takí, 
ktorí trikrát denne neurobia 
nič a pritom možno tak veľa 
spôsobia.              Ďakujeme. 

Prenájmem garzónku 
na sídlsiku MC

0907 599 774



10 KultúraHandlovské         noviny

Kinoanketa 2013 
Premiéry svetových filmov 
v Handlovej? 
Išli by ste do kina? 

Nová technológia, stará atmo-
sféra nášho kina
Hlasujte v ankete do 
19.4.2013
ANKETOVÝ LÍSTOK NA STIAHNUTIE 
nájdete na www.handlova.sk.
Vytlačené anketové lístky nájdete v DK 
Handlová, TIK ZOHD, MsÚ, ZŠ a SŠ 
v meste a na plavárni. Na týchto mies-
tach ich môžete aj vyplnené odovzdať.

Digitalizácia  kina je dlhodobým zá-
merom Domu kultúry v Handlovej. 
Už od roku 2010 sa hľadali zdroje na 
jeho digitalizáciu, z dôvodu ukončenia 
distribúcie filmov na 35 mm kópiách. 
Vysoké vstupné náklady (140 tis. eur), 
bez možnosti získať dotáciu, nedovolili 
projekt zrealizovať. V tomto roku začal 
Audiovizuálny fond SR poskytovať do-
táciu i pôžičku na digitalizáciu kina, čím 
rádovo klesajú požiadavky na finančné 
zdroje.
Čo znamená zánik distribúcie filmov na 
35 mm kópiách v Handlovej?
• úplný zánik kina a filmového klubu
• vzhľadom na digitalizáciu filmových 
archívov zánik premietania skvostov 
domácej a svetovej kinematografie
O čo sa snažíme v Handlovej...
• Digitalizácia kina technológiou          

D - cinema podľa štandardov DCI + 3D
Technológia umožňuje:
• premietanie svetových premiér v 
ten istý deň vo všetkých kinách aj v 
Handlovej
• dokonalý obraz s technológiou 3D a 
priestorový zvuk podľa štandardov DCI
• premietanie z akéhokoľvek iného 
digitálneho nosiča (DVD, BluRay, USB) 
na plátno v HD kvalite
• satelitný prenos – premietanie 
online koncertov, športových, divadel-
ných, vzdelávacích a iných kultúrnych 
podujatí
Možnosti finančnej podpory:
• z Audiovizuálneho fondu formou 
dotácie do výšky 50 %
• z Audiovizuálneho fondu formou 
dofinancovania pôžičkou 40% s úro-
kom 1%
• z rozpočtu zriaďovateľa (mesto 
Handlová) formou účelového príspevku
• Celkové predpokladané náklady na 
novú technológiu premietania sa v pod-
state nemenia (140 tis. eur), náklady 
mesta však rádovo klesajú.
O výsledkoch Kinoankety budeme 
informovať aj na stránkach Handlov-
ských novín po celkovom vyhodnotení 
na konci mája 2013. Anketu organizujú 
DK Handlová a mesto Handlová od 19. 
marca 2013 do 19. apríla 2013.

FK REBEL APRÍL 2013
Každý štvrtok môžete zažiť atmosféru kina s výbornými filmami 
a priateľmi. Vyberte  si z ponuky na apríl, určite neoľutujete. 

4.apríl 2013,  19.00 h KRÁĽOVSKÁ AFÉRA
Réžia: Nikolaj Arcel, Švédsko, 2012, 138 min.
Príbeh vášnivej a zakázanej lásky, ktorá ovplyvnila celý národ. Vzťah medzi Joha-
nom Struenseeom, nemeckým lekárom pološialeného dánskeho kráľa Kristiána 
VII. a jeho manželkou, mladučkou kráľovnou Karolinou Matyldou Hannoverskou 
prepukla v 70. rokoch 18. storočia.
11.apríla 2013, 19.00 h HON
Réžia: Thomas Vinterberg, Dánsko, 2012, 111 min.
Psychologická dráma prináša príbeh štyridsaťročného Lukasa, ktorý sa nedávno 
rozviedol a pomaly začína žiť nový život – má kamarátov, priateľku a skvelý vzťah 
s dospievajúcim synom. Túto idylu však naruší jedna náhodná, no o to desivejšia 
lož, ktorá sa začína šíriť v komunite jeho kamarátov ako vírus. Obavy a nedôvera 
dosiahnu také rozmery, že sa veci vymknú z rúk a celá dedina prepadne hystérii. 
Lukas sa musí snažiť uchrániť svoju dôstojnosť, dokonca aj pred svojim najlepším 
kamarátom. 
18.apríla 2013, 19.00 h, KURA NA SLIVKÁCH
Réžia: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, Francúzsko / Nemecko / Belgicko                   
2011, 93 min.
Dej perzského rozprávkového príbehu o láske sa odohráva v Teheráne v roku 1958. 
Najznámejšiemu hudobníkovi svojich čias – Nasír Ali Khanovi manželka v hádke 
rozbije milované husle. Nasír stratí chuť do života a tragédia ho napokon pripúta na 
lôžko. Rozhodne sa už len čakať na smrť.
25.apríla 2013, 19.00 h JE TO IBA VIETOR
Réžia: Bence Fliegauf, Maďarsko, Nemecko, Francúzsko, 2012, 87 min.          
Film zachytáva jeden deň v živote rómskej rodiny na okraji malého mestečka. Otec 
odišiel za prácou do Kanady a matka má dve zamestnania a stará sa o svojho 
chorého otca. Dcéra chodí do školy a syn sa túla po okolí. S kamerou, ktorá po celý 
čas vyvoláva pocit, akoby boli postavy sledované, či prenasledované, až lovené, sa 
dostávame niekam na maďarský vidiek, do rómskeho geta.

ROZHODCOVIA
6. mája 2013 o 19,00 h, 
DK Handlová 
Vstupné: 10 eur
DK Handlová pozýva na 
komédiu s hviezdnym obsa-
dením členov SND Bratislava:
Tomáš MAŠTALÍR, Vladimír 
KOBIELSKY, Branislav  BYS-
TRIANSKY
Réžia: Peter MANKOVECKÝ. 
Rezervované vstupenky si 
vyzdvihnite najneskôr do 
30.apríla 2013, po tomto ter-
míne budú uvoľnené do preda-
ja. Za pochopenie ďakujeme.
Najnovšia komédia Zoltana 
Egressyho Rozhodcovia s 
výborným obsadením, po-
stavená na iskrivom humore 
a trefných dialógoch nás 
zavedie do šatne rozhodcov, 
kde ide o všetko. 

NEDEĽNÉ KINO PRE DETI SA KONČÍ
Príďte na poslednú rozprávku 

- Doba ľadová 3
Zatiaľ posledná rozprávka, na ktorú 
vás pozývame v nedeľu 21. apríla 
2013 o 15,00 h do nášho kina Baník. 
Veríme, že kino zmodernizujeme, 
ďakujeme, že sa zapojíte do našej 
Kinoankety 2013 a opäť budeme 
premietať pre vás a vaše deti.

Pozývame..
Športujte s nami...
Základná škola, Školská 526/53 
v Handlovej
pripravuje v mesiaci apríl športové po-
poludnie pre žiakov základných škôl
z Handlovej a okolia. 
Bližšie informácie sa dozviete na pla-
gátoch a www.zsskolha.edupage.org.



Komisia športu pri MsZ na základe 
podkladov TJ, klubov a jednotlivcov, 
v zmysle schválených kritérií, vybrala 
najúspešnejších športovcov, trénerov, 
kolektívy a funkcionárov mesta Hand-
lová za rok 2012. V prestávke extrali-
gového basketbalového stretnutia Baník 
Handlová – BK Inter Bratislava, boli 
predstavení tí najlepší z nášho mesta, 
ktorí dosiahli na svetových, európskych 
a národných súťažiach najlepšie výsled-
ky. Tento rok sme ocenili 19 úspešných 
športovcov nášho mesta. Z rúk Jozefa 
Stopku, poslanca Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja, Dušana Klasa, 
zástupcu primátora mesta Handlová, 
Jarmily Podobovej, predsedníčky komi-
sie mládeže a Eduarda Straku, predsedu 
komisie športu prevzali najúspešnejší 
športovci mesta ocenenia za športové 
výsledky alebo záslužnú prácu v oblasti 
telovýchovy a športu za rok 2012.  Za 
reprezentáciu nášho mesta patrí všet-
kým úprimný obdiv a poďakovanie. Do 
budúceho obdobia prajeme všetkým 
veľa športových úspechov.

Kategória:  Talent roka 
Alexandra Strižencová – športová gym-
nastka, Klub športovej gymnastiky Handlová
- V kategórii prípravka sa na Majstrov- 
 stvách Slovenska umiestnila na 
 1. mieste a získala titul majsterky 
 Slovenska.
- V pretekoch Slovenského pohára 
 v Bratislave a v Handlovej sa umiestnila  
 na 1. mieste.
Adam Jackuliak – futbalista  FC Baník 
Horná Nitra
- Ocenený ako najlepší hráč 2. ligy mlad-
ších žiakov.
- So svojimi spoluhráčmi postúpil do 1. 
ligy mladších žiakov

Kategória:   MLÁDEŽ – jednotlivci

Michal Dolník – basketbalista ŠBK Han-
dlová 
-  S družstvom kadetov obsadil 2. miesto  
 final-four ligy kadetov Slovenskej 
 basketbalovej asociácie. 
- Člen reprezentačného družstva 
 Slovenska vo svojej kategórií, s ktorým  
 sa zúčastnil kvalifikácie v Sarajeve. 
Milan Linkeš – basketbalista ŠBK Handlo-
vá a atlét AK Dubnica
- S družstvom kadetov obsadil 2. miesto  
 final-four ligy kadetov Slovenskej 
 basketbalovej asociácie. 
- V atletike obsadil v športovej chôdzi  
 v hale na Majstrovstvách Slovenska  
 na 3km trati 3.miesto, na 5km dráhe  
 3.miesto a na 10 km dráhe na Majstrov- 
 stvách Slovenska juniorov 3. miesto.
Andrea Golhová – športová gymnastka, 
Klub športovej gymnastiky Handlová
- V kategórii starších žiačok sa na Majs- 
 trovstvách Slovenska umiestnila na 
 1. mieste a získala titul majsterky 
 Slovenska.
- Spolu s družstvom junioriek sa na  
 Majstrovstvách Slovenska umiestnila na  
 1. mieste.
Jakub Hromádka – plavec, Plavecký klub 
Handlová
- V rámci Slovenska sa v roku 2012  
 zúčastnil 18. súťaží, v ktorých sa 7-krát  
 umiestnil na 1.mieste.
- V celoslovenskej súťaži v plutvovom  
 plávaní sa umiestnil na 2. mieste. 

Kategória:  DOSPELÍ – jednotlivci

Dominika Šalamonová – karate, Karate 
Klub Prievidza 
- Majstrovstvá Slovenska – kobudo ženy  
 3. miesto
- Na svetovom pohári Grand Prix Hradec  
 Králové 3. miesto
- Na Majstrovstvách sveta WTKA 
 2. miesto v súťaži družstiev a 2. miesto  
 v kobudo ženy 
Michaela Sethalerová – fitneska
- 1. miesto na Medzinárodných 
 majstrovstvách Českej republiky

- 2. miesto na Svetovom šampionáte  
 v kategórií Fittnes model v Karl. Varoch
- 2. miesto na súťaži NATURA OLYMPIA 
Miroslav Bilčík - futbalista , FC Baník 
Horná Nitra
- Získava ocenenie za dlhoročnú hráčsku  
 činnosť           
Dušan Bublák – strelec Združenia technic-
kých a športových činností ZO Handlová  
- v roku 2012 sa zúčastnil 20. pretekov,  
 z toho 3-krát obsadil 1. miesto, 4-krát 
 2. miesto, 3-krát 3. miesto
- v eurolige v kategórii perkusový revolver  
 sa umiestnil na 3. mieste

Kategória:  KOLEKTÍV 
Družstvo junioriek Klubu športovej 
gymnastiky
- Na Majstrovstvách Slovenska 
 v Team gymoch obsadili vo svojej  
 kategórií 1. miesto a získali titul 
 majsteriek Slovenska

Družstvo kadetov ŠBK Handlová
- obsadilo 2. miesto final-four ligy 
 kadetov Slovenskej basketbalovej 
 asociácie.

Kategória:  TRÉNER 

Milan Linkeš – tréner úspešného kolektívu 
kadetov Školského basketbalového klubu 
Handlová

Kategória:  ZVLÁŠTNE OCENENIE

FC Baník Handlová
- pri príležitosti 100. výročia 
 handlovského futbalu
Ing. Rastislav Dobiš – predseda 
Mestského kynologického klubu Handlová
- za rozvoj kynologického športu 
 v Handlovej a reprezentáciu mesta
Stanislava Gregorová – trénerka plavec-
kého klubu Handlová
- pri príležitosti 50. ročného jubilea 
 za dlhoročnú prácu v plaveckom klube 
Ing. Rudolf Vlk – vedúci družstva mužov 
Mestského basketbalového klubu Handlová

- pri príležitosti 50. ročného jubilea

Kategória:  FUNKCIONÁR
Ladislav Cingel – člen Auto Moto klubu 
Handlová
- pri príležitosti 75. ročného jubilea 
 za rozvoj motoristického športu v meste
Milan Valent  
- pri príležitosti 70. ročného jubilea za  
 dlhoročnú prácu v FC Baník Handlová.

Oceneným srdečne blahoželáme, hos-
ťom ďakujeme za odovzdanie ocenení.
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Najúspešnejší športovci, tréneri, kolektívy, funkcionári mesta Handlová za rok 2012 boli ocenení aj v Handlovej 

Mestá Handlová a Prievidza si 
prevzali poďakovanie od Olym-
pijského klubu Prievidza za or-
ganizáciu Behu 30. olympiády 
Londýn 2012.

Dom kultúry Prievidza sa stáva kaž-
doročne miestom oceňovania tých 
najlepších športovcov na hornej Nitre. 
Najúspešnejším športovcom, tréne-
rom, kolektívom a funkcionárom bolo 
udelené ocenenie Cena Krištáľového 
páva a Cena Fair play okresu Prievid-
za za rok 2012.
K najúspešnejším patria aj Handlovča-
nia, ktorým chceme ešte raz pogratu-
lovať.
Kategória dospelí – tréneri:  
Ondrej Haviar – Mestský basketbalový 
klub Handlová

Kategória dospelí – kolektívy: 
Mestský basketbalový klub Handlová
Zvláštne ocenenie: 
FC Baník Horná Nitra
Kategória mládež  - kolektívy: 
Klub športovej gymnastiky Handlová 
Cena Fair play – funkcionári: 
Ladislav Cingel - 75 rokov, 
AMK Handlová
Milan Valent – 70 rokov, CVČ Handlová
V závere oceňovania, na ktorom 
ste mohli vidieť aj príjemný kultúrny 
program, ktorý spojil šport s tancom 
a umením, boli Olympijským klubom 
udelené poďakovania. Udelili  ich orga-
nizátorom Behu 30. olympiády Londýn 
2012. Poďakovanie bolo udelené mestu 
Prievidza, mestu Handlová a Jane Pau-
línyovej. Olympijský klub Prievidza bol 
vyhlásený za najlepší olympijský klub 
na Slovensku.                                 JP  

Handlovský šport ocenený aj na Krištálovom pávovi 2013

V DaMP-e sa vždy 
niečo deje!
Detskému a mládežníckemu par-
lamentu sa podarilo získať financie 
z programu ADAM. Do konca 
roka budeme realizovať projekt 
s názvom „Je to o nás“. Finančnú 
čiastku 3000 eur chceme využiť na 
tvorbu mládežníckych novín, vy-
tvoriť webovú stránku a plánujeme 
zorganizovať množstvo podujatí. 
Veríme, že sa k nám pridáte. 
Naši členovia sa zúčastnili mlá-
dežníckej výmeny v poľskom 
meste Karpacz. Stretlo sa tu desať 
mladých ľudí z Poľska a desať 
zo Slovenska, aby si vymenili 
skúsenosti pri práci s mládežou 
a nadviazali kontakt pre prípadnú 
ďalšiu spoluprácu. 
Stretli sme sa aj s členmi Mest-
ského mládežníckeho parlamentu 
Kremnica a Mládežníckeho 
parlamentu Turčianske Teplice. 
Plánujeme nadviazať spoluprácu 
a navzájom sa od seba učiť. Chce-
me pre vás zorganizovať niekoľko 
spoločných podujatí. 

Alexander Muszela, 
Veronika Fabianová 



Pozývame na Beh oslobodenia Handlovej
5. apríl 2013, Námestie baníkov
30. ročník Behu oslobodenia 
Handlovej sa uskutoční na  trati 
v centre mesta, ktorej profil je 
vhodnejší najmä pre mládežníc-
ke kategórie. Srdečne vás na 
XXX. ročník Behu oslobodenia 
pozývame.  
Usporiadateľ:  Mesto Handlová,
Miroslav Michálek a Centrum voľného 
času Relax
Termín:  5. 4. 2013 od 14.30 
  (piatok)
Miesto:    Námestie baníkov  
  Handlová
Prihlášky:     na mieste, alebo 
na č. t: 0904/282097 a 0918/525034 
Prezentácia:   najneskôr 45 minút 
pred štartom príslušnej kategórie
Informácie:    Bc. Jarmila Gazdíková 
0918/525034 Julka Micháleková 0904/282097, michalek.miroslav9@gmail.com, 
jarmila.gazdikova@gmail.com 
Trať:  Mierne členitý okruh s asfaltovým povrchom
Upozornenie: Pretekári a účastníci podujatia sa zúčastňujú pretekov na vlastnú 
zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pokyny rozhodcov a usporiadateľov. Preteká 
sa podľa pravidiel atletiky. Bez štartovného. Celý rozpis nájdete na www.handlo-
va.sk. Pripravené sú aj finančné odmeny pre víťazov!
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Zdarma
Akékoľvek  rozširovanie, či rozmnožovanie 
textu, fotografií, ako aj údajov  v elektronickej 
forme je možné len  so súhlasom vydavateľa. 
Redakcia nezodpovedá za obsah 
a pravdivosť inzerátov.

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

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

dostanete   ZDARMA!

Začínate podnikať?
Ponúkame vám 
- poradenstvo
- vypracovanie 
   podnikateľských plánov

Asterion, n.o.
Podnikateľský inkubátor
kancelária č. 314 
046/5444013, 0907774280
atohorvath@gmail.com

Banské múzeum bude dostavané už v tomto roku
Pod rezort životného prostredia patrí aj Banské múzeum v Banskej Štiavnici. To už  
v roku 2009 malo mať svoju uhoľnú expozíciu v Handlovej. Nepriaznivá finančná 
situácia v rozpočte SR spôsobila pozastavenie tejto stavby.
V piatok 22.marca 2013 minister ŽP SR na brífingu povedal:  „ S dostavbou mú-
zea by sa malo začať už v lete tohto roku. Následne v zimných mesiacoch by sa v 
múzeu mali umiestňovať exponáty. Ukončenie stavby plánujeme na jar 2014. “ 
V múzeu by mali byť umiestnené všetky exponáty týkajúce sa uhoľného baníctva. 
Okrem historických písomných a obrázkových dokumentov, to budú aj banské 
stroje. Tie sú už zo Štiavnice prevezené a uložené v areáli Bane Handlová.

JP, Rd

AENEAS  ALICA  ALKÁLIA  AJATÍN  ANOTÁCIA  ASTEROID  BACIL  BARANICA  BARBORA  BAŠTA  CELTA  COCACOLA  
CUDZINKA  ČASOMIERA  ČIARA  ČLENSTVO  DEFENESTRÁCIA  DEKANÁT  DETVAN  DIABETIČKA  DOKLAD  ERIKSON  
FALOŠ  HERPES  HRMOT  CHOTÁR  CHRASTA  INFANTILNOSŤ  INDULONA  IRÁNEC  KADET  KAPUSTNICA  KARABÍNA  
KARATISTA  KARINA  KARTEL  KIARA  KLASIKA  KLOAKA  KOLMICA  KONVALINKA  KORMIDLO KOSTARIKA  KRAJKA  
KRAVATA  KRAVÍN  KREOL  KROCHKANIE  KRONIKÁR  KRPCE  KULISÁRKA  KURACINA  KURIÉR  LABUŤ  LAMPA  LE-
ONARD  LIETADLO  LODIAR  MALIAR  MANIER  MARINÁDA  METAMFETAMÍN  METLA  MODRINA  MOTORKA  MRAVCE  
MROCHTA  NARCIS  NÁTURA  NEMRAVA  NEREZ  NEVERNICA  NOSTRADAMUS  NUMERO  ODLET  OKENA  ONDATRA  
ORANIE  ORLANDO  ORTOPÉDIA  OTECKO  OTRAVA  PARCELA  PAROH  PASTELKA  PÁTOS  PELENDREK  PIKASO  
PLETKA  POKUS  POLICAJT  POSTAVENIE  POTENCIÁL  PREMIÉRA  PRIORITA  PURIFIKÁCIA  RAKVA  RASTLINA  RA-
TRAK  RELIKVIA  REOSTAT  RETARDÉR  RETIKULUM  REVOLVER  RIASY  ROVNOBEŽKA  RUTINA  SALAJKA  SALVATOR  
SAMIZDAT  SAMUEL  SÁLANIE  SITKOM  SÍNUS  SLONÍK  SKICÁR  TANTRA  TARANTULA  TELEFÓN  TEMNOTA  TERAPIA  
TERNO  TIAMÍN  TIRANA  TITAN  TOLIAR  TORTA  TOTALITA  TRIOLA  ŤARCHA  VANILKA  VEDRO  VERMUT  VIFONKA  
VINOTÉKA  ZANZIBAR  ZRKADLO  
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Gabriel Laub: „Ak majú vyniknúť väčšie hodnoty, nuly musia ísť...“

Výhercovia: Karin Hanešová, Brozmanová Mária, Jozef Nagy, Zdenka Drexlerová

Pripomíname si 68. výročie oslobodenia nášho mesta

Pietny akt a položenie vencov
3. apríla 2013 o 15.00 h, Námestie baníkov


