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Aby po nás neostali diery alebo Lehotský Juniáles úspešný

August 2013
Vážení Handlovčania,

sú také dni v kalendári, na ktoré radi 
spomíname, ku ktorým sa vždy radi 
vraciame.
Či už sú to dni významné pre človeka, 
mesto alebo pre národ.
Chcem upriamiť vašu pozornosť na ne-
dávno minulý dátum 17.7.2013. Pred 
21 rokmi bola SNR prijatá Deklarácia 
o vyhlásení zvrchovanosti slovenskej 
republiky. My sme si už tradične tento 
dátum a tento akt pripomenuli zapále-
ním vatry na Námestí baníkov. Stretli 
sme sa pri vatre, ktorá symbolizuje 
slovenskú zvrchovanosť.  V slovníku 
slovenského jazyka sa prastarý slo-
venský výraz vysvetľuje ako „najvyššia 
zvrchovaná moc, suverenita, nezávis-
losť, samostatnosť“. Teda ten, kto je 
zvrchovaný, má plnú suverénnu moc, 
rozhoduje o  podstatných veciach, je 
nezávislý, vlastne neobmedzený. 
Prečo sa každý rok stretávame pri 
vatrách, ktorých oheň by nás mal vrátiť 
k roku 1992, keď sme v strede Európy, 
pri kostole sv. Jána na Kremnických ba-
niach zapálili prvú vatru zvrchovanosti? 
Prečo vatry znovu zapaľujeme? Nie sme 
moderní pyromani, ale vidíme v tých 
plameňoch fakle slobody, ktoré zapálili 
bernolákovci, štúrovci,  áno aj hurba-
novskí dobrovoľníci, ktorí aj v tomto 
kraji bojovali za slovenskú slobodu. 
Chcem Vás všetkých poprosiť, učte slo-
venskú mládež milovať Slovensko. 
Iba na Slovensku môže žiť Slovák 
šťastne.
Chcem upriamiť vašu pozornosť aj na 
nadchádzajúci dátum.
Samospráva mesta sa k 10. augustu, 
ako Pamätnému dňu, bude vracať 
každoročne. 
Biele nežné ruže a ich pichľavé ost-
ne naše myšlienky opäť zavedú do 
spomienok. Z dôvodu úcty a prejavu 
spolupatričnosti.

Rudolf Podoba, primátor mesta

Hurá prázdniny!!!

 S myšlienkou záchrany kultúrnych 
pamiatok, pôvodnej architektúry či 
zvyklostí a folklóru národa našich 
predkov sa pohráva množstvo ľudí.  
Výnimkou nie je ani Karpaty Art 
Gallery (Handlová – moje mesto 
o.z.), ktoré sa rozhodlo spájať ľudí, 
nielen pre príjemné stretnutie, 
spomínanie a zhromažďovanie 
historických podkladov, ale dnes 
s myšlienkou pre dobro veci. Ob 
čianske združenie zrealizovalo nultý 
ročník projektu Lehotského Juniále-
su v prímestskej časti Nová Lehota, 
čím členovia o.z. dúfajú, že položili 
základy novej a dlhoročnej tradície. 
 Dobrá nálada, slnečné počasie 
a hlavný cieľ - ochota podporiť 
ušľachtilú ideu záchrany národnej 
kultúrnej pamiatky Kostola sv. Mi-

kuláša v Novej Lehote finančnou 
zbierkou s podtitulom „Aby tu po nás 
neostali len diery“, sprevádzal nie-
len pestrý kultúrny program, ale bolo 
aj príjemným stretnutím nemeckej, 
baníckej a slovenskej kultúry.  
 Trúbenie na trombity a slávnostná 
svätá omša pod šírim nebom otvorila 
Juniáles. Omšu  celebroval Hand-
lovčan Vdp. Peter Dufka, spoločne 
s Vdp. Ľudovítom Frintom, správcom 
farnosti Janova Lehota. Bola to 
nielen tichá spomienka na piate vý-
ročie smrti mons. Petra Dubovského, 
dlhoročného správcu farnosti Nová 
Lehota a čestného občana mesta 
Handlová. Nultý ročník Lehotského 
Juniálesu mal charitatívne ústredné 
motto – vyhlásená bola verejná fi-
nančná zbierka na záchranu a opravu 

strechy Kostola sv. Mikuláša v tejto 
prímestskej časti Handlovej. Po 
úvodných slovách privítal prítom-
ných Handlovčanov a Novolehoťanov 
primátor mesta Handlová Rudolf 
Podoba. Nová Lehota privítala aj 
vzácneho hosťa, poslankyňu Európ-
skeho parlamentu Annu Záborskú, 
ktorá zaspomínala na svoje stretnutia 
a rozhovory s otcom Petrom.
 Aká by to bola oslava, organizova-
ná pre dobrú vec, ak by na nej chý-
bala dobrá hudba, spev a vynikajúci 
sponzorský guláš? O nezabudnuteľ-
ný kultúrny program sa postaral na 
otvorenom pódiu spevácky súbor 
Grünwald z Handlovej, prezentuj-
úci kultúru a tradície karpatských 
Nemcov v meste Handlová. 
                  (pokračovanie na str.2 )          

Novootvorená predajňa 
chovateľských potrieb a salón 

pre psov LASSIELAND 
Vás pozýva do svojich priestorov na Ul. SNP 
(za parkoviskom oproti obch. domu Jednota)
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Handlová a okolie
ROZVOZ VÍNA
0903 216  485
Dovozné 1€, nad 10 l 
zdarma!

Prenájom priestorov 
pre podnikateľov

Podnikateľský 
inkubátor Handlová
046/5444 013

Kombinácia nemeckých a sloven-
ských ľudových piesní priniesla 
správnu atmosféru pre ďalších 
vystupujúcich. A to svetovo uzná-
vaný spevácky zbor Artanno Hand-
lová. Banícke tradície, ktoré sú pre 
Handlovú a jej novodobú históriu 
neoddeliteľnou súčasťou, prítomným 
prostredníctvom baníckych piesni 
pripomenul mužský banícky spevo-
kol Haliar zo Starých Hôr. 
Kúpte si umenie... podporíte 
dobrú vec
A čo znamenalo ústredné motto po-
dujatia Aby po nás neostali len diery? 
Sme kultúrny národ, ktorý, myslím si, 
si váži, udržiava dielo a  prácu našich 
predkov a preto pevne verím, že tu 
po nás tie diery určite neostanú. A to 
vďaka návštevníkom, ktorí podporili 
dobrovoľnú zbierku, vyhlásenú na 
záchranu a opravu strechy Kostola 
sv. Mikuláša v Novej Lehote. Pod-
porili ju nielen návštevníci Juniálesu 
zakúpením občerstvenia a gulášu, 
ale aj upomienkových predmetov 
z chránenej dielne Karpaty Art Galle-
ry Handlová. Ale podporiť dobrú vec 

môžeme my, Handlovčania ešte stále 
a to zakúpením špeciálneho grafic-
kého listu vydaného v evidovanej 
limitovanej sérií s motívom Kostola 
sv. Mikuláša v Novej Lehote, ktorý 
vytvoril len pre účely tejto zbierky 
Handlovčan, akademický maliar 
Rudolf  Cigánik. Grafický list v cene 
10 eur na podporu zbierky opravy 
strechy kostola je v predaji v Karpaty 
Art Gallery Handlová na Námestí 
baníkov 2. 
Organizátori podujatia veria, že 
úvodný ročník Lehotského Juniá-
lesu bol začiatkom peknej tradície 
a ľudia dobrej vôle sa na jeho ďalších 
ročníkoch budú s radosťou stretávať. 
Nedeľa 30. júna 2013 položila novú 
tradíciu a pevne veríme, že my, Han-
dlovčania, si svoje historické korene 
budeme pripomínať a vážiť si bohatú 
históriu Handlovej a jej prímestských 
častí. Karpaty Art Gallery (Handlová 

- moje mesto), o.z. Vám ďakuje za 
návštevu a spoločne sa tešíme na 
Lehotský Juniáles v roku 2014! 
Jana Oswaldová a Jakub Cigánik -  Karpaty Art 
Gallery  - Handlová moje mesto, o.z.

Handlová 
na facebooku!
Like!

Regionálne oslavy 
Dňa baníkov 2013 Handlová

30. - 31. august 2013 
Organizátori: Mesto Handlová, Hornonitrianske 
bane Prievidza, a.s., Združenie miest a obcí 
hornej Nitry

PIATOK 30.8.2013 
15.00 h Otvorenie RODB
Príhovor primátora  mesta a pred-
sedu ZMOHN 
Námestie baníkov Handlová - pódium

17.00 h  Nezabudli sme 
Slávnostná svätá omša venovaná 
obetiam banských nešťastí na hornej 
Nitre
Kostol sv. Kataríny Handlová

SOBOTA  31.8.2013
8.00 -11.00 h Na baňu klopajú 
Tradičné fáranie do Bane Handlová 
pre verejnosť

13.00 -  14.30 h Kladenie vencov k 
Pamätníku obetiam banských nešťastí 
pre región hornej Nitry  
Mestský cintorín Handlová

15.00 h Udeľovanie ocenení za 
rozvoj uhoľného baníctva na hornej 
Nitre 
Udeľovanie Plakiet za rozvoj baníc-
tva na hornej Nitre podľa pravidiel 
šachtágu 
Námestie baníkov, pódium, resp.  DK Mesta 
Handlová, kinosála (v prípade zlého počasia)  

18.30 h Pálfyho Laura 2013
Alegorický sprievod, prezentácia 

športových, kultúrnych, formálnych 
i neformálnych združení a  organizácií  
z regiónu horná Nitra
Námestie baníkov Handlová  

Sprievodný program:
30.8. - 31.8.2013 
Hudobný program na Námestí 
baníkov 

BANÍCKY JARMOK 
Piatok 30.8.2013 od 10.00 h 
Sobota 31.8.2013 od 8.00 h

Mesto Handlová pripravuje spolu s 
ďalšími organizátormi a dobrovoľní-
kmi alegorický sprievod. 

PÁLFYHO LAURA 2013
Jednotlivci, kolektívy, školy, krúž-
ky, spolky, podnikatelia, športové 
kluby....
Ak fungujete na území mesta, 
alebo hornej Nitry, UKÁŽTE SA! 

Prezentujte sa v alegorickom 
sprievode Pálfyho Laura, už 31. 
augusta 2013
počas Regionálnych osláv Dňa 
baníkov v Handlovej. Uzávier-
ka prihlášok predĺžená do 16. 
augusta 2013. Kontakt: Ľubica 
Maruňáková, 0907 738 992, 
lubica.marunakova@mail. t-

-com.sk 

Aby po nás neostali diery alebo Lehotský Juniáles úspešný
Novela zákona o  štátnych sviat-
koch, dňoch pracovného pokoja 
a pamätných dňoch, ktorú poslanci 
Národnej rady Slovenskej republiky 
schválili 26. októbra 2010, priradila 
do kalendára Pamätný deň Sloven-
skej republiky - 10. august ako Deň 
obetí banských nešťastí. 

Tento pamätný deň reaguje najmä na  
najväčšiu banskú tragédiu v dejinách 
slovenského baníctva, ktorá sa udiala 
10. augusta 2009 v bani Handlová. V 
tento deň vyhaslo 20 baníckych životov. 
V Handlovej sme ho nazvali Deň bielych 
ruží, aby bol iný ako všetky ostané spo-
mienkové dni.
V tomto roku si deň Bielych ruží 
pripomíname po tretíkrát s tradičným 
nasledovným programom:
Spomienkové podujatie sa bude niesť 

v zmysle novozaloženej tradície z roku 
2011. Oficiálne sa začína Deň bielych 
ruží v sobotu 10. augusta 2013 od 
9.30 h, kedy si  rozozvučaním kostol-
ných zvonov pripomenieme čas po-
sledného spojenia s obeťami banského 
nešťastia. 
Počas celého dňa si pozostalí, široká 
verejnosť a delegácie môžu uctiť pami-
atku obetí nešťastia položením bielych 
ruží k  Pamätníku baníkom  na Ul. 29. 
augusta. 
Zavŕšením pamätného dňa bude stret-
nutie predstaviteľov mesta pri Pamät-
níku baníkov na Ul. 29. augusta, ktorí 
o 18,00 h v sprievode Handlovského 
baníckeho spolku vzdajú úctu polože-
ním kytíc, zapálením sviec a krátkym 
príhovorom.  
Ak pôjdete v sobotu okolo, pristavte sa 
na chvíľu...

Biele ruže položíme k pamätníku po tretíkrát

Pozvánka na MsZ
Primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba zvoláva 

mestské 
zastupiteľstvo 
na štvrtok  27. augusta 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.

Káva zadarmo 
na terase podnikateľského 
inkubátora.
Ku každému nákupu nad 
15 eur dostanete na terase 
Podnikateľského inkubátora 
kávu zdarma! 
Ponuka  platí od 9.00h 
do 15.00h pre nákupy 
realizované v prevádzkach 
označených Výhodný 
týždeň v Podnikateľskom 
inkubátore.



Osobné stretnutia 
nikdy nezaniknú  
V Handlovej sa 3. júla  2013 stretlo 
25  mladých i starších ľudí v rámci 
projektu detskej organizácie Fénix  

„Coun on us“ v rámci programu Mlá-
dež v akcii z Maďarska, Rumunska, 
Poľska, Česka a Slovenska. 
Prečo práve zastávka v Handlovej?
Detskú organizáciu Fénix v Handlovej 
vedie už 40 rokov Mária Karová. Jej 
entuziazmus už po niekoľkýkrát uká-
zal, že do detí a mladých sa oplatí 
vložiť svoj čas. Predsedníčka slo-
venského Fénixu Eva Pintérová preto 
neváhala a do programu projektu 
vložila aj návštevu Handlovej, kde sa 
všetkým Fénixákom páčilo aj v minu-
losti. A vraj sa všetkým páčilo aj teraz. 
Na záver sa vymieňali kontakty.
Príjemne strávená hodina na radnici 
mesta sa začala privítaním primá-
torom mesta Rudolfom Podobom 
v obradnej sieni. Posedenie v malej 
zasadacej miestnosti otvorila pre-
zentácia činnosti Detského a mládež-
níckeho parlamentu mesta Handlová 
a bola hlavne o spolupráci mladých 

a samosprávy. Rozprávalo sa o tom, 
ako si mladí môžu sami budovať svet, 
aký chcú mať. Polhodinka otázok 
a odpovedí za účasti primátora pre-
viedla všetkých históriou Handlovej, 
ale i baníckymi témami, ktoré zaujali. 
Bodkou bola návšteva múzea Janka 
Procnera.
Projekt sa realizoval na Slovensku od 
30.6. do 7.7.2013. Cieľom bolo roz-
prúdiť vzájomné porozumenie medzi 

mladými ľuďmi z rôznych krajín, ako 
i európske občianstvo. Zrejme nikto 
nespochybňuje, že stretnutie rôznych 
národností hlavne mladých ľudí, je 
jednou z najlepších ciest, ako mladí 
ľudia môžu získať osobné skúsenosti, 
dozvedieť sa o rozmanitosti svojich 
krajín, nájsť spoločnú reč. Tú v Hand-
lovej našlo 25 účastníkov projektu. Aj 
keď „jazykov“ sa v Handlovej stretlo 
päť, rozumeli si všetci.                  JP
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Bezpečne 
na mestských cestách
 

V Handlovej sa v rámci zmluvy 
so spoločnosťou Hater Handlová 
spol. s r.o.  - údržba miestnych 
komunikácií -  v mesiaci júl 2013 
urobili nové nátery priechodov pre 
chodcov. Okrem desiatich nanovo 
natretých, pribudol aj priechod 
pre chodcov pri Mototechne, kde 
bolo nainštalované aj nové verejné 
osvetlenie na rázcestí Ulíc ČSA a 
1. mája, aby boli chodci v tejto kri-
žovatke dobre viditeľní.
Veríme, že aj tieto opatrenia pri-
spejú k bezpečnosti chodcov na 
našich miestnych komunikáciách. 

JP

Máte pocit, že je veľa Handlovčanov, 
ktorí dosiahli významný úspech? 
Napíšte nám, zaslúžia si verejné 
uznanie! Ak poznáte výnimočnú 
osobnosť, ktorá šíri dobré meno 
mesta, významne pomáha jeho 
rozvoju v oblasti kultúry, hospodár-
stva alebo spoločenského života, 
neváhajte zaslať nomináciu na 
handlova@handlova.sk, 
volajte na 046 519 25 39 najneskôr 
do 30. septembra 2013.

Formulár na vypísanie nominácie 
nájdete na www.handlova.sk a na 
mieste prvého kontaktu MsÚ. Po-
slanci MsZ budú schvaľovať nomi-
nácie na mestskom zastupiteľstve 
31. októbra 2013. Ceny budú 
odovzdané pri príležitosti konania 
Handlovských katarínskych dní 22. 
novembra 2013.
Tradične sa pri príležitosti Hand-
lovských katarínskych dní koná 
Slávnostné mestské zastupiteľstvo, 

na ktorom sú udeľované verejné 
uznania a ocenenia v zmysle Šta 
tútu 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. Nomi-
novať na ocenenia môžu poslanci 
MsZ, primátor mesta ale i široká 
verejnosť.

Dajte vedieť o skvelých Handlovčanoch, nominujte osobnosť na ocenenie!

Novootvorené 
prevádzkárne v júni 2013

Predaj textilu a tkaných kobercov, 
OD Coop Jednota
Masérske služby, Lipová 6, č. 
dverí 202

Zrušené prevádzkárne 

Sklenárstvo, Lipová 8
Vedenie účtovníctva a daňové 
poradenstvo, Lipová 15

Banské múzeum 
v Handlovej bude
Handlová je mesto s najstaršou uhoľ-
nou tradíciou na Slovensku. Uhlie sa 
u nás ťaží už od roku 1909. Napriek 
tomu by ste tu banské múzeum hľadali 
márne. Snahy zmeniť to, vyústili pred 
niekoľkými rokmi do dohody medzi 
Ministerstvom životného prostredia 
SR, pod ktorého správu patrí Banské 
múzeum v Banskej Štiavnici, mestom 
Handlová a Hornonitrianskymi baňa-
mi Prievidza a.s.. Mesto odkúpilo od 
baní objekt bývalého banského  hote-
la (LAMIKA) a ministerstvo rozhodlo, 
že doňho presťahuje uhoľnú expozíciu 
z Banskej Štiavnice. 

 V roku 2009 sa všetko začalo sľub-
ne vyvíjať a začali sa práce na rekon-

štrukcii objektu. Po turbulenciách na 
ministerstve životného prostredia sa 
práce zastavili. Projekt Banského mú-
zea v Handlovej bol takmer zrušený. 

„Svetielko na konci tunela“ zasvietilo 
až tento rok v marci. Minister ŽP SR 
Peter Žiga dal 22.marca 2013 v Han-
dlovej verejný prísľub, že sa múzeum 
dokončí. A svoj sľub začal napĺňať 
v máji tohto roku.
Jozef Labuda, riaditeľ Slovenského 
banského múzea, Banská Štiavnica:

„Ministerstvo ŽP SR zatiaľ uvoľnilo 30 
tis. Eur. Z týchto finančných prostried-
kov sa v prvom rade opravila strecha, 
aby do vnútra, ktoré je už na 90 % zre-
konštruované, nezatekalo. Začali sa aj 
práce na zateplení objektu“.
 S dokončením opláštenia budovy 
sa bude musieť ešte chvíľu počkať. 
V suteréne múzea totiž bude malá 

baňa, s reálnymi strojmi z podzemia. 
Tie sú už zo Štiavnice, vďaka Hornoni-
trianskym baniam, presťahované a na 

„svoju slávu“ čakajú v areáli bane 
Handlová. Aby ich do budovy dostali, 
budú musieť rozobrať jednu stenu. Až 
potom sa môže dokončiť zateplenie 
a nová fasáda.
Jozef Labuda, riaditeľ Slovenského 
banského múzea, Banská Štiavnica:

„Do konca roku 2013 by sme radi 
dokončili stavebné práce, aby sme 
sa v roku 2014 mohli venovať inšta-
lácií zbierkových predmetov. Všetko 
je však závislé od dostatku finančných 
prostriedkov“.
Veríme, že minister tak, ako dodržal 
svoj prvý sľub, dodrží aj ten druhý 

– slávnostné prestrihnutie pásky mú-
zea na Deň baníkov 2014.

Rd

Pozývame...
 

Každoročný neoficiálny 
enduro pretek ,,GULÁŠ“

sobota 31. augusta 2013
nedeľa 1. septembra 2013
Enduro trať v Morovne 
(pod letiskom)

Pretekov sa môže zúčastniť kaž-
dý, kto má pojazdný motocykel 
a športového ducha.

Bližšie info na tel. čísle: 0905 
752 760 www.countrycross.sk, 
www.pichliacenduroteam.webno-
de.sk
Nezľaknite sa dažďa! Preteky sa 
konajú za každého počasia.
Podujatie podporilo mesto 
Handlová.
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Vážení Handlovčania, v stálej rub-
rike vám opäť prinášame rokova-
nia primátora mesta v mesiaci júl 
2013. Témy stretnutí sú i pre vás 
ukazovateľom, v akých smeroch 
sa snaží vedenie mesta o rozvoj 
Handlovej. Primátor mesta ab-
solvoval: 

• Pracovné stretnutie s konateľom 
spoločnosti Parte, s.r.o. Mirosla-
vom Mičom, MsÚ
Téma rokovania: Investičné zámery na 
cintoríne v meste Handlová a v Novej 
Lehote
• Pracovné stretnutie s Hildegar-
dou Radovskou, predsedníčkou 
Karpatskonemeckého spolku  
Handlová, MsÚ
Téma rokovania: Príprava podujatia de-
legácie Karpatských Nemcov z Voerde
• Rada Handlovského baníckeho 
spolku
• Smútočné obrady na cintoríne 

mesta Handlová
• Rokovanie s primátorom mesta 
Banská Bystrica Mgr. Petrom Go-
golom, Banská Bystrica
Téma rokovania: Spolupráca miest
• Pracovné rokovanie s kunshisto-
rikom Jozefom Lenhartom, MsÚ
Téma rokovania: Kultúrne pamiatky 
v meste a okolí
• Pracovné rokovanie so zástupca-
mi Prima banky, a.s., MsÚ 
Téma rokovania: Úvery, spolupráca 
s Prima bankou, a.s.
• Rokovanie s riaditeľkou Regionál-
neho úradu verejného zdravotníc-
tva, Bojnice
Téma rokovania: Vydanie rozhodnutia 
o prevádzke Senior Centra v Handlovej
• Pracovné stretnutie s predsedom 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavlom Sedláčkom, 
Trenčín 
Téma rokovania: Podpora TSK mestu 
Handlová

• Prijímanie občanov mesta za 
mesiac júl: spolu 41 stránok 
• Pracovné rokovanie s Krajským 
riaditeľom policajného zboru Tren-
čín plk. JUDr. Vladimírom Šram-
kom, MsÚ
Téma rokovania: Spolupráca mesta 
a PZ SR

Podujatia, akcie, 
spoločenské aktivity: 

• Prijatie zahraničných študentov 
a  členov občianskeho združenia 
FÉNIX v obradnej  miestnosti 
mestského úradu – projekt 
Count on us!
• Prijatie bývalých rodákov 
Karpatských Nemcov - delegácia 
z Voerde 
• Zasadnutie Rady Združenia miest 
a obcí hornej Nitry
• Zasadnutie nominačnej komisie 
na udelenie Plakety za rozvoj ba-
níctva na hornej Nitre pre rok 2013

Z rokovaní primátora mesta

POZOR
Zmena dopravy 
na Ul. Potočná od 23.7.2013 

Oddelenie výstavby, územného 
plánu, dopravy a ochrany životného 
prostredia MsÚ Handlová oznamu-
je, že z dôvodu investičnej akcie
STREDOSLOVENSKEJ VODÁREN-
SKEJ PREVÁDZKOVEJ SPOLOČ-
NOSTI a.s., "Handlová - Potočná 
ul., splašková kanalizácia a 
rekonštrukcia vodovodu"
a prebiehajúcich stavebných prác 
na stavbe kanalizácie a rekonštruk-
cie vodovodov  je ulica Potočná 

JEDNOSMERNÁ
v období od 23.7.2013 
do odvolania.  
Doprava je riadne vyznačená 
prenosným dopravným značením. 
Žiadame obyvateľov o jeho dodržia-
vanie. Investičná akcia by mala byť 
ukončená, z dôvodu jej rozsiahlosti, 
do 30.9.2014.
Ďakujeme.  

Poruchy vo vysielaní 
mestského rozhlasu 
- poďakovanie za trpezlivosť

Vážení obyvatelia, z dôvodu ne-
správneho fungovania vysielania 
mestského rozhlasu mesto Handlo-
vá žiada spoluobčanov o trpezlivosť 
a zhovievavosť vzhľadom k tomu,  
že napriek údržbe technického 
zariadenia a  snahe o jeho opravu 
( dňa 16.7.2013 došlo k jeho celko-
vému preskúšaniu)  sa nepodarilo 
odstrániť poruchovosť na všetkých 
zariadeniach.
Mesto Handlová postúpilo žiadosť 
o nápravu a opravu technickému 
prevádzkovateľovi vysielania mest-
ského rozhlasu.
Všetky nahlásené poruchy mesto 
Handlová eviduje, preto nie je po-
trebné ich oznamovať opakovane. 
O ďalšom postupe bude mesto 
Handlová informovať.
Vysielanie mestského rozhlasu si 
môžete vypočuť prostredníctvom 
našej regionálnej televízie RTV 
Prievidza v pondelok až štvrtok v 
čase 9.45 h a 14.10 h a v piatok 
o 13.10 h.

JP

Už dlhé roky je pre mesto Han-
dlová tradíciou stretávanie sa 
s viacerými generáciami pôvod-
ných obyvateľov handlovského 
regiónu a mesta Handlová. Týmito  
obyvateľmi  boli nemeckí občania, 
ktorí vplyvom  tzv. kolektívnej 
viny museli nedobrovoľne opustiť 
naše územie a boli vysídlení po               
2. svetovej vojne. Prostredníc-
tvom stretnutí  je tu príležitosť 
pripomínať si bohatú spoločnú 
históriu, zvyky a tradície. 

Návraty každoročne organizuje 
Spolok karpatských Nemcov 
v Handlovej pod vedením Hilde-

gardy Radovskej. Po dvoch rokoch 
opäť privítal Karpatskonemecký 
spolok svojich rodákov žijúcich vo 
Voerde (Nemecko). Spoločne spolu 
strávili pekné, veselé ale hlavne 
spomienkové dni, ktoré medzi 
sebou nazývajú „Heimatreffenn“ 
(stretnutie vo svojom bývalom 
domove). Rodáci navštívili svoje 
rodiny, miesta, na ktorých stáli 
voľakedy ich domy, cintorín, kos-
toly mesta, ktoré im pripomenuli 
mladosť a dodnes ich nosia vo 
svojich srdciach. Navštívili aj ne-
ďalekú Banskú Štiavnicu, Kaštieľ 
vo sv. Antone a Banské podzemné 
múzeum v prírode. Aj tento rok sa 

na približne 1000 km dlhú cestu vy-
bralo viac ako štyridsať obyvateľov 
z Voerde,  ktorí sa v Handlovej cítia 
príjemne. Mesto Voerde je našim 
partnerským mestom a preto sa 
všetci, ktorí do Handlovej prices-
tovali, stretli v nedeľu 7. júla 2013  
v obradnej sieni mestského úradu, 
kde ich privítal osobne primátor 
mesta Rudolf Podoba. Vypočuli si 
niečo o našom súčasnom meste  
a zapísali sa do Pamätnej knihy. 
Podľa ich slov, takýto prejav úcty si 
nesmierne vážia. 
Vzácna návšteva tento rok po pr-
výkrát zavítala aj do 1.súkromnej 
umeleckej galérie Karpaty Art Gal-
lery. Tá nenechala nič na náhodu. 
Zaujímavý program návštevníkom 
prezentoval krásnu mestskú časť 
Handlovej Novú Lehotu, ktorá bola 
založená práve nemeckými prisťa-
hovalcami  v polovici 14. storočia. 
Karpaty Art Gallery Handlová sa 
pravidelnými aktivitami snaží o zá-
chranu našej histórie a  verí, že sa 
opäť o rok  stretnú všetci, ktorým 
tak, ako galérií, záleží na našej his-
tórii. Poďakovanie na záver:
 „V mene bývalých rodákov a v me-
ne Karpatskonemeckého spolku 
- ďakujeme.“ 

Karpatskonemecký spolok

Jakub Cigánik – Karpaty Art Gallery 
Handlová, Karpatskonemecký spolok 
Handlová a JP

Stretnutie vo svojom bývalom domove 



Zvoz separovaných 
zložiek odpadu

V mesiaci august 2013 sa budú 
jednotlivé zložky zvážať nasle-
dovne: 
Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec
 papier  7. a 21.8.2013
 plasty  14. a 28.8.2013
Mestská časť Morovno, Dolný 
koniec
 papier  2., 16. a 30.8. 2013
 plasty  9. a 23.8. 2013

Žiadame obyvateľov mesta, aby 
v prípade plastových odpadov 
(PET fľaše) a objemnejšieho 
papierového odpadu tento stlá-
čali a neznižovali tak kapacitu 
kontajnerov na ich zber. Kalen-
dáre zvozu nájdete aj na stránke 
www.handlova.sk.
Aktuálny kalendár nájdete aj na 
www.handlova.sk, Kam s odpa-
dom v Handlovej.    
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Dajte aj vy šancu dobrým sprá-
vam predbehnúť tie zlé...
Hovorte o nich, píšte o nich... 
Viete o dobrých veciach, ktoré 
spája mesto Handlová?
Poďakujte, informujte, čo dobré 
sa v našom meste stalo.
Vyberáme z Dobrých správ, ktoré 
prišli na našu stránku www.han-
dlova.sk 

Dobrá správa z Handlovej č.18/
2013, 25.6.2013
Jaroslav Oboňa a Dominika 
Rošková dostali oficiálnu nomi-
náciu na Majstrovstvá sveta v 
latinsko-amerických tancoch do 
Berlína 30.11.2013. Blahoželáme 
a držíme palce.
Autor: Dagmar Oboňová

Dobré správy, ktoré sú o Hand-
lovej, sú handlovské o dobrých 
a šikovných Handlovčanoch, 
môžete pridať cez jednoduchý 
formulár na www.handlova.sk 

Dvadsaťročné Slovensko 
a jeho história
V apríli 2013 vyhlásil MO MS v Handlovej výtvarnú súťaž 
pod názvom Dvadsaťročné Slovensko a jeho história. 
Cieľom uvedenej súťaže bolo priblížiť  našej mládeži pa-
mätné udalosti viažuce sa k slovenskej histórii, prehĺbiť 
národnú hrdosť, vlastenectvo, prispieť k sebareflexii našej 
národnej identity, orientovať pozornosť žiakov na aktuálne 
témy aj významné historické medzníky a pripomenúť si 
významné medzníky slovenskej histórie: 1150.  výročie 
príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, 150. 
výročie vzniku Matice slovenskej a 20.výročie vzniku 
Slovenskej republiky.
Súťaž bola určená pre žiakov  ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ a žiakom 
prímy – kvarty osemročného gymnázia a zapojili sa do 
nej nasledovné školy v meste:

 ZŠ na Mierovom námestí   18 prác
 ŠZŠ      5 prác
 Gymnázium    2 práce 

Výtvarné práce boli od 12. do 19. júla vystavené v pre-
dajni Eltop na Námestí baníkov a Handlovčania hlaso-
vaním rozhodli o najkrajších prácach na celomestskom 
podujatí Vatra zvrchovanosti dňa 19. júla 2013:   
1. miesto   B. Ondrušíková, 7.B, 
    ZŠ na Mierovom námestí
2. miesto  S. Ondruška, 5.C, 
    ZŠ na Mierovom námestí
3. miesto  D. Ďuriš, 
    tercia osemročného Gymnázia I. Bellu

Vecné ceny výhercom a sladkú odmenu všetkým súťažia-
cim venovalo mesto Handlová  a Matica slovenská. 
Poďakovanie patrí vedeniu uvedených škôl, pedagógom 
Mgr. Beáte Markovej, Mgr. Anne Michelovej a všetkým 
žiakom, ktorí sa   do súťaže zapojili a spestrili svojimi 
výtvarnými prácami celomestské podujatie organizované 
pri príležitosti prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Sloven-
skej  republiky.

Mgr. Dagmar Strmeňová, predsedníčka MO MS v Handlovej

Dobré správy z Handlovej

Matičiari, študenti 
a baníci nezabúdajú...
,,Tradícia je puto pre životaschop-
ných“
                         (Vladimír Clementis)

Stáva sa pravidlom, že na konci júna 
sa matičiari a študenti v Handlovej 
stretnú v Mestskej knižnici Handlová 
a spolu s členmi Baníckeho spolku 
spomínajú na tragické  udalosti z ro-
ku 1918, ktoré sa krvavo zapísali  do 
kroniky Handlovej. Nebolo tomu inak 
ani v tomto roku a 26.júna  2013 si 
dievčatá Gymnázia I. Bellu – Jarka 
Longauerová, Dominika Bojová, 
Alexandra Farkašová a Soňa Wohl-
nerová pripravili pre svojich spolu-
žiakov a pozvaných hostí slávnostný 
program, v ktorom sa študenti tercie, 
septimy, 1.A a 3. A bližšie zoznámili 

s udalosťami z roku 1918.
Hospodárska kríza v krajine vrcholila 
a spôsobila  nedostatok základných 
potravín a nevyplácanie miezd..Hlad 
a chudoba vyhnali do ulíc asi 
100  žien baníkov. Holými rukami 
sa vrhli na žandárov, ktorí vzburu 
krvavo potlačili. Osem žien bolo 
ťažko zranených. Mária Kršáková a 
Mária Vladová zraneniam podľahli. Po 
potlačení vzbury sa dav opäť zorgani-
zoval pred nemocnicou a rozhnevaní 
baníci sa vydali smerom k žandár-
skemu veliteľstvu, kde sa odohrala 
ďalšia krvavá potýčka. Stret zbraní 
s tehlami, kameňmi a horiacimi dy-
movými patrónmi si vyžiadal ďalšie 
obete – Antona Osvalda a Ondreja 
Majerníka, päť mužov a päť žien bolo 
ťažko zranených. Júlové nepokoje, 
štrajk a zrážka handlovských baníkov 
a ich žien s ozbrojenou mocou boli 
najväčším vystúpením Handlovčanov 

v období revolučných búrok a ich 
ohlas v celej krajine bol veľký.
Na stretnutí odzneli básne Janka Ju-
račku, baníka, ktorý sa do povedomia 
Handlovčanov zapísal ako citlivý člo-
vek – básnik a pravidelný prispievateľ 
do časopisov Hlas baníka a Prieboj. 
Viceprimátor Dušan Klas  vo svojom 
vystúpení vyzdvihol aktivitu  študen-
tov, ktorí nezabúdajú na historické 
udalosti spojené s mestom a pred-
seda baníckeho spolku Ing. Igor Reiff 
študentom priblížil okolnosti vzniku 
pamätníka, ktorý je venovaný obe- 
tiam štrajku a nachádza sa pri vstup-
nej bráne do podniku Baňa Handlová. 
K uvedenému pamätníku smerovali aj 
kroky prítomných študentov, matičia-
rov a baníkov, ktorí si  kvetmi uctili 
pamiatku tých, ktorí neváhali položiť 
svoje životy za lepší zajtrajšok. 

Mgr. Dagmar Strmeňová, 
predsedníčka MO MS v Handlovej 

Fotosúťaž 2013
Komisia kultúry, pamätihodností, 
cestovného ruchu a rozvoja pri MsZ 
mesta Handlová, organizuje
v termíne od 8. júla do 31. ok-
tóbra 2013 fotografickú súťaž
„Handlovský túlavý objektív 2013“
Fotografie zasielajte do 31.10.2013
Zber fotografií:
• každý účastník môže zaslať ma-
ximálne 5 fotografií na lesklom foto-
grafickom papieri veľkosti A4, každá 
fotografia musí mať svoje označenie- 
názov, meno a priezvisko autora, ad-
resu, telefónne číslo, fotografia musí 
byť z roku 2013 
• každý účastník môže zaslať ma-
ximálne 5 fotografií prostredníctvom 
emailu na adresu: tik@handlova.info 
Údaje o súťažiacom (vpísať do tela 
e-mailu): Meno, priezvisko, vek, ad-
resa, tel. číslo, fotografia musí byť z 
roku 2013, Kvalita fotografie: od 1,5 
MB do 2,5 MB (cca 1600 x 1200 
pixelov, v prípade 5 fotografií zaslať po 
dva a tri ks)
• Zberné miesto pre vytlačené fo-
tografie: kancelária číslo 11 v budove 
Mestského úradu, Námestie baníkov 
č.7, Handlová (prízemie- kancelária p. 
Horváthovej)

Ceny: ocenené budú prvé 3 miesta 
vecnými cenami, výhercovia budú 
vyrozumení telefonicky, ceny budú 
výhercom odovzdané v piatok 22. no-
vembra 2013 počas konania Katarín-
skeho jarmoku Viac o pod        mien-
kach súťaže na www.handlova.sk. 
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Mestská polícia informuje.....
Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac jún 2013 – júl 2013 (od 
19.6.2013 do 18.7.2013) celkom 
418 udalostí. Zaevidovaných bolo 
57 priestupkov, z ktorých bolo 42 
priestupkov oznámených občanmi 
mesta. Z celkového počtu bolo 
15 dopravných priestupkov. V 2 
prípadoch použili príslušníci TPN-
ZOMV, tzv. papuču.

Priestupky porušením VZN:
VZN č. 4/2012 o nakladaní s komunál-
nym odpadom a drobným stavebným 
odpadom  – 6 priestupkov. Priestupky 
na úseku ochrany pred alkoholizmom 
a inými toxikomániami – 1 priestupok. 
Proti majetku bolo zistených alebo 
oznámených 16 priestupkov. Zákroky 
sa vykonávali aj na úseku verejného 
poriadku, kde MsP riešila celkom 9 
priestupkov, z ktorých bolo 7 prípadov 
rušenia nočného pokoja, 1 prípad bol 
na úseku verejného pohoršenia a 1 
priestupok na úseku znečistenia verej-
ného priestranstva.  
V 10. prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov (nezabránenie voľnému 
pohybu psa; neprihlásenie psa do 
evidencie; neoznámenie zmeny sku-
točnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do 
evidencie).
Príslušníci mestskej polície odchytili  
7 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku. Dvoch psov si zobrali ich 
majitelia a 1 psovi bol nájdený nový 
domov. Príslušníci MsP vykonali za 
uvedené obdobie 101 zákrokov a 25 
výjazdov k narušeným monitorovaným 
objektom. V 1 prípade boli pri výkone 
služby použité donucovacie prost 
riedky. Kamerovým systémom bolo 
zistených 10 priestupkov. Na žiadosť 
OOPZ Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 
112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 
22 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od 19.6.2013 
do 18.7.2013: 
21.6.2013 o 23:02 hod. – oznámené, 
že na Železničiarskej ulici vo dvoroch 
nových bytoviek traja mladí muži, 
pravdepodobne pod vplyvom alkoho-
lu, rušia nočný kľud tým, že naschvál 
vytáčajú motor vozidla a vozia sa takto 
popod okná. Hliadka po príchode na 
miesto zistila, že oznam sa zakladá na 
pravde. Hliadka nasledovala vozidlo až 
do dvorov nových bytoviek, kde vozidlo 
zastavilo a vystúpil z neho vodič, ktorý 
bol zjavne pod vplyvom alkoholu alebo 
inej návykovej látky. Na miesto bola 
privolaná hliadka OOPZ a po zistení 
totožnosti vodiča si vec prevzala. Vo-
dič jazdil bez vodičského oprávnenia 
na OMV. 

25.6.2013 o 12:55 hod. -  tel. ozná-
mené, že z areálu Hornonitrianskych 
baní v Handlovej neznámi Rómovia 
odcudzili kovový materiál a to tak, že 
preskočili oplotenie areálu pri zadnej 
bráne. Kovový materiál si mali naložiť 
do káričky a smerovať vedľa trate do 
zberných surovín na Ul. Železničiarskej. 
Hliadka v spolupráci s SBS zadržala 4 
podozrivých.  Vec je v riešení MsP.
26.6.2013 o 16:20 hod. - tel. ozná-
mené z predajne potravín na Ul. MC, 
že neznáme osoby odcudzili dva litre 
rumu Old Herold a z predajne ušli, čím 
spôsobili škodu približne vo výške 16 
€. Podľa popisu a miestnej znalosti 
príslušníkov MsP hliadka našla a 
identifikovala obidve osoby, ktoré sa 
pod tlakom dôkazov a svedeckých 
výpovedí ku krádeži priznali. Priestupky 
boli ukončené predložením na Obvodný 
úrad Prievidza k ďalšiemu šetreniu. 

5.7.2013 o 23:13 hod. – tel. oznámil 
občan, že jeho suseda má problémy 
so synom, ktorý sa jej vyhráža a je 
agresívny. Pri príchode na miesto hliad 
ka videla, ako neznámy mladý muž 

rozkopol sklenené vchodové dvere na 
obytnom dome a utekal smerom hore 
schodmi. Hliadka ho ihneď nasledovala 
a zastihla ho na druhom poschodí, kde 
ho zastavil oznamovateľ, pretože muž 
chcel napadnúť svoju matku. Hliadka 
voči agresívnemu mladému mužovi 
použila donucovacie prostriedky 
– hmaty a chvaty a následne putá, 
pretože bol nepríčetný a hrozil fyzický 
útok aj na policajtov. Hliadka MsP muža 
v putách predviedla na OOPZ, kde mu 
bola privolaná lekárska pomoc. Zdra-
votný personál si útočníka prevzal a za 
prítomnosti hliadky OOPZ previezol do 
NsP Bojnice. Priestupok proti majetku 
je v riešení MsP.

8.7.2013 o 08:40 hod. -  na útvar MsP 
sa dostavila pani, ktorá uviedla, že dňa 
5.7.2013 vyberala z bankomatu SLSP 
na Námestí baníkov 30 €, ktoré si v 
bankomate zabudla. Keď sa vrátila po 
2 hodinách, peniaze tam už neboli. Na 
základe vykonanej kontroly kamero-
vých záznamov mestskej polície boli 
zistené dve podozrivé osoby, ktoré 
z bankomatu peniaze zobrali. Objas-
ňovaním bol stotožnený muž a žena, 
ktorí sa na útvare MsP k činu priznali. 
Priestupok bol ukončený predložením 
na Obvodný úrad v Prievidzi. 

15.7.2013 o 14:45 hod. – na útvar 
MsP sa dostavila pani, ktorá uviedla, 
že si na pošte zabudla igelitovú tašku, 
v ktorej mala kozmetickú kazetu so 
vzorkami vôní v hodnote 24 € a finanč-
nú hotovosť 22 €. Keď sa o chvíľku vrá-
tila na poštu, taška tam už nebola. MsP 
kontrolou kamerových záznamov pošty 
stotožnila muža, ktorý sa na útvare 
k činu priznal. Kozmetická kazeta bola 
vrátená oznamovateľke, finančnú ho-
tovosť muž minul pre svoju potrebu. 
Priestupok v riešení. 
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. Pozrite si aj odklik 
na www.handlova.sk -Mestský útulok 
a staňte sa majiteľom psíka.

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

Júlia  Čahojová
Ján  Valach
Margita  Jonasová
Ladislav  Majerský
Emília  Čičmancová
Mária  Rendeková
Jozef  Gregor
Ján  Hakel
Anton  Bitarovský
Rozália  Schwarzová
Žofia  Freislerová
Eva  Holubová
Jozef  Lenč
Irena  Kvasnicová
Anna  Matušovýchová
Jozef  Gemeľa
Milan  Wohland
Ernest  Valach
František  Kara
Ladislav  Lenk
Edita  Kolorédyová
Anna                Pukačová

Narodené detičky 
jún /júl  2013

Peter   Valovič
Denis   Balog
David   Frejvald
Dávid   Ličko
Bianka   Lacková
Lea   Kartáčová
Melánia   Tóthová
Alica   Kerata
Diana   Havlíková
Dominika  Vaškovičová
Zdenka   Bartošová
Petra   Balasová

Vodiči na hornej Nitre 
sa konečne dočkali

Od 9.VII.2013 sa začali na hornej Nitre po ex-
trémne tuhej zime opravovať  aj cesty I.triedy.
Okrem v marci vyfrézovaných úsekov sa fré-
zujú aj ďalšie úseky a kladie sa nový asfaltový 
koberec.

Aké úsile bolo treba vyvinúť, aby sa tento doprav-
ný problém vyriešil, sme sa spýtali Ing. JUDr. 
Jozefa Stopku, poslanca VÚC Trenčín.

„Dňa 27.VI.2013 som ako prednosta Obvod-
ného úradu v Prievidzi a zároveň predseda 
Bezpečnostnej rady pre okresy Prievidza 
a Partizánske listom požiadal pána ministra 

dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja  SR  
Jána Počiatka o urgentné riešenie katastro-
fálnej situácie na cestách I.triedy v okresoch 
Prievi dza a Partizánske.10.VII.2013 som do-
stal na môj list odpoveď,v ktorej som  bol ubez-
pečený, že je v záujme Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR zosúladiť 
racionálne riešenia s finančnými možnosťami 
štátu a s dôrazom na potreby rozvoja jednotli-
vých regiónov. Bol som ubezpečený, že súvis-
lé opravy ciest I.triedy v našom okrese začnú 
9.VII.2013 a ukončia sa 2.VIII.2013.Po kontro-
le, ktorú som vykonal dňa 15.VII.2013 som sa 
presvedčil, že skutočne rýchlym tempom pre-
biehajú súvislé opravy ciest v okrese Prievidza 
a Partizánske možno s najväčším rozsahom 
prác a rozpočtu, ktorý bol vyčlenený na tie-

to súvislé opravy za posledné roky. Chcem 
sa poďakovať pánovi ministrovi Počiatkovi, 
poslancovi  NR SR z okresu  Prievidza, IVSC  
Žilina za pomoc pri riešení  situácie na naších 
cestách, ako aj médiam, že sme spoločne do-
kázali vyvinúť celospoločenský tlak a spoločne 
upozorňovali na problémy, ktoré trápia Hornú 
Nitru v oblasti cestnej infraštruktúry a taktiež 
vďaka patrí aj naším vodičom a občanom za 
pochopenie.
 Aj keď zostávajú určite ešte úseky ciest 
I.triedy  v okrese Prievidza, ktoré by si zaslúžili 
pozornosť, je podstatné, že sa začalo niečo 
robiť na naších cestách a občania Hornej Nitry 
sa môžu tešiť  z opravených ciest na rozdiel 
od iných regiónov Slovenska, kde sa opravy 
ciestne ešte nezačali .“                        JS, VH
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Ani v lete DaMP-áci
nezaháľajú 
Dňa 13.7. 2013 sa na Jednej studničke  
konal Rozprávkový les. Ako už tradične sa 
deti mohli zabaviť na rôznych atrakciách, 
ako sú maľovanie na tvár, prekážková 
dráha, trampolína..., ktoré pripravili CVČ 
Relax a DaMP-áci. Počasie sa nám vy-
darilo a tak sme si mohli spolu s deťmi až 
do konca podujatia vychutnávať pohodu 
a dobrú náladu.
V dňoch 29.-30.7. 2013 mali naši DaMP-
-áci školenie v Remate, kde pri guláši 
zhodnotili svoju činnosť za predchádzajúci 
školský rok 2012/2013. Činnosť DaMP-u 
za tento rok bola veľmi dobrá, čo dokazuje 
aj počet usporiadaných podujatí a rôznych 
aktivít, na  ktorých ste sa mohli zúčastniť 
aj vy. Na školení sa DaMP-áci naučili 
lepšej vzájomnej spolupráci a koordinácií. 
Dúfame, že ďalší školský rok bude aspoň 
taký úspešný ako ten starý. Tešíme sa na 
ďalšie spoločné podujatia a aktivity.

Majka Kováčiková – primátorka DaMP-u

CVČ Relax v Handlovej 
na mesiac august 2013
V auguste sme pre deti pracujúcich 
rodičov pripravili ešte jeden mest-
ský tábor so všeobecným zamera-
ním v termíne
od 19. do 23. augusta 2013.
Cena na deň: 2 €. Bližšie info: 
0918525034.

Počas prázdnin sa postupne 
sťahuje prevádzka CVČ Relax do 
priestorov DK Handlová. Budeme 
vás informovať už v nadchádzajú-
com čísle.

CVČ Relax

Prevádzka v Materskej škole 
počas letných prázdnin

Mesiac august 2013
V prevádzke budú triedy na Ul. SNP 
27, ostatné triedy budú mať preru-
šenú prevádzku.
Prevádzka vo všetkých pracovis-
kách sa začne 2.9.2013.

Handpark pár týždňov po....
„Cieľom nebolo, a pri rozpočte a spôsobe financo-
vania ani nemohlo byť, kompletné alebo výraznejšie 
prerobenie parku, skôr preukázanie záujmu, podpora 
dobrovoľníckeho prístupu a možno založenie tradície 
sympózií v meste.“

Sympózium sa v Handlovej až do dnešného roku nikdy 
nekonalo. Spoločný projekt Lepší svet, n.o. a mesta 
Handlová bol ukončený odovzdaním diel verejnosti 14. 
júna 2013 s vierou, že Handpark ožije ľuďmi, ktorí ho 
majú radi. Mesto Handlová  pozvalo mladých umelcov 
do Handlovej bez toho, aby ovplyvňovalo ich umeleckú 
slobodu. Uznávaný umelec František Guldan, ktorého 
si umelecké spoločenstvo váži a svoje diela prezentuje 
po celom svete s veľmi pozitívnou odozvou, napokon 
svojím umením prispel tiež. Materiál na to, aby svoje 
umelecké  predstavy dokončil sa nepodarilo pozháňať 
hneď v úvode sympózia a preto dielo zostalo nedokon-
čené. Umelecké diela v žiadnom prípade nepodliehali 
schvaľovaniu zo strany mesta.

Umenie a jeho inakosť 
Každé umenie ma svojich kritikov i svojich nadšen-
cov. Možno sme menej veľkorysí k inakosti. Hodnotiť 
umeleckú kvalitu snáď prináleží tým, ktorí sa mu 
venujú, tvoria ho, vážia si prácu a nadšenie, fantáziu, 
iné videnie reality. Ruka pozváraná z plechu symboli-
zuje ruky všetkých, ktorí pre park niečo urobili. Zmena 
fontány má vniesť do parku kúsok našich krásnych 
kopcov, kúsok piety a odliatky kmeňov stromov 
ostávajú pamätníkmi handlovských stromov. Modrý 
štvorhranný útvar symbolizuje knihu, vláčik na koľaj-
niciach do neznáma, na známej červenej preliezačke, 
bol vytvorený na popud jednej príhody, ktorá sa stala 
počas sympózia,  keď popri tom, ako autori pracovali,  

postupne mizol kovový materiál z parku. Ďalšie dielo sa 
hýbe na starých strunách a v korune jedného stromu 
nájdete vatru. 
Niektoré diela sa zdajú byť návštevníkom nebezpečné. 
Dielka však nie sú určené na hranie a neboli ani inštalo-
vané ako mobiliár detského ihriska. Nájdete tam však aj 
schody ku stromu, ktoré pre deti určené sú. 

Čo nás to stálo alebo uverili?
Náklady na vreckové pre mladých umelcov hradila Lep-
ší svet. n.o. Materiál (technika) bol dodaný umelcom 
sponzorsky od mestských organizácií, predovšetkým 
Hateru Handlová spol. s.r.o., Mestského bytového pod-
niku Handlová s.r.o., Handlovskej energetiky s.r.o.
Ubytovanie sponzorsky vyriešila Stredná odborná škola 
v Handlovej (raňajky uhradí mesto Handlová). Ostatnú 
stravu, ktorú pripravoval Jazmín, n.o., hradil opäť Lepší 
svet. n.o..
Na drobné potreby bolo umelcom odovzdaných 
30 €, ktoré sa vyzbierali počas zbierky na podujatí 
Morovnianska podkova 2013. Značná časť nákladov 
bola pokrytá aj z výťažku z dražby umeleckých diel. 
Odovzdanie parku a s tým spojený piknik, streetbal 
a občerstvenie v podobe gulášu pripravil DAMP mesta 
Handlová v rámci svojho samostatného projektu.
V ústrety vyšla aj handlovská nemocnica, ktorá po-
skytla priestory na odloženie techniky vo svojom areáli 
- bezplatne. 

Dve diela sú už poškodené
Ďakujeme všetkým, ktorí majú záujem o toto územie 
mesta a  v prípade, že zistia jeho poškodzovanie, ihneď 
kontaktujú MsP Handlová na číslo 168 00. Park bol 
v júli už po druhýkrát pokosený a aj aktivisti prispeli 
počas brigády ešte v júni  značným entuziazmom 
a svojou prácou.

JP

Blahoželanie

29. júla sa dožila, 
Ing. Darinka Bošanská  

krásneho životného jubilea. 

Všetko najlepšie, veľa zdravia, 
šťastia, spokojnosti želá ma-
minka, bratia Jozef a Vladimír 
s rodinami. 

Živio!

Systém varovania 
obyvateľov 
Harmonogram skúšky varovného 
systému (sirény) je trvalo zverej-
nený na stránke www.handlova.sk. 
Siréna sa bude najbližšie skúšať 
v piatok 9. augusta o 12.00 h. 

Kopírovanie, laminovanie, 
viazanie, tlač z USB!
Tlač od 0,15 eur/A4 čb 
Fotografické služby
Podnikateľský inkubátor č.314
5444013, 0907 774 280



Sedacia súprava TORINO
Rozkladacia s úložným priestorom, automat, možnosť 
výberu poťahu. Rozmer 255x189x97x h. 87 cm,  spacia plocha 
195x126cm.
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Pohovka RITA
Rozkladacia s úložným priestorom, možnosť výberu poťahu
Rozmer: 195x80x73 cm,  spacia plocha 195x136cm.

stará cena

nová cena

499,-

549,-

nová cena

179,-

stará cena
250,-

Ponúklame 
viac ako 

100 druhov 
sedacích 
súprav

Zľava 20,- € na celkový nákup od 300,-  do 500,- €
Zľava 50,- € na celkový nákup od 500,-  do 850,- €
Zľava 70,- € na celkový nákup od 850,-€ a viac

Dovoz zdarma!

V sobotu  15. 6. 2013 sa gymnastky 
z KŠG Handlová (predtým TJ Sokol 
Handlová) zúčastnili 17. ročníka 
„Vrútockého pohára“  v športovej 
gymnastike a opäť priniesli domov  
niekoľko medajlí a ďalších krásnych 
umiestnení. V kategórií  „žubrienky 
– mladšie“  nás druhým miestom 
potešila Karin Strižencová, Anetka 
Kamenská skončila na 9. mieste, 
Lucka Gazdíková obsadila 11. 
miesto a Adelka Gazdíková 12. 
miesto.  Ako družstvo dievčatká 
obsadili 1. miesto.

V kategórii „žubrienky – staršie“ ob-
sadila Nikolka Nieburová 5. miesto, 
Anička Michalková 6. miesto, Hanka 
Kotlárová  - 12. miesto a Andrejka 
Juríková – 13. miesto. V súťaží druž-
stiev dievčatá skončili na 2. mieste.
V  kategórií  „žabky mladšie“ na 
druhom mieste  skončila Alexandra 
Strižencová, Viktória Matiašková 
obsadila 4. miesto, Lea Lomnická 
– 9. miesto a Nela Lomnická – 14. 
miesto. V súťaží družstiev  dievčatá 
vybojovali  1. miesto.

Kategória „žabky  -staršie“ prinies-
la zlatú medajlu Andrei Golhovej, 
Tamara Pazderová obsadila 11. 
miesto, Tamara Kaplanová – 13. 
miesto a Michelle Váňová skončila 
na 18. mieste. Družstvo skončilo na 
2. mieste.

Posledné preteky v školskom roku 
2012/2013 sa uskutočnili  21. 6. 
2013 v Zákamennom. Ako tradične, 
domáci urobili všetko,  čo bolo 
v ich silách, aby preteky prebehli 
v čo najlepšej atmosfére. Napriek 
technickým problémom (výpadkom 
elektrickej energie kvôli búrke) sa  
preteky vydarili. K našej spokojnosti  
určite prispelo aj to, že gymnastky  
z KŠG  Handlová opäť nesklamali, 
predviedli pekné výkony a domov 
priniesli medaile aj krásne umiestne-
nia vo všetkých kategóriách.

Predškoláčky:  
Karin Strižencová 1. miesto
Adela Gazdíková 2. miesto
Lucia Gazdíková  3. miesto
Súťaž družstiev 1. miesto

Prípravka:  
Nikola Nieburová 2. miesto
Andrea  Juríková 3. miesto
Anna Michalková 4. miesto
Hana Kotlárová 5. miesto
Súťaž družstiev 1. miesto

Mladšie žiačky:  
Alexandra Strižencová  1. miesto
Andrea Duníková  2. miesto
Viktória Matiašková  3. miesto
Nela Lomnická  8. miesto
Lea Lomnická  9. miesto

Súťaž družstiev 1. miesto 

Staršie žiačky:  
Andrea Golhová 1. miesto
Tamara Pazderová 4. miesto
Tamara Kaplanová 5. miesto
Súťaž družstiev 1. miesto

Juniorky:  
Nina Koštialová 4. miesto

Ženy:  
Laura Koštialová 1. miesto

Bodka za gymnastickým školským rokom

Predaj 
na splátky



Poďakovanie
Ďakujeme rodine, priateľom, 
známym a všetkým, ktorí sa 
prišli 21.6.2013 rozlúčiť s našim 
zosnulým

Antonom Paulusom.
Smútiaca rodina
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Opustili nás 
jún/júl 2013

Štefan Dombai 69 rokov
Peter Uličný  74 rokov
Václav Baláž  64 rokov
Jozef Sládek  73 rokov
Imrich Mello  68 rokov
Ján Lacko  63 rokov
Pavel Bizub  66 rokov
Anton Paulus  68 rokov
Štefan Kováčik  65 rokov
Anton Štrba  60 rokov
Ján Madaj  56 rokov
Valent Tonhauser  72 rokov
Tibor Greguš  72 rokov
Štefan Batuna  80 rokov
Anna Schlosserová  84 rokov
Anna Jesenská  78 rokov
Mária Santorisová  89 rokov
Mária Kmeťová  77 rokov
Emília Černáková  80 rokov
Dagmar Luptáková  51 rokov
Mária Petríková  71 rokov
Justína Sobinovská  87 rokov
Irena Chrenovská   61 rokov
Oľga Gričová  80 rokov

Dňa 9.8.2013 uplynuli 2 roky čo nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mamička 
a babka

Anna STEHLÍKOVÁ.

S láskou spomínajú manžel, syn Stanislav 
s rodinou a syn Slavomír.

 
Dňa 7.8.2013 uplynul rok, čo nás navždy opustil 
náš láskavý otec, starý a prastarý otec

Jozef STEHLÍK.

S láskou spomínajú synovia Jozef, Jaroslav 
a Peter s rodinami.

Sociálny taxík pre deti
 Občianske združenie Štvorlístok deťom pripravilo pre deti zo sociálne odkáza-
ných rodín od 29.júna do 7.júla 2013 detský letný tábor. S podporou primátorov, 
starostov, podnikateľov, verejnosti a mnohých dobrých ľudí sa v rekreačnom 
zariadení Lubetha v Ľubietovej rekreovalo 100 detí. Občianske združenie hradilo 
náklady spojené s ubytovaním, stravovaním a pestrým programom.  Do tábora 
sa nám podarilo zaradiť dvoch žiakov zo ZŠ MC Handlová.
O pomoc pri doprave detí do tábora sme sa obrátili na primátora mesta Handlo-
vá. Našej žiadosti vyhovel. Poskytol sociálny taxík, ktorý odviezol Pavla a Petra 
do Zvolena a späť. 
Ďakujeme touto cestou primátorovi mesta Handlová za poskytnutie sociálneho 
taxíka pre deti, ktoré mohli stráviť deväť krásnych prázdninových dní medzi ro-
vesníkmi.                                                               O.Karová,  ZŠ MC Handlová

Ako ticho žil, tak ticho odišiel,
skromný vo svojom živote,
veľký vo svojej láske a dobrote.

Dňa 20.07.2013 uplynulo 20 rokov, čo nás 
opustil môj manžel, otec a starký 

František ERTL. 

S láskou spomína celá rodina. Spomína manželka, deti a vnúčatá. 

V to ráno, do sĺz a smútku zahalený,
bol tvoj odchod nečakaný.
Prázdno a ticho, bolesť a žiaľ, 
kdeže je tvoja usmiata tvár?
Hoci si odišiel bez slova, na rozlúčku nebol čas,
spomienky na teba zostanú navždy v nás.

Dňa 20.7.2013 uplynul rok, čo nás navždy, v 26. 
roku, opustil 

Jozef KARÁSEK.

So žiaľom v srdci spomína starká, rodičia a priatelia. 

Dňa 2.8.2013 uplynie rok, čo 
nás navždy opustil manžel, otec, 
dedko 

František Kriško. 

Už ťa nezobudí slnko, ani krásny 
deň, na handlovskom cintoríne 
spíš svoj večný sen. 

S láskou spomínajú manželka, 
dcéry, syn s rodinami a vnúčatá. 

9. augusta uplynú 2 roky od úmrtia nášho milo-
vaného manžela, otca a starkého 

Alexandra Muszelu. 

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

Ranný prípoj  k rýchliku 
bude premávať  do decembra 
2013. Využívajte ho!
  

Mesto Handlová oznamuje cestujúcej 
verejnosti, využívajúcej pravidelný 
Rýchlik R 720 Bojnice s odchodom o 
4:26 z Prievidze, že autobusový spoj 
s odchodom z Handlove v pracovné 
dni a v sobotu o 3.55 h bude premávať 
predbežne do 15.12.2013, kedy 
sa budú pripravovať nové cestovné 
poriadky.

Plánovaná odstávka 
prevádzky na Plavárni mesta 
Handlová bude do 15.9. 2013.

„Do sĺz smútku zahalený, 
bol tvoj odchod nečakaný.
Vo veku 20 rokov odišiel si do 
večnosti spať.
Zaplakal každý, kto ťa mal rád“.

Dňa 20. augusta 2013 uplynie už 
5 rokov, čo nás navždy  opustil 
náš milovaný syn, brat a kamarát 

Branislav Doletina.

S láskou spomínajú rodičia, 
súrodenci a ostatná rodina

Stále je ťažko a smutno nám 
všetkým, nič už nie je také, 
ako bolo predtým. 

Dňa 21.08.2013 uplynie rok kedy 
nás navždy opustil manžel, otec 
a dedko 

Martin Bilik

S láskou spomínajú manželka 
Božka, deti Božka,  Martin, a Miro-
slav s rodinami. 
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INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Leto s dobrou knihou a rozprávkami!
Mestská knižnica počas prázdnin: 
Otváracie hodiny v termíne od 1. 7. do 31. 8. 2013
Knižnica na Námestí baníkov   
  pondelok – piatok  8. 00 –  17. 00 h
Pobočka knižnice v ZŠ MC       
  pondelok – piatok  10. 30 – 17. 00 h
Prázdniny pre deti v knižnici - rozprávkové dopoludnia
Deti môžu stráviť rozprávkové dopoludnia aj v knižnici! 
Nezabudnite navštíviť knižnicu a požičať si knihu na dovolenku! 
Mestská knižnica je tu aj vďaka svojim čitateľom už 90. rokov...

Leto s galériou Karpaty Art Gallery Handlová
Slnečné počasie, horúčavy, prázdniny, dovolenka, to je len zopár slov, ktoré 
neodmysliteľne patria k letu. Je to čas, kedy má každý z nás možnosť aspoň 
na chvíľu dať stop bežnému stereotypu, či už v zamestnaní, alebo školským 
a študentským povinnostiam. 
Toto obdobie je priam stvorené na to, aby sme si mohli dopriať aktivity, na 
ktoré máme v pracovných dňoch málo, ba dokonca  vo viacerých prípadoch 
vôbec žiadny čas. 
Jedným z odvetví je tiež kultúra a umenie. Ak patríte k ľudom, ktorí majú radi  
práve tento spôsob oddychu, tak určite dočítajte tento článok až do konca, 
pretože 1.súkromná umelecká  galéria Karpaty Art Gallery Handlová má pre vás 
zaujímavý tip  na  voľný čas.
Či sa rozhodnete navštíviť našu galériu sami, alebo pokojne s celou rodinou, 
v našich priestoroch nájdete niečo zaujímavé. Tak, ako sme spomenuli už 
v jednom z predchádzajúcich článkov  v Handlovských novinách, v mesiaci 
august sa môžete tešiť na prehliadku tvorby amatérskych umelcov z Handlovej 
a  mikroregiónu handlovskej doliny.
Záujemcovia o účasť na tejto výstave sa mohli prihlásiť už  v júli, kedy bola 
prostredníctvom webovej stránky mesta Handlová vyhlásená verejná výzva do 
30.7.2013.
Slávnostnej vernisáže 1.ročníka Výstavy amatérskych tvorcov umenia  sa 
môžete zúčastniť už 6.8.2013 o 16.30 h. a podporiť umelecké talenty. Dúfame, 
že úvodný ročník bude mať úspech a Výstava amatérskych tvorcov umenia 
sa stane tradíciou. Mimochodom, vedeli ste, že  v septembri to bude presne  
rok, čo je tu pre vás Karpaty Art Gallery ? Áno, bude tomu už jeden rok,  čo sa 
snažíme ponúkať pre našich návštevníkov aspoň jedenkrát do mesiaca nový 
umelecký a kultúrny zážitok. O tom, čo pre vás pripravujeme po letných prázd-
ninách, zatiaľ veľa nepovieme, no môžeme sľúbiť, že sa máte na čo tešiť a včas 
sa o všetkom dozviete. 
A na záver výzva pre všetkých: nezabudnite nás navštíviť,  určite sa vám u nás 
bude páčiť. Pekný zvyšok leta  želá Karpaty Art Gallery Handlová.   

Jakub Cigánik – Karpaty Art Gallery Handlová

Cestovala rozprávka tridsaťpäťkrát...
V tomto roku oslávilo podujatie Cesta rozprávkovým lesom okrúhle 
35. narodeniny v sobotu 13. júla 2013 na Lúke na jednej studničke 
za Handlovou. Počasie vyšlo na jednotku, to bolo napokon jediné, 
ktoré aj presunulo termín z pôvodne plánovaného 1. júna. Júlová 
sobota nám dala za pravdu, že to bolo rozhodnutie správne.
 

Na rozprávkovej ceste čakali na všetky deti čerti so svojou čertovskou ško-
lou a samozrejme nechýbali sladké odmeny. Potom sa už mohol začať pódiový 
program. V prvej časti sa návštevníkom predstavila tanečná skupina Volcano. 
Po nich na pódiu vystúpil finalista Československej superstar Karol Komenda 
so svojou kapelou. Nechýbala ani autogramiáda. No a tohtoročnú čertovskú 
atmosféru rozprávkového lesa ukončilo Divadlo na cestách s rozprávkou 
Zabudnutý čert. Okrem pódiového programu bola pre malých aj veľkých ako 
každý rok pripravená lúka plná atrakcií, kde si každý prišiel na svoje. Najväčším 
ocenením pre tím, ktorý pripravil CRL 2013 boli detské úsmevy. 

Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí prispeli symbolickým jednoeurovým 
vstupným a ďakujeme aj tým, ktorí nám napísali na diskusiu mesta. Vraj sa im 
páčilo ale predsa...
Milí Handlovčania, návštevníci z okolia, tak radi by sme vám poskytli oveľa 
viac... nebudeme písať zázračnú formulku o peniazoch...Stále sme presvedče-
ní, že spolu to zvládneme. 
Ak nášmu rozprávkovému lesu veríte, pridajte sa k nám na budúci rok. Spolu 
určite vymyslíme aj viac pútavých atrakcií pre deti a na svoje si určite prídu aj 
rodičia. Peňazí viac nebude, ale nadšenia a spolupráce určite. Veď za tých 35 
rokov sa už udialo všeličo a cesta rozprávkovým lesom je tu stále s nami.
Keďže by to nešlo bez návštevníkov, ale ani bez tých, ktorí nám pomáhali, pre-
čítajte si tých, ktorí uverili aj tento rok a často pomáhali bez nároku na odmenu, 
našich sponzorov:
Handimex, ABC trade, HBP a.s., HRC SK s.r.o - Pekáreň Ligeta, Mäsiarstvo u 
Borku Prievidza, Nestlé Prievidza, COOP Jednota, Agroprodukt Slovakia. 
Hlavnými organizátormi boli DK Handlová, mesto Handlová, Hater Handlová 
spol. s.r.o., Mestský bytový podnik s.r.o, CVČ Relax Handlová. 
Dovidenia o rok spolu na prechádzke rozprávkovým lesom.

DK a JP 

DK Handlová pozýva v auguste 2013 a pripravuje...

BAŽANT KINEMATOGRAF v Handlovej
7. -10. augusta 2013 
Po roku k nám na Námestie baníkov v Handlovej opäť zavíta retroau-
tobus s nádielkou kvalitných slovenských a českých filmov  BAŽANT 
KINEMATOGRAF. 
Program sa nesie v znamení „rozlúčky" s klasickým filmovým pásom. 
Program je kombináciou noviniek a kultových filmov z minulých rokov. 
Predfilmy sú všetky od významných slovenských tvorcov -  krátke a zá-
bavné -  a z tzv. Zlatého fondu ich zapožičiava Slovenský filmový ústav, 
ktorý tento rok oslavuje 50. rokov od svojho založenia.
Začiatky filmových predstavení sú o 21.00 h. V prípade silného vetra,
alebo extrémne nepriaznivého počasia sa nehrá.

Predfilmy:

Prišiel k nám Old Shatterhand (r. Dušan Hanák)
Huráá!  (r. Martin Šulík)
Soha  (r. J. Havettová)
Pieseň  (r. Ivan Popovič)
Rebrík (r. Viktor Kubal)

Celovečerné filmy:

7. august:  U mně dobrý  (r. Jan Hřebejk, 2008, ČR, 101 min.)
8. august: Samotári (r. D. Ondříček, 2000, ČR, 103 min.)
9. august: Lóve  (r. Jakub Kroner, 2011, SR/ČR, 90 min.)
10. august: Polski film  (r. Marek Najbrt, 2012,ČR/PL, 113 min.)

DK Handlová
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Dvakrát zlato do Handlovej 
Štyridsiate medzinárodné majs-
trovstvá Slovenska v atletike 
veteránov v Nových Zámkoch 
(20. júl 2013) boli úspešné pre 
obidvoch zástupcov z Handlovej.
Bývalý basketbalista Milan Lin-
keš už v minulosti dokázal aj na 
bežeckých pretekoch popreháňať 
bežcov - špecialistov. Pri svojom 
štvrtom štarte na Majstrovstvách 
Slovenska veteránov v behu 
na 5 km vybojoval prvenstvo 
(17:01,33). Z prechádzajúcich 
rokov a štartov už je majiteľom 
striebornej a bronzovej medaile, 
získaním zlatej má kompletnú 
medailovú sadu.

Druhý zástupca mesta - chodec 
Eduard Straka štartoval v chôdzi 
na 5 km (22:51,01).
Bol to jeho už 43. štart na do-
mácom šampionáte za 54 rokov 
aktívnej pretekárskej činnosti.
Získal už svoju 27. zlatú medailu 
z celkového počtu 35, ktoré má 
z majstrovstiev Slovenska. Tento-
krát za ním skončili aj bývalí olym-
pionici Ján Záhončík a Rakúšan 
Martin Toporek.
Od mladosti po súčasnosť dispo-
nujú obaja títo Handlovčania obdi-
vuhodnou športovou výkonnosťou 
a tak bol 40. ročník majstrovstiev 
Slovenska veteránov ozdobený 
našimi Handlovčanmi, dekorova-
nými zlatom. Sami tvrdia, že urobili 
radosť nielen sebe, ale aj všetkým 
svojim priaznivcom.
Držíme palce do ďalších štartov  a 
veríme, že nájdu svojich handlov-
ských atletických  nasledovníkov.

JP

Športový areál Hutira Relax Club 
privítal 22. júna 2013 na svojich 
dvorcoch 30 dievčat a žien, ktoré 
sa pustili do bojov o cenné tenisové 
trofeje. Turnaj si už získal svojich 
priaznivcov a presiahol hranice 
regiónu - privítali sme aj dva páry 
z Martina. 
V horúcom letnom počasí sa darilo 
favoritom a po tretíkrát si víťazstvo 
odniesli:
1.  Eva Minárová /Prievidza/ 
 Božena Skalíková /Trenčín/.
2.  Jana Lukášiková, 
 Oľga Fleischerová  /Handlová/
3. Marta Tormová, 
 Miroslava Kľučiarovská /Martin/
Cena útechy /finále B/ :
 Eva Chrenková, 
 Romana Chrenková  /Prievidza/
Ďakujeme všetkým priateľom tenisu, 
divákom a sponzorom za podporu a 
pomoc pri organizácii turnaja. 

Jana Lukášiková a Oľga Fleischerová 

Tretí ročník tenisovej štvorhry žien s rekordnou účasťou

Foto: Prvá zľava: Oľga Fleischerová, Jana Lukášiková, Božena Skalíková, Eva 
Minárová, Miroslava Kľučiarovská, Marta Tormová V podrepe zľava: Romana 
Chrenková, Eva Chrenková.

Sila psov na Weight pull 
day v Handlovej 
Mestský kynologický klub Handlová 
je už známy tým, že organizuje 
množstvo podujatí a venuje sa 
výcviku psov. Tento rok si vymyslel, 
že v Handlovej sa bude súťažiť aj 
v ťahaní bremena psami. Pravidlá  
súťaže sú pre milovníkov psíkov 
známe. 
Prečo si ich však do Handlovej prišlo 
zasúťažiť až dvadsaťpäť?  Členovia 
MsKK vytvorili najkvalitnejšiu dráhu 
pre tento šport na Slovensku. Sami 
navrhli, sami vyrobili. Videli inšpirá-
ciu, nafotili si ju, urobili dokumentá-
ciu.  Ak ste sledovali aspoň záznam 
z tejto súťaže v našej RTV Prievidza, 
dáte za pravdu, že to naozaj stálo 

za to. Nebolo to nebezpečné a nie je 
to týranie zvierat. Silové plemená to 
berú ako zábavu a takéto aktivity vraj 
považujú za samozrejmosť. Vraj nás 
už v septembri čaká ďalšia zaujímavá 
súťaž psov v Handlovej. Nechajte sa 
zlákať a príďte sa pozrieť. Informácie 
sa ku vám dostanú včas.
Ako dopadla súťaž Weight Pull Day 
Handlová, 13.7.2013
(Celú výsledkovú listinu nájdete na 
www.mskkhandlova.estranky.sk)
Psy – Neprofi pull 
(povzbudzovanie s pomôckami)
Absolútny víťaz – BRUS – prepo-
čet potiahnutej váhy ku váhe psa 

– 119,8 
Sučky – Neprofi pull
Absolútny víťaz – BAFFY – prepočet 
potiahnutej váhy ku váhe sučky 

– 123,8

Psy – Profi pull 
(povzbudzovanie bez pomôcok)
Absolútny víťaz – ANRI – prepočet 
potiahnutej váhy ku váhe psa 

– 161,51 
(LIKAN – neplatný pokus na váhe 
5700 kg – nestihol nepotiahnuť váhu 
v časovom limite 90 sekúnd)
Sučky – Profi pull
Absolútny víťaz – FREA – prepočet 
potiahnutej váhy ku váhe sučky 

– 111
Cena za snahu: pes MARLY a sučka 
NATTY

Štartovalo 25 psov zo Slovenska, 
Českej republiky a Maďarska. Na 
všetkých milovníkov psov a zaujíma-
vých súťaží sa tešia všetci členovia 
MsKK Handlová.

JP

História tohto najstaršieho basketbalového 
turnaja v regióne vznikla v roku 1983. Po-
čas uplynulých rokov sa na turnaji vystrie-
dalo viacero družstiev a množstvo hráčov. 
Všetky ročníky absolvovali len družstvá 
A Zase a Čajaci. 28. a 29. júna 2013 sa 
v Športovej hale v Handlovej odohral už 
29. ročník tohto mimoriadne obľúbeného 
turnaja  pre bývalých a súčasných hráčov 
Handlovej. Najstarším hráčom bol nestar-
núci 54-ročný Milan Linkeš, najmladší 
Mário Ihring dovŕšil len 15 rokov. Turnaj 
tento rok organizovalo družstvo Starcov 
v zastúpení Petra Prokeina.  Hralo sa 
systémom každý s každým. Turnaj  bol 
mimoriadne vyrovnaný, o umiestnení 
na 2.-5. mieste  rozhodovali vzájomné 
zápasy, ale na Daubnerovcov, Mrvišovcov 
a Linkešovcov, s kapitánom Ondrom Ha-

viarom v družstve A ZASE nestačil nikto.  
Družstvo A ZASE tak obhájilo víťazstvo 
v predchádzajúcich dvoch ročníkoch, čo 
sa doteraz v histórii  turnaja nepodarilo 
nikomu. 

Najlepší strelci:  Ondro Haviar 98, Tomáš 
Mrviš  89, Tomáš Homola-Slávia 84, 
Maroš Minárik-Čajaci 81, Peter Vojtek-

-Odchovanci 78.

Poradie:
A ZASE 5-0  300 : 237    10 b.
Odchovanci 3-2  238 : 214     8 b.
Starci 3-2  229 : 232     8 b.
Čajáci 2-3  230 : 250     7 b.
Slávia 2-3  235 : 262     7 b.
Otázniky 0-5  220 : 262     5 b.                 

Jaroslav Daubner

29. ročník basketbalového turnaja  „O kôš mesta Handlová“
19. ročník Memoriálu Ondreja Haviara



Pošli vtipný text a vyhraj!
Na adresu atohorvath@gmail.com 
pošli vtipný text k fotke, ktorá vznikla  
na trampskom tábore v Rakši. 
Najvtipnejšie texty budú uverejnené a 
ocenené.                                VH
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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   

Multifokálne sklá od 50€ (za kus)
Rámy od 17€ 

AKCIA 1+1
pri zakúpení dioptrického rámu, druhý, 
akciový rám dostanete zdarma

Vyplnenú doplňovačku odovdajte v predajni Sladká vášeň v 
DK, v PI kancelária   č. 314, alebo pošlite na atohotvath@g-
mail.com

Pozývame Handlovčanov na handlovský 
People Streetballcup 2013
3. august 2013, štart o 9.00 h
pri PEOPLE RESTAURANT 
COCKTAIL BAR.
Sprievodný program 
LACI STRIKE a MOJA REČ počas 
celého turnaja!

Info a registrácia 0911 298 370 
pavelprocner@gmail.com. 
Nenechajte si ujsť sprievodné po-
dujatia alebo si príďte zašportovať! 

Cestou - necestou za pokladom
Pod týmto názvom sa konal prímestský poznávací detský tábor, ktorý 
zorganizoval DO Fénix Handlová. O tom, aké nevšedné zážitky deti počas 
deviatich dní prežili a aký našli poklad sa dočítate na handlovskej stránke 
www.handlova.sk.  VH

1.  pokrývka podlahy 
2.  aktuálny mesiac 
3.  puntičkár 
4.  čarodejník 
5. zariadenie na sekanie  
 trávy 
6.  dáždnik 
7.  dielo zachytávajúce 
 niečiu podobu 
8.  opak negatívneho 
9.  roztopený cukor 
10. najobľúbenejšia časť 
 detského ihriska 
11. druh opice 
12. zmes dvoch kovov 
13. nábytok určený na 
 sedenie 
14. bonus 
15. transport 
16. najzložitejší kĺb 
17. chorý človek 
18. prístrešok pre baču 
19. oddych od školy 
20. sad 
21. stopa po rane 
22. potomok rodičov 
23. nástroj na zatĺkanie 
 klincov 
24. optický prístroj na 
 zväčšovanie 
25. otrok 
26. dráhový dopravný 
 prostriedok 
27. netopier po česky 
28. otravný hmyz 
29. liečivá huba
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Výhercovia: 
Stolárik, Bírešová, 
Paulík

Prenajímame priestory na
Svadby, oslavy, kary
046/5444013


