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 Aj vy to tak máte? Fungujete ako na 
baterky – robota, rodina, domácnosť, 
robota, rodina, domácnosť.... žiadna 
kniha, žiadne „leháro“, len zoznam 
povinností v hlave. A vždy, keď 
jednu splnenú vyčiarknete, objavia 
sa tri nové. A potom príde ten zlom. 
Baterky sú už takmer vybité. Máte 
chuť vykašľať sa aspoň na chvíľu 
na ten zoznam povinností, vypnúť 
mobil, odhlásiť sa z gmailu a aspoň 
pár dní neexistovať v reálnom svete 
dospelých. Neupratovať, nevariť, ne-
kontrolovať žiacke knižky a domáce 
úlohy. Jednoducho chcete „leháro“. 
 Dovolenku by som určite zaradila 
k divom sveta, alebo aspoň keby bola 
chránená UNESCOM. Potrebujeme 
ju všetci, aby nám totálne „nepreplo“ 
z hospodárskych a finančných kríz, 
politických káuz, ekonomickej nesta-
bility, zmutovaných vírusov chrípky 
a utajovaných skutočností.  
 A po dlhoročnej skúsenosti som 
spísala pár zásad skvelej dovolenky.
1. Je jedno kde – dôležité je s kým
2. Je jedno za koľko – dôležitejšie 
je na koľko
3. Hoci bez plnej penzie -  ale s all 
exclusive pohody.

Tak, a takúto vám ju želáme 
z Handlovských novín.

Hurá prázdniny!!!

 Slávnostný obrad oceňovania 
najlepších žiakov základných škôl 
a osemročného gymnázia v Han-
dlovej za vynikajúce výsledky vo 
výchovno-vzdelávacom procese,  
reprezentáciu školy a mesta v škol-
skom roku 2012/2013 sa uskutočnil 
20. júna 2013 o 10.00 hod v Obrad-
nej miestnosti Mestského úradu 
v Handlovej. 
 Pri výbere žiakov na ocenenie boli 
zohľadnené: vynikajúce výsledky vo vý-
chovno-vzdelávacom procese, výsledky 
v rôznych oblastiach záujmovej činnosti, 
výrazné úspechy v riešení predmetových 
olympiád, súťažiach, reprezentácia školy 
a mesta.
Tomáš Vajnorák - žiak 3. B triedy ZŠ 
Mierové námestie, Handlová 
 V tomto školskom roku úspešne repre-
zentoval školu v prednese povesti na 

súťaži Šaliansky Maťko. V okresnom kole 
získal 3. miesto. V prednese prózy na 
súťaži Hviezdoslavov Kubín sa umiestnil 
v okresnom kole na 1. mieste a postúpil 
do krajského kola v Bzinciach pod Javori-
nou, kde sa tešil z krásneho 3. miesta.  
Helena Galbavá - žiačka 9. B triedy, ZŠ 
Mierové námestie, Handlová 
V tomto školskom roku zaznamenala 
úspechy vo viacerých oblastiach, za-
pojením sa do predmetových olympiád 
s nasledovnými úspechmi: 2. miesto na 
okresnom a 6. miesto na krajskom kole 
Geografickej olympiády,  úspešný riešiteľ 
okresného kola Chemickej olympiády, 4. 
miesto  na obvodovom kole Olympiády 
z anglického  jazyka, 1. miesto  na ob-
vodovom  a 2. miesto na krajskom kole 
Olympiády zo  slovenského  jazyka. 
Janka Kružlicová - žiačka 8.B triedy, ZŠ 
Mierové námestie, Handlová 
Najväčším tohtoročným úspechom je 1. 

miesto na obvodnom kole Matematickej 
olympiády.  Bola členkou tímu, ktorý zís-
kal 1. miesto v súťaži Deň Zeme a Poznaj 
a chráň. Svojimi výchovno-vzdelávacími 
výsledkami dosiahla prijatie na Bilingvál-
nom gymnáziu v Sučanoch po absolvo-
vaní 8. ročníka ZŠ. 
Žaneta Keratová - žiačka 9.A triedy, ZŠ 
Morovnianska cesta, Handlová
Je najúspešnejšou gymnastkou športo-
vých tried ako aj gymnastického klubu. 
Ako všestranná športovkyňa reprezento-
vala školu vo viacerých športoch a vedo-
mostných súťažiach. Žaneta si prevzala 
ocenenie „Najlepší žiak“ z rúk primátora 
mesta už po štvrtýkrát.
Michaela Rudzanová - žiačka 9.A triedy, 
ZŠ Morovnianska cesta, Handlová
Je všestrannou športovkyňou v kolek-
tívnych športoch a v gymnastických 
súťažiach. V tomto školskom roku získala 
4. miesto vo vrhu (pokračovanie na str.2) 

Mesto Handlová pozýva

piatok, 19.7. 2013 od 16.00 hod 
na Námestí baníkov v Handlovej
Čaká vás námestie plné atrakcií, atraktívna 
tombola, tradičná vatra zvrchovanosti
V programe vystúpi Ľudová hudba Jána 
Strmenského, FS Hájiček Šermiarsko 
- divadelná kumpánia VIA HISTORICA               
s programom „Cesta slovenskou históriou“.

VATRA ZVRCHOVANOSTI 2013
pri príležitosti 21. výročia vyhlásenia deklarácie 
SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky
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guľou  v krajskom kole súťaže a 1. miesto 
v okresnom kole v ľahkej atletike.  Ocene-
nie získava za vzornú reprezentáciu školy 
a nášho mesta.
Irena Kaczová -  žiačka 8.B triedy, ZŠ 
Morovnianska cesta, Handlová 
Irenka je úspešnou reprezentantkou školy 
v športových a vedomostných súťažiach. 
Navštevuje plaveckú triedu a dosahuje 
výborné výchovno-vzdelávacie výsledky.
Branislav Molota - žiak 9.A triedy ZŠ 
Školská ul., Handlová     
Branislav reprezentoval školu  vo  ve-
domostných súťažiach v predmetoch   
biológia, dejepis, geografia, matematika. 
V medzinárodnej matematickej súťaži  
Klokan dosahoval  veľmi dobré umiest-
nenia. V okresnom  kole dejepisnej olym-
piády v tomto školskom roku  skončil na  
1.mieste. Reprezentoval nás aj  v krajskom  
kole  v Trenčíne.
Mariana Šebeňová - žiačka 9.A triedy, ZŠ 
Školská ul., Handlová     
Svoju školu reprezentovala vo vedomost-
ných súťažiach, recitačných  súťažiach, 
ale  aj  v športe.  V tomto školskom roku 
bola úspešnou riešiteľkou  v  okresnom 
kole  chemickej olympiády. Jej práca  

„Odhalenie“ v rámci súťaže   Európa 
v škole, kde bola spoluautorkou, získala 
okresné ocenenie.
Pavel Podlužanský - žiak 9.A triedy, ZŠ 
Školská ul., Handlová          
Reprezentoval školu  vo  vedomostných 
súťažiach v predmetoch biológia,  chémia, 
geografia, matematika, ale i v basketbale. 
V medzinárodnej  matematickej súťaži  

Klokan dosahoval  veľmi dobré umiestne-
nia. Bol spoluautorom práce „Odhalenie“ 
v rámci súťaže Európa  v škole, ktorá  
získala okresné ocenenie. 
Kristína Uramovská -  žiačka 9. ročníka, 
Špeciálna základná škola, Handlová 
Kristínka ocenenie získava za vzorné 
správanie, vzorné plnenie si školských 
povinností, výbornú dochádzku, repre-
zentáciu triedy a školy v recitácii a speve. 
Na oblastnej súťaži v recitácii v Považskej 
Bystrici sa umiestnila na 2. mieste. 
Václav Baláž -  žiak 2. ročníka, Špeciálna 
základná škola, Handlová
Školu a triedu reprezentuje v recitácii 
a športe. Na oblastnej súťaži v recitácii 
v Považskej Bystrici obsadil 1. miesto, 
na celoslovenskej prehliadke v recitácii 

„Gaňova Tarnava“ v Spišskej Novej Vsi 
obsadil taktiež 1. miesto. Školu repre-
zentoval aj na Handlovských športových 
hrách a na Behu oslobodenia. 
Barbora Cicková - žiačka 7. ročníka, Špe-
ciálna základná škola, Handlová 
Barborka reprezentuje školu a triedu na 
súťažiach v recitácii a speve, na súťažiach 
tvorivosti (tanec, aranžovanie kvetín) a 
v športe. V súťažiach sa umiestňuje na 
popredných miestach. 
Nina  Koštialová - žiačka triedy sekunda 
osemročného štúdia Gymnázia Ivana 
Bellu v Handlovej
Zapojila sa do medzinárodných projek-
tov -  Partnerský projekt so školou Ge-
samtschule vo Voerde v Nemecku a 
Projekt Comenius „Rozprávky v Európe“ .  
V gymnastike v kategórii junioriek získala 

titul majsterky Slovenska.
Michelle Váňová - žiačka triedy sekunda 
osemročného štúdia Gymnázia Ivana 
Bellu v Handlovej
 V gymnastike v kategórii junioriek získala 
titul majsterky Slovenska. Zapojila sa do 
medzinárodného partnerského projektu 
so školou Gesamtschule vo Voerde 
v Nemecku a do Projektu Comenius „Roz-
právky v Európe“ . 
Emília Vlčková - žiačka triedy sekunda 
osemročného štúdia Gymnázia Ivana 
Bellu v Handlovej
Zapojila sa do medzinárodných projek-
tov so školou Gesamtschule vo Voerde 
v Nemecku a do projektu Comenius pod 
názvom „Rozprávky v Európe“ v spolu-
práci s tromi partnerskými školami. Medzi 
jej športové úspechy patrí titul  „majster-
ky Slovenska“ v gymnastike v kategórii 
junioriek. 
Laura Minichová – žiačka 2. ročníka 
prvej časti  prvého stupňa v hudobnom 
odbore v predmete spev.  
V školskom roku 2012/2013 obsadila 2. 
miesto na celoslovenskej súťaži populár-
nej piesne „Kremnické laso“ a 3 .miesto 
na festivale detských spevákov populár-
nej piesne „Studnička“. Laura sa aktívne 
zapojila do  naštudovania muzikálu Pi-
nocchio, ktorý mal v mesiaci jún premiéru 
v Dome kultúry v Handlovej. 
Sebastián Vravko –  v hudobnom odbore 
úspešne absolvoval I. stupeň základné-
ho štúdia v predmete hra na klavíri. V 
literárno-dramatickom odbore  je taktiež 
absolventom  I. stupňa. Počas štúdia  sa 
spolupodieľal na moderovaní množstva 
koncertov a aktívne sa vystupoval v 

rôznych  predstaveniach  literárno-drama-
tického odboru. Stvárnil jednu z postáv v 
muzikáli Pinocchio. 
 V tomto roku získal  3. miesto v okres-
nom kole dejepisnej olympiáde.     
Sára Schlencová – žiačka tretieho 
ročníka hudobného odboru základnej 
umeleckej školy v Handlovej v predmete 
hra na klavíri. 
V tomto školskom roku sa zúčastnila 
celoslovenského festivalu „Piano v 
modernom rytme“, kde sa umiestnila vo 
veľkej konkurencii  v  striebornom pásme.  
Okrem sólovej hry na klavíri   pracuje aj 
v hudobnej skupine, ktorá sa viackrát 
predstavila na koncertoch  základnej 
umeleckej školy.
Katarína Kráľová - žiačka Súkromnej 
základnej umeleckej školy Volcano
Katka tancuje v Súkromnej základnej 
umeleckej škole Volcano 4 roky. Dva roky 
pôsobila v úspešných choreografiách ako 
sólistka. V roku 2011 bola ocenená ako 
najlepší tanečník Súkromnej základnej 
umeleckej školy Volcano. Medzi jej naj-
väčšie úspechy patrí umiestnenie v Celo-
slovenskej súťaži v Topoľčanoch, kde so 
svojou skupinou získala  1. miesto.
Alexandra  Strižencová - žiačka tretej 
triedy ZŠ, Mierové námestie, Handlová 
Alexandra Strižencová sa umiestnila 
na 1. mieste v pretekoch Slovenského 
pohára v Bratislave a v kategórii príprav-
ka na Majstrovstvách Slovenska získala 
1. miesto a titul majsterky Slovenska. 
Alexandra dosahuje vynikajúce výsledky 
v škole a zároveň vzorne reprezentuje 
CVČ RELAX,  klub športovej gymnastiky 
a naše mesto.   (Upravované, krátené VH)

MOBILSHOP
- presťahovaný do Hotela BANÍK,  
 vedľa  kvetinárstva

-  predaj a výkup mobil. telefónov
-  najlacnejší servis  v meste
-  príslušenstvo: batérie, púzdra, 
 nabíjačky, autonabíjačky,   
 slúchadlá, dátové káble, 
 fólie na displej...
-------------------------Kupón------------------------

 Po predložení 

tohto kupónu  10% zľava

Handlová 
na facebooku!
Like!

33. Bundestreffen 
Karpatských Nemcov Slovenska

33. Bundestreffen Karpatských Nemcov 
Slovenska sa konalo dňa 25. mája 2013 
v meste Karlsruhe. Spolok karpatských 
Nemcov z Handlovej dostal pozvanie 
na toto stretnutie a to pre spevácku 
skupinu Grünwald. Hlavným dôvodom 
pozvania bolo zameranie stretnutia na 
Handlovú – Krickerhau. Celý program, 
vystúpenia, príhovory atď. sa niesli spo-
mienkami na prežité obdobie rodákov 
z Handlovej, teraz žijúcich v rôznych 

častiach Nemecka. Priebeh stretnutia sa 
skladal z dvoch častí. Dopoludnia bola 
slávnostná svätá omša, ktorú v nemči-
ne odspievala naša spevácka skupina, 
nasledovali príhovory, vyznamenania, 
spoločné rozhovory a obed. Po krátkej 
prestávke nasledovalo bohaté kultúrne 
popoludnie plné emócií z vystúpení 
skupín. Najvyťaženejší bol Grünwald, 
ktorý vystúpil v troch pásmach, počas 
ktorých sa premietali zábery z našej 
starej a aj terajšej Handlovej. Nechýbali 
slzy, spomienky a prejavy lásky k svojej 
DOMOVINE.       H. Radovská, foto archív, VH

Handlovčania majú od 
1.5.2013 prípoj k rýchliku 

Využívajte ho, je zriadený dočasne!

Od 1.5.2013 je v Handlovej zriadený 
autobusový spoj s odchodom 
z Handlovej v pracovné dni a v sobotu 
o 3.55 h zo zastávky pred hotelom 
Baník. 

Cestovný poriadok platný 
od 1.5.2013 nájdete na 
www.handlova.sk alebo na stránke 
SAD Prievidza, a.s.

Oceňovanie žiakov základných škôl a osemročného gymnázia v Handlovej
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Z rokovaní primátora mesta
Vážení Handlovčania, v stálej rubrike 
vám opäť prinášame rokovania primátora 
mesta v mesiaci jún 2013. Témy stret-
nutí sú i pre vás ukazovateľom, v akých 
smeroch sa snaží vedenie mesta o rozvoj 
Handlovej. 

Primátor mesta absolvoval: 
• Dozorná rada StVS, a.s.
• Rada HBS
• Prijímanie občanov mesta, 
 11 obyvateľov, MsÚ 

• Pracovné rokovanie s Mgr. Janou  
 Oswaldovou, kronikárkou mesta 

• Pracovné rokovanie s konateľom  
 spoločnosti TMG, a.s., 
 Ing. Miroslavom Tomanom

• Mestská rada 
• Členská schôdza HBS
• Rada ZMOS Prievidza
• Prijímanie občanov mesta, 
 13 obyvateľov, MsÚ Handlová

• Správna rada Senior Centra
• Pracovné rokovania na SAD Prievi-
 dza, a.s.

• Pracovné rokovanie s architektom 
 Ing. arch. Patrikom Juríčkom a refe- 
 rentom regionálneho rozvoja MsÚ 
 Ing. Petrom Cagáňom

• Prijímanie občanov mesta, 
 8 obyvateľov,   

• Gremiálna porada
• Mestské zastupiteľstvo

Podujatia, akcie, 
spoločenské aktivity: 

• Otvorenie Handparku
• Obrady – uvítanie do života, sobáše
• Obrady:
 - Oceňovanie žiakov
 - Vyradenie absolventov ZUŠ
 - 55. výročie ukončenia štúdia 
 na Baníckej fakulte v Košiciach

-  Odovzdanie vysvedčení Materským  
 školám, MsÚ – obradná miestnosť

• Banícka Rallye

Systém varovania 
obyvateľov 
Harmonogram skúšky varovného 
systému (sirény) je trvalo zverej-
nený na stránke www.handlova.sk. 
Siréna sa bude najbližšie skúšať 
v piatok 14. júna o 12.00 h. 

Mestské zastupiteľstvo 
sa v júli nekoná 
V mesiaci júl 2013 sa nebude konať 
rokovanie MsZ Handlová v súlade so 
schváleným program rokovaní MsZ na 
2. polrok 2013.

SORELA – áno či nie?
Čo je SORELA
V rokoch 1952 - 1958 prešlo mesto 
Handlová zásadnou architektonic-
kou premenou. 
 V päťdesiatych rokoch 20. storočia 
prichádza nový stavebný sloh, ktorý 
sa v architektúre prejavuje výstavbou 
spojených celkov – prvých sídlisk. 
Hlavným znakom socialistického re-
alizmu, nazvaného tiež SORELA, bolo 
vzájomné prepojenie a prevzatie via-
cerých umeleckých prvkov z antiky 
(stĺpy), renesancie (grafity), oblúkov, 
arkád, atiky, či bohato  zdobených 
reliéfov a ríms. Tvorcom tejto novej 
vlny v architektúre v Československu 
bol Jiří Kroha (1893-1924). 
 Zástavba murovaných troj  až 
päťpodlažných bytových domov 
prechádza mestom Handlová na 
hlavnom cestnom ťahu medziná-
rodnej cesty I/50. Novostavba na tú 
dobu nerešpektovala nič z vlastnej 
histórie mesta, ani pôvodnú zástavbu 
či urbanizmus. Mesto v rokoch spri-
emyselňovania Slovenska dostalo 
úplne nový charakter.  Bytové domy 
s bohatou členitou fasádou boli na 
tú dobu zdobené množstvom archi-
tektonických prvkov. Viacpodlažné 
murované stavby z tehál boli zdobe-
né dekoratívnymi prvkami, charak-
teristickými pre baníctvo, typickými 
pre Handlovú 20. storočia. Využívaná 
bola ornamentálna a figurálna výzdo-
ba v ploche omietky s rastlinnými 
motívmi, päťramennými hviezdami, 
skríženými kladivami a pod. V snahe 
vytvoriť novú dominantu mesta, bol 
v strede sídliska postavený obytný 
dom s vežičkou a hodinami. Po 
meste Nová Dubnica a po niekoľkých 
stavbách v Bratislave, Žiline, Prešove, 
Šaci je Handlová druhým mestom 
na Slovensku, kde sa prvky SORELY 
zachovali vo veľkom rozsahu. To ale 
nie sú v Handlovej len obytné domy 
a vežička, ale aj  dom kultúry a mest-
ský úrad. Nástupom sedemdesiatych 
rokov 20. storočia SORELA končí. 
Socialistický realizmus nahradili pa-
neláky. 

História alebo polystyrén?
 Snaha o zníženie energetických 
nákladov či túžba po modernejšom 
vzhľade obytných domov  - to je 
realita našej doby. Domy obliepame 
polystyrénom a maľujeme všetkými 
farbami. Prievidzská ulica je naozaj 
ako rozsypané farbičky z peračníka. 
Možno je za našou túžbou po farbách 
naša šedivá minulosť. Ale je toto ar-
chitektúra? Všetko by malo mať svoje 
hranice a mesto by malo mať archi-

tektonickú víziu. Niekto, kto tomu 
rozumie, by nám mal poradiť, ako 
urobiť Handlovú krajšou. Krajšou, nie 
pestrofarebnejšou. Možno zateplova-
nie na Ulici 29.augusta, otĺkanie ríms 
a šambrán, ničenie histórie otvorí šir-
ší dialóg o architektúre a urbanizme 
v Handlovej. Bolo by naozaj načase!
A odpoveď na titulok tohto článku 
SORELA – áno či nie? Tú nájdete 
v úryvkoch žiadosti, ktorú mesto 
zaslalo Krajskému pamiatkovému 
úradu v Trenčíne. V žiadosti sa okrem 
iného píše:
 Mesto Handlová má záujem chrá-

niť svoje dedičstvo a už postavené 
objekty zachovať v architektonickom 
slohu svojho vzniku. Obhliadkou 
bytových objektov na Ul. 29. au-
gusta, budovaných v štýle SORELA, 
bol zistený stav, ktorý zásadným 
a nezvratným spôsobom devastačne 
mení tento územný celok.  Dnes sa 
vlastníci bytových priestorov mohut-
ne rozhodli pre obloženie fasády for-
mou zateplenia. Tento neštandardný 
krok priniesol škody nevyčísliteľného 
charakteru a nezvratných pre budúce 
generácie. Mesto Handlová má sna-
hu tieto predmetné objekty zachovať 
a neodporučiť vlastníkom bytov 
zatepliť ich, čím by zásadne prišlo k 
zmene fasády objektov a odstráneniu 
charakteristických prvkov architektú-
ry socialistického realizmu. 
 Mesto Handlová Vás žiada o od-
borný dohľad a vydanie predbežného 
rozhodnutia o zastavení fasádnych 
úprav na týchto objektoch, s mož-
nosťou preskúmania možností 
opätovného zápisu do Ústredného 
zoznamu pamiatkového fondu SR.
Mesto Handlová vydaním predbežné-
ho opatrenia Krajského pamiatkového 
úradu Trenčín,  pracovisko Prievidza, 
bude môcť zabrániť tomuto procesu 
ničenia histórie, typickej pre architek-
túru Handlovej 20. storočia. 

S pozdravom
Rudolf Podoba,  primátor mesta Handlová

Čo ďalej? Zachovať či zakryť?
 Handlovčania, aj toto je naše mesto, 
naša história, mesto, v ktorom žijeme. 
Skúsme sa teda k nemu správať s 
trochou rešpektu a úcty. To, čo tu 
vybudovali naši starí otcovia a otcovia, 
čo lákalo do mesta turistov, čím sme 
sa pýšili - odchádza. Prezentujeme sa 
ako banícke mesto, ale to typické pre 
baníctvo ničíme. V roku 2009 sem bol 
premiestnený Pamätník baníkov. Sym-
bolické miesto – socialistický realizmus 
v úzkom prepojení na mesto ako cent-
rum uhoľného baníctva na Slovensku. 
 Aj to, čo nie je zapísané v Zozname 
Národných kultúrnych pamiatok, si treba 
vážiť a správať sa k tomu s patričným re-
špektom. Turisti, prechádzajúci Handlo-
vou, nám SORELU závideli a obdivovali 
ju.  My ju teraz definitívne ničíme!
Jana Oswaldová a Karpaty Art Gallery - Handlová 
moje mesto, n.o.

Kopírovanie, laminovanie, 
viazanie, tlač z USB 
Tlač od 0,15 eur/A4 čb
Podnikateľský inkubátor č.314
5444013, 0907 774 280
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Záverečný účet mesta, ale aj 
2.úprava rozpočtu na rok 2013. 
Taký bol program májového ro-
kovania handlovských  poslancov. 
 Už tradične sa rokovanie han-
dlovských poslancov začalo 
nakladaním s majetkom mesta.  
V prvom  prípade poslanci žiadosť 
o odkúpenie prenajatého pozemku 
schválili. Ďalšie tri žiadosti  sa 
týkali  odpredaja pozemkov na  
Potočnej ulici. Na nej bude už čos-
koro  spoločnosť Veolia  rekonštru-
ovať  kanalizáciu. Aj preto poslanci 
predaj pozemkov v tejto lokalite 
neschválili.  Aj ďalšiu žiadosť o od-
kúpenie pozemku, tentokrát v Ba-
níckej kolónii, poslanci neschválili. 
V tejto časti mesto v súčasnosti  
blokuje odpredaj pozemkov. Mesto 
dostalo aj tri žiadosti o odkúpenie 
pozemkov v mestskej časti Nová 
Lehota. Mesto na tieto pozemky 
vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž.  
 Na májovom zastupiteľstve 
predkladali konatelia mestských 
spoločnosti výsledky hospodá-
renia za minulý rok. Spoločnosť 
Hater Handlová  dosiahla kladný 

hospodársky výsledok vo výške 5 
050 €. Už menej sa darilo Mest-
skému bytovému podniku. Minulý 
rok ukončil so stratou 71 000 €. 
Hlavnými príčinami bolo prevzatie 
futbalového štadióna pod správu 
MsBP a rekonštrukcia budovy na 
Partizánskej ulici, v ktorej sídlia 
zubné ambulancie.
 V  minulom roku hospodárili  
všetky mestské obchodné spoloč-
nosti, ale aj rozpočtové a neziskové 
organizácie  v úspornom režime. 
Museli si poradiť s nižším rozpoč-
tom a transferom od zriaďovateľa.  
    Mesto Handlová rok 2012 ukon-
čilo prebytkom vo výške 61 000 
€. Prebytok,  očistený o účelové 
nedočerpané prostriedky, vo výš-
ke viac ako 40 000 €  putoval do 
rezervného fondu mesta.  Poslanci 
schválili aj druhú  úpravu rozpočtu 
mesta. Rozpočet počíta s vyššími 
výdavkami o  279 805 €. Na dru-
hej strane ráta aj vyššími príjmami 
z podielových daní o 207 000  
€. V závere rokovania poslanci  
schválili štatút neziskovej organizá-
cie Senior centrum.             rd

Z májového rokovania MZ



Zvoz separovaných 
zložiek odpadu

V mesiaci júl 2013 sa budú jednotli-
vé zložky zvážať nasledovne: 
Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec
 plasty  3., 17. a 31.7. 2013
 papier  10. a 24.7.2013
 sklo  30.7.2013
Mestská časť Morovno, dolný 
koniec
 plasty  4. a 19.7. 2013
 papier  12.7.2013
 sklo  26.7.2013

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 strán-
ke www.handlova.sk.
Aktuálny kalendár nájdete aj na 
www.handlova.sk, Kam s odpadom 
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. Vy-
beráme z Dobrých správ, ktoré 
prišli v mesiaci jún 2013 na našu 
stránku www.handlova.sk 

Dobrá správa z Handlovej č.17/
2013, 11.6.2013
Môj nápad pre región: Študentka 
SOŠ v Handlovej  Anička Kocia-
nová, pod vedením Ing. Dariny 
Krónerovej obsadila v krajskom 
kole „Môj nápad pre región“ 3. 
miesto a postupuje do celoslo-
venského finále. Ďakujeme jej za 
prezentáciu nápadu handlovsko- 
rematského chodníka  a držíme 
jej palce v celoslovenskom kole.
Autor: Erika Jonasová, ZOHD
 
Dobrá správa z Handlovej č.16/
2013, 10.6.2013
Super akcia "Stretnutie priateľov 
robotiky 2013 v Handlovej" je za 
nami a tešíme sa na jej pokračo-

vanie na budúci rok! Roboti prišli 
do Handlovej v sobotu 8.6.2013. 
Veľmi priateľská atmosféra a záu-
jem detí o prezentované modely v 
CVČ Relax boli vynikajúce. Chce-
me sa preto poďakovať všetkým 
organizátorom, hlavne p. Strako-
vej a Zimanovi. Prídeme zas!
Autor: Lenka Mazúrová
 
Dobrá správa z Handlovej č.15/
2013, 6.6.2013
Od Lega k robotike: Handlovča-
nia Jakub a Matej Mazúrovci sa 
23.mája 2013 zúčastnili RBA 
súťaže (Robotický Battle na Alejo-
vej), ktorá sa konala v Košiciach 
na Gymnáziu Alejová. Išlo o súťaž 
pre žiakov základných a stred-
ných škôl, ktorí majú záujem o ro-
botiku. Jej cieľom je popularizácia 
robotiky a informatiky na školách. 
V kategórii Vlastný model - Model 
z praxe chlapci ako začiatočníci 
získali 2. miesto s modelom Mini 
odhŕňač. Potvrdili tak úspech z 
Trenčína, kde na Trenčianskom 
robotickom dni o niečo skôr - 
25.apríla 2013 zvíťazili v kategórii 
Skladačky robotov s projektom 

Robotickí pretekári. Ten sa dá 
použiť pri výučbe o rýchlosti na 
hodine fyziky v 8. ročníku ZŠ.
Autor: Lenka Mazúrová
 
Dobrá správa z Handlovej č.14/
2013, 5.6.2013
Nalaďte si svoje televízory: Už 
viac ako mesiac je možné z Bra-
lovej skaly prijímať 2 multiplexy,  
ktoré poskytujú tieto voľné TV 
programy a rádiá:
Multiplex 2: JOJ plus, 
Markíza, Doma, TA3        
Multiplex 3: RTVS 1 (aj HD), 
RTVS 2, Rádio Slovensko, Re-
gina, Patria, FM, Devín, Klasika, 
Litera, Junior, Slovak International   
Autor: Komisia pre komunikáciu a 
informatizáciu pri MsZ Handlová

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

Štvrtok, 13.jún sa  v Karpaty Art 
Gallery zmenil na deň plný straši-
delných príbehov, hororov a zombíc-
kých historiek. Jednoznačne nepatril 
tým,  ktorí sa  „boja báť !“.
Odpoveď na otázku prečo? je jed-
noduchá -  pretože v tej najlepšej 
napätej atmosfére  galéria Karpaty 
Art Gallery Handlová   v spolupráci 
s vydavateľstvom Trio publishing 
Bratislava uviedli na literárnej bese-
de pre handlovských školákov novú 
knižku pod názvom Nebojsa! a iné 
HORORozprávky. A ten, kto sa  s 
nami nebál báť, dozvedel sa  pro-
stredníctvom vydavateľky Magdalény 
Fazekašovej , že  nová knižka ukrýva  
na 88. stranách  13 HORORozprávok  
od velikána slovenskej literatúry Pavla 
Dobšinského , ktoré upravil a pre-
rozprával  do  súčasnej slovenčiny 
spisovateľ  Igor Válek.
Aká by to bola detská kniha, ak by 
v nej neboli nádherné farebné ilust-
rácie?
Nebojte sa !  Nebojsa! a iné HO-
RORozprávky nádherne  ilustroval 
akademický maliar Rudolf Cigánik. 
Zvedavci zo škôl sa prostredníctvom 
svojich otázok na besede mohli do-
zvedieť viac o tom ako kniha vznikla, 
či je náročné pisať alebo  ilustrovať, 

ale tiež o tom, čo všetko  musí robiť 
vydavateľ . Deťom na všetky otázky 
s radosťou odpovedali:
Magdaléna Fazekašová- vydava-
teľstvo Trio publishing Bratislava
Igor Válek - autor  textu knihy Neboj-
sa! a iné HORORozprávky
Rudolf Cigánik - ilustrátor knihy Ne-
bojsa! a iné HORORozprávky

Galéria Karpaty Art Gallery neza-
budla v tento deň ani na dospelých 
a o 16.00 sa uskutočnila slávnostná 
inaugurácia, na ktorej si mohli diváci 
pozrieť netradičnú  divadelnú scénku 
inšpirovanú novou  knihou v podaní 
Divadla pri Kolkárni, ktorá zaručene 
pobavila - tak ako sme pri chalanoch 
z  Divadla pri kolkárni zvyknutí. Hneď 
po nej nasledovalo uvedenie novej 
knihy do života a krst. Za účasti 
obecenstva sa krstnými rodičmi stala 
zakladateľka galérie Helena  Galbavá 
a autor ilustrácií Rudolf Cigánik. Krs-
tilo sa naozaj netradične, písmenko-
vými cestovinami a krvou autora ilus-
trácií. Počas podujatia bola súčasťou 
priestoru aj výstava  ilustrácií.
Karpaty Art Gallery ďakuje všetkým 
hosťom a účinkujúcim. 

Jakub Cigánik
Karpaty Art Gallery Handlová

Handlovčania sa prišli báť do Karpaty Art Gallery 

Dobré správy z Handlovej
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Mestská polícia informuje.....

Novootvorené prevádzkárne 
- Predaj elektroinštalačného mate 
riálu, Prievidzská 68  
- Predaj kebabu a nealko nápojov, 
ČSA 46

Zrušené prevádzkárne 
Hračky-šport, Námestie baníkov 13              

Presťahované prevádzkárne 
Mobilshop, z Námestia baníkov 13 
na Námestie baníkov 20 
Textilná galantéria, dámske kraj-
čírstvo z Námestia baníkov 13 na 
Námestie baníkov 10/2

Mestská polícia zaznamenala za mesi-
ac máj 2013 – jún 2013 /od 20.5.2013 
do 18.6.2013/ celkom 356 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 72 priestupkov, 
z ktorých bolo 50 priestupkov bolo 
oznámených občanmi mesta. 
Z celkového počtu bolo 19 doprav-
ných priestupkov. 

Priestupky porušením VZN:
VZN č. 1/2009 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach – 2 priestupky,  VZN 
č. 6/2010 o dodržiavaní verejného pori-
adku a verejnej čistoty – 3 priestupky, 
VZN č. 4/2012 o nakladaní s komunál-
nym odpadom a drobným stavebným 
odpadom  – 11 priestupkov.
Proti majetku bolo zistených alebo 
oznámených 7 priestupkov /z toho 
bol 1 priestupok odovzdaný OOPZ pre 
podozrenie zo spáchania trestného činu 
krádeže/.  
Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
verejného poriadku, kde MsP riešila 
celkom 10 priestupkov, z ktorých bolo 
7 prípadov rušenia nočného pokoja, 1 
prípad bol na úseku verejného pohorše-
nia, 1 priestupok na úseku znečistenia 
verejného priestranstva a v 1 prípade 
bolo neoprávnene zabraté verejné 
priestranstvo.  
V 18. 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/. Proti občianskemu spoluna-
žívaniu riešila MsP 1 priestupok. Pre 
podozrenie zo spáchania trestného 
činu bol 1 priestupok odovzdaný OOPZ 
Handlová k ďalšiemu objasňovaniu. 
Príslušníci mestskej polície odchytili  
12 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku, v 1 prípade bol pes vrátený 
svojmu majiteľovi.  
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 116 zákrokov a 15 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objek-
tom. Kamerovým systémom bolo 
zistených 6 priestupkov.  
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 16 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od 20.05.2013 do 18.06.2013: 
24.5.2013 o 12:15 hod. – tel. oznámené, 
že na jarmoku dve osoby ponúkajú ľuďom 
rôzne masti bez povolenia mesta. Hliadka 
na mieste zistila muža a ženu, ktorí sa ne-
preukázali povolením  od mesta. Uviedli, že 
robili iba prieskum trhu a tovar nepredávali.  
Po upozornení hliadkou činnosť ukončili 
a z mesta odišli. 
1.6.2013 o 13:55 hod. – hliadka MsP spo-
zorovala oproti potravinám Sama na lavičke 
ležiaceho bezdomovca, ktorého sa snažil 
prebrať ďalší bezdomovec. Bolo zistené, že 
bezdomovec je celý modrý a okolo úst má 

penu. Hliadka privolala RZP cez 112-ku a do 
príchodu posádky RZP sa riadila inštruk-
ciami operátora linky 112. Po príchode 
posádka resuscitovala poškodeného. Asi 
po 20 min. sa na miesto dostavila druhá 
RZP s lekárom, ktorý skonštatoval exitus 
bez cudzieho zavinenia. Na miesto privolaná 
hliadka OOPZ. 
6.6.2013 o 11:45 hod. – tel. oznámila 
vedúca drogérie Teta, že v predajni došlo ku 
krádeži. Páchateľka sa už na mieste nena-
chádzala, ale bola zaznamenaná kamerovým 
systémom v predajni. Hliadka z kamerového 
záznamu spoznala podozrivú, ktorá odcudzi-
la 3 ks hydratačných krémov Nivea. Podozri-
vá bola spozorovaná pri Mamutíku a hliadku 
MsP po výzve nasledovala na útvar MsP za 
účelom podania vysvetlenia k priestupku. Na 
útvare MsP sa k činu priznala. Z kamerových 
záznamov v predajni bolo zistené, že podo-
zrivá kradla v predajni už aj v mesiaci máj. 
Vec v riešení MsP.
13.6.2013 o 13:10 hod. – na útvar MsP sa 
dostavila poškodená s 11 ročnou dcérou 
a s jej 11 ročnou kamarátkou a uviedla, že 
dievčatá lúpežne prepadli dve Rómky na Ul. 
SNP pri predajni Coop Jednota, kde od nich 
pýtali peniaze. Jednu z nich fyzicky napadli a 
dievčatám sa vyhrážali bitkou a pod hrozbou 
ublíženia žiadali peniaze. Od strachu im 
poškodená dala 1 €, ale Rómka chcela, aby 
ich rozmenila v potravinách, pričom druhú 
dievčinku držali až pokiaľ sa nevrátila s roz-
menenými peniazmi. Pre podozrenie z trest-
ného činu lúpeže bol skutok odovzdaný na 
OOPZ. Hliadka MsP sa v meste zamerala na 
podozrivé osoby podľa popisu. Prehrávaním 
kamerových záznamov mestskej polície boli 
zistené podozrivé dievčatá a záznam bol na 
žiadosť odovzdaný na OOPZ Handlová. Vec 
rieši OO PZ v Handlovej. 

KOMPRAX 
na mestskej polícii
V mesiacoch apríl - jún 2013 
pripravili a zrealizovali príslušníci 
Mestskej polície v Handlovej tri 
projekty v rámci Národného projektu 
KOMPRAX – Kompetencie pre prax, 
ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov 
EÚ. Samotnej realizácii projektov 
predchádzala teoretická príprava 
a odborné školenie pod vedením 
skúsených lektorov. 
;Prvý projekt s názvom „Už viem, 
čo je zebra“ bol zameraný na do-
pravnú výchovu náučnou formou 
pre deti  z elokovaných tried ma-
terskej škôlky na MC. Zúčastnilo sa 
ho 34 detí s pani vychovávateľkami. 
Počas dvoch dní sa deti oboznámili 
s niektorými dopravnými značkami 
a zariadeniami a naučili sa niektoré 
pravidlá pri prechádzaní cez cestu. 
Nasledujúca beseda bola doplnená 
hudobnou produkciou, tanečnými ak-
tivitami a súťažami. Po besede si deti 
maľovali dopravné značky, ktoré si 
vystrihovali a lepili na špajdle a vyro-
bili z papierových krabíc a farebných 
tanierikov dva veľké semafory. Ich 
aktivity boli ocenené sladkou odme-

nou. Na druhý deň si deti vyskúšali 
správne a bezpečné prechádzanie 
cez cestu a vyskúšali si aj vytvorenie 
fiktívnej dopravnej situácie v areáli 
škôlky, kde si sami nakreslili cesty 
a priechod pre chodcov, na ktorom 
si vyskúšali  ako správne jazdiť.  Ich 
snaha a vedomosti boli opäť odme-
nené sladkosťami. 
 Druhý projekt s názvom „Človek 
a pes“ bol zameraný na problemati-
ku prevencie v situáciách, kedy deti 
prichádzajú do kontaktu s túlavými 
psami, kde hrozí nebezpečenstvo 
napadnutia a pohryznutia.  Projekt 
sa realizoval v Základnej škole MC 
v spolupráci s Mestským kynolo-
gickým klubom v Handlovej pod 
vedením Ing. R. Dobiša. Celkom 
70 detí sa dozvedelo od skúsených 
odborníkov v oblasti kynológie, ako 
sa správať v takýchto situáciách, čo 
urobiť v prípade stretu s neznámym 
psom a ako sa správať ku psom vo 
všeobecnosti. Súčasne sa dozve-
deli ako správne vycvičiť psa a tiež 
dôsledky nesprávneho prístupu ľudí 
ku psom.  Celý projekt bol ukončený 
ukážkami rôznych odvetví kynológie 
pred zrakmi asi 200 detí zo školy.  
Deti si mohli pohladkať psov rôznych 
plemien, videli na vlastné oči, že aj 
tzv.  nebezpečných psov môžeme vy-
cvičiť a nie sú nebezpeční pre okolie, 
pokiaľ majú správne vedenie.  
 Tretí projekt s názvom „Strávme 
spolu deň“ bol zameraný na využitie 
voľného času pre deti zo základných 
škôl vo veku 13-15 rokov. Celkom 28 
žiakov súťažilo na Strelnici v Handlo-
vej v športovej streľbe zo vzduchov-
ky.  Vyskúšali si aj hod granátom na 
cieľ, málo známu hru Petang, šípky 
a nakoniec im skúsený strelec Ondrej 
Benke ukázal strelecké zbrane, ktoré 
sa používajú na súťaže v rôznych dis-
ciplínach. Deti videli aj ukážky streľby 
zo služobnej pištole príslušníkov MsP 
Handlová. Na záver takmer poldňovej 
akcie si všetci pochutnali na opeče-
ných špekáčikoch, slanine a sladkej 
odmene. 
Realizované aktivity príslušníkov MsP 
Handlová, v spolupráci s učiteľmi 
a dobrovoľníkmi v rôznych oblastiach 
spoločenského života, potvrdzujú ich 
význam a zmysel. Všetkým zaintere-
sovaným pracovníkom s mládežou 
patrí poďakovanie a uznanie za od-
vedenú prácu. 
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.         

MsP Handlová

Plánovaná odstávka 
prevádzky v Plavárni mesta 

Handlová bude od  
1.7.2013 do 15.9. 2013

Príjemné leto!

Získajte informácie o dia-
ní v meste priamo do svo-
jej emailovej schránky

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

Predám dom v Novej Lehote. 
Pekné slnečné miesto, 8 árová 
záhrada, 0907149 774.

Narodené detičky 
máj/jún  2013

Nicolas  Hatala
Norbert  Šarközi
Tobias  Slovák 
Viliam  Záruba
Tobias  Arady
Nicolas  Ďurovič
Damián  Boťanský
Andrea  Fabanová
Lenka  Tavaliová
Mia  Hlivová
Mia  Mikulová

Poďakovanie
Záhradkári z osady Nová Lehota 
a obyvatelia dolného konca dedi-
ny touto cestou ďakujú vedeniu 
mesta a SAD za predĺženie trasy 
MHD v Novej Lehote.

Marcel Pernica



Pomáhame dosahovať 
vaše ciele
 

Help, n.o. ponúka kurzy aj cez 
letné prázdniny:
Tvorba www stránok, 
otvorenie  08.07.2013. Rýchlokurz 
je vhodný pre študentov stredných 
a vysokých škôl, ale aj pre všet-
kých, ktorí  chcú vedieť vytvárať 
internetové stránky.
Obsluha motorových vozíkov, 
kurz sa otvára v rôznych termí-
noch, podľa požiadaviek záujem-
cov o kurz. 
Prihláste sa ešte dnes:
Help, n.o. Handlová, Námestie 
baníkov 8 (nad MsP, 2. posch.); 
mobil: 0905 884 813; 
kmetova@handlova.sk; www.hel-
pha.szm.sk
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DAZYA úspešná
10. až 12.mája zorganizova-
la tanečná skupina DAZYA 
svoj prvý tanečný workshop. 
Tento projekt sa mohol usku-
točniť vďaka ,,Modernému 
vzdelávaniu pre vedomostnú 
spoločnosť,,  a bol spolufi-
nancovaný zo zdrojov EÚ. 
 Počas troch dní plných tanca, 
zábavy a skúseností si zúčastnení 
mohli zatancovať s kvalitnými 
lektormi tanca ako je napr. Ján 
Šutka, člen známej tanečnej for-
mácie THE PASTELS, či Andrea 
Kováčová, aktuálna Miss Dance 
SR. Tanečný Workshop dopadol 
nad očakávania a my sa môžeme 
tešiť na nové projekty organizované Dazyou. 
 Nie je to prvýkrát, čo DAZYA na seba upútala. Do 
povedomia ľudí sa dostáva od januára tohto roku, kedy 
oficiálne vznikla. Za toto krátke obdobie si stihla vybudovať 
vážnosť u tanečníkov a lektorov z rôznych kútov Slovenska 
a získať rad ocenení. Dazya sa môže za svoje 6 mesačné 
obdobie pýšiť účasťou na registrovanej súťaži IDO - BB, na 
medzinárodnej postupovej súťaži v Bratislave (semifinále 
aj finále) a na celoslovenskej súťaži v Považskej Bystrici. 
Získala 2 x 1.miesto, 1 x 2. miesto,  4 x 3. miesto a zbierku 

dopĺňa špeciálna cena poroty.  Tanečná skupina DAZYA 
má do dnešného dňa 29 členov vo veku od 7 do 21 rokov 
a vďaka svojej profesionalite a záujmu ľudí pripravuje 
v septembri konkurz pre nových členov a novú vekovú 
kategóriu - pre deti od 4 rokov. Verejnosť bude včas infor-
movaná. 
„Sme noví, plní nápadov a ambícií. Hrdo reprezentujeme 
naše malé mestečko a tešíme sa na DAZYA CAMP 2013, 
ktorého sa zúčastnia naši tanečníci už v auguste. ”  

DAZYA

Hurá na prázdniny!
Letné prázdniny sa začínajú 1.júla 
2013 a končia sa 30.augusta 2013. 
Posledný deň vyučovania pred za-
čiatkom prázdnin je 28. jún 2013 
(piatok). Začiatok vyučovania po 
prázdninách je 2.september 2013 
(pondelok).
Dobrú náladu a počasie, super 
zážitky a relax prajeme všetkým 
prázdninujúcim a dovolenkujúcim 
školákom i neškolákom.

Fotoštúdio 
Asterion n.o.
- foto na preukážky
- maturitné foto
- svadobné foto
046/5444013
0907774280

Prevádzka v Materskej ško-
le, počas letných prázdnin

Mesiac júl 2013 
V prevádzke bude elokované 
pracovisko Morovnianska cesta, 
ostatné triedy budú mať prerušenú 
prevádzku.
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.

31. mája 2013  DAMP zorganizoval 
podujatie s názvom "Spoznaj štáty 
EÚ".  Pozvané boli všetky základné a 
stredné školy z Handlovej. Zúčastni-
li sa všetky, okrem Gymnázia Ivana 
Bellu. Žiaci si pripravili prezentácie 
o členských štátoch EÚ, ktoré nám 
odprezentovali a získali odmenu. 
Žiaci vyplnili krátky kvíz o Európs-
kej únii, s ktorým sa potom mohli 
zapojiť do žrebovania o zaujímavé 
ceny. Spestrením tohto podujatia 
bola aj živá reťaz mladých, ktorá 
sa robila vo viacerých mestách 
na Slovensku v rámci Európskeho 
týždňa mládeže.

 V tento deň sme taktiež zorga-
nizovali aktivitu z projektu „Je to o 
nás“ z programu ADAM 2. Bolo to 
posedenie s významnou osobnosťou, 
ktorú predstavoval poslanec mesta 
Handlová Arpád Koszta. Posedenie 
malo priateľskú atmosféru a všetci si 
z neho niečo odniesli. 
 Ďalšia naša aktivitka bola 8. júna. 
DaMP-áci zabávali deti na Haluško-
vých slávnostiach, ktoré sa konali 
v Kolibe u Pacha. Maľovali na tvár, 
deti si vyfarbovali omaľovánky, vy-
rábali papierové ovečky a vymysleli 
sme aj pohybové aktivity ako napr. 
zhadzovanie kelímkov. Deti boli milé 
a tvorivé, len to počasie si nás nejako 
neobľúbilo.

 Ďalšou DaMP-áckou aktivitkou, na 
ktorú sme získali finančné prostri-
edky z projektu „Sme v tom spolu“, 
bolo otvorenie zrevitalizovaného 
Handparku, spojené s piknikom a so 
streetballom. Konalo sa dňa 14. júna 
2013 v parku za nemocnicou. Mladí 
sa mohli vyblázniť na streetballovom 
turnaji. Pre tých menších tu bolo pri-
pravené maľovanie na tvár. Atmosféra 
bola priateľská a všetci mali z nového 
parku radosť. Keďže DaMP-áci celú 
túto aktivitu zorganizovali formou 
pikniku, mohli si návštevníci zakúpiť 
aj guláš za dobrovoľný príspevok.  
Pre súťažiacich, spolu so všetkými 
dobrovoľníkmi, ktorí sa zapájali do re-
vitalizácie parku, bol guláš zadarmo. 
Podujatie sa končilo vyhodnotením 
streetbalového turnaja, ktorý vyhral 
tím s názvom „Supermani“ – Matúš 
Goga, Pavol Šauša, Filip Fehér, Vlado 
Ciglan. Na druhom mieste sa ocitli 
DaMP-áci – Majka Kováčiková, Kika 
Kováčiková, Lucia Líšková a Šaňo 
Muszela. Na treťom mieste bol  tím 
s názvom „Makači“ – Ivan Morvay, 
Dávid Gerát, Dominik Kačák a Roman 
Prokein. Všetkým gratulujeme a ďaku-
jeme, že sa zapojili. 
 Keďže sme aj žiakmi Strednej 
odbornej školy, informujeme vás aj 
o našich aktivitách v škole. Dňa 29. 
apríla 2013 naši žiaci z SOŠ Han-

dlová participovali na súťaži NAG 
2013 (network academy games). 
Je to súťaž študentov stredných a 
vysokých škôl z celého Slovenska. 
Súťaž spadá pod globálny program 
sieťových akadémií, v rámci ktorých 
sa každoročne vzdeláva približne 
milión študentov v 165 krajinách.
 Do kategórie HS3 nasadili tri tímy 
študentov - z toho jeden čisto diev-
čenský, ktorý bol ako prvý na Sloven-
sku. Jeden tím, ktorý tvorili študenti 
Krajčík, Letavay a Stejskal sa umiest-
nil na prvom mieste. Druhý tím, ktorý 
tvorili študenti Tomašov,  Krausko a  
Tonhauzer sa umiestnil na 5. mieste. 
A naše dievčatá sa taktiež nemusia 
vôbec hanbiť. Študentky Mjartanová, 
Nechalová a Kováčiková sa umiestnili 
na 20. mieste. V kategórii UNI vyhral 
za SOŠ Handlová Jakub Pullmann 2. 
miesto. V kategórií video získali tretie 
miesto s „Password recovery“ štu-
denti Dombay, Dolník a Kováčiková.   
Všetkým gratulujeme a prajeme veľa 
úspechov. 
 Ďalšie zaujímavé fotografie z našich 
podujatí, pripravované aktivity a aj 
mnoho zaujímavého nájdete na našej 
facebookovej stránke – DaMP Han-
dlová (https://www.facebook.com/
pages/DaMP-Handlova).    
 

Majka Kováčiková – primátorka DaMP

DaMP organizoval, aktivizoval, participoval, učil sa a zabával...
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Kurzy 
PC 1+1

Podnikateľský inkubátor v 
Handlovej ponúka záujem-
com - začiatočníkom počíta-
čové 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.inkubatorhandlova.sk

Pohovka RITA
Rozkladacia s úložným priestorom, automat, možnosť výberu poťahu. 
Rozmer 255x189x97x h. 87 cm,  spacia plocha 195x126cm.

549,-
stará cena

nová cena

499,-

Sedacia súprava TORINO
Rozkladacia s úložným priestorom, možnosť výberu poťahu
Rozmer: 195x80x73 cm,  spacia plocha 195x136cm.

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!

TASR | 04.06.2013 07:19
Už v najbližších rokoch by mohlo 
Európe chýbať až niekoľko stotisíc 
odborníkov na informačné tech-
nológie. Upozorňuje na to analýza 
nemeckej spoločnosti Empirica, 
ktorú si nechala vypracovať Európ-
ska komisia (EK).
 Rozdiel medzi dopytom a ponukou 
by mali zmierniť aktivity zamerané na 
hľadanie a výchovu mladých talentov. 
Jednou z nich sú aj Networking Aca-
demy Games (NAG), súťaž študentov 
stredných a vysokých škôl z celého 
Slovenska, ktorú tento rok už po ôsmy 
raz organizovala Technická univerzita 
(TU) v Košiciach v úzkej spolupráci 
so spoločnosťou Cisco Systems. 
Súťaž spadá pod globálny program 
sieťových akadémií, v rámci ktorých 
sa každoročne vzdeláva približne milión 
študentov v 165. krajinách.
 Víťazi si v pondelok prevzali oce-
nenia z rúk ministra školstva Dušana 
Čaploviča (Smer-SD)  a štátneho 
tajomníka Štefana Chudobu na pôde 
Fakulty informatiky a informačných 
technológií Slovenskej technickej uni-
verzity v Bratislave.

V kategória HS3 dnes ocenenie za prvé 
miesto získalo trojčlenné družstvo zo 
Strednej odbornej školy (SOŠ) Hand-
lová, na druhom mieste sa umiestnil 
tím Strednej priemyselnej školy elek-
trotechnickej (SPŠE) v Prešove a na 
tretej priečke skončil tím zo Spojenej 
školy SPŠE Nové Zámky. V kategórii 
UNI vyhral za stredoškolákov Vladimír 
Kuchár zo SPŠE Košice, na striebornej 
priečke skončil Jakub Pullmann zo SOŠ 
Handlová a na treťom mieste Miroslav 
Kravec zo SPŠE Košice. Kategóriu 
PT vedie rovnako Vladimír Kuchár, na 
druhom mieste je Jaroslav Tóth zo SŠ 
Nové Zámky a na treťom Matej Gallo zo 
SŠ Nové Zámky.
Z radov vysokoškolákov v kategórii UNI 
ocenili Jána Janovica a Jána Hrka, ktorí 
študujú na Žilinskej univerzite, a tiež To-
máša Boroša z STU Bratislava. V kate-
górii PT vyhrali Attila Sovák z Technickej 
univerzity Košice, Viliam Straka z STU 
Bratislava a Matej Klotton zo Žilinskej 
univerzity. V kategórii vzdelávacie videá 
vyhralo video s názvom Jazda sieťou, 
ktoré vytvorili na Technickej univerzite 
v Košiciach. Ocenili aj video s názvom 
Mena v sieti internet vytvorené na SSOŠ 
Poprad a video s názvom Obnova hesla 

zo SOŠ Handlová.
 Na Slovensku sa v tomto roku konal 
už ôsmy ročník NAG 2013. Národné 
kolo sa uskutočnilo 29. mája 2013 na 
Technickej univerzite v Košiciach. Do 
národného kola postúpilo zo školských 
kôl viac ako 100 jednotlivcov a študent-
ských tímov, ktoré súťažili v štyroch 
kategóriách. V kategóriách HS3 a UNI 
bolo úlohou tímov a jednotlivcov v prie-
behu hodiny riešiť praktické konfigurač-
né úlohy na segmentoch laboratórnej 
siete. V rámci tretej kategórie PT riešili 
študenti úlohy v simulačnom prostredí 
Packet Tracer. V teoretickej časti súťaže 
všetci súťažiaci overovali svoje teore-
tické vedomosti formou online testu. 
Prvýkrát bola zorganizovaná aj súťaž 
v rámci novej kategórie zameranej na 
tvorbu krátkych vzdelávacích videí.
 Sieťový akademický program spo-
ločnosti Cisco je najvýznamnejšou 
globálnou vzdelávacou iniciatívou, 
ktorej cieľom je príprava žiadaných 
špecialistov v oblasti počítačových sietí 
a zavádzanie nových informačných a 
komunikačných technológií do vzde-
lávacieho procesu. TASR informácie 
poskytla Petra Kotuliaková z FIIT STU.

(krátené, VH)

Hand lovčan ia  obstá l i  na  výbornú !

Predaj 
na splátky



Odišla, jediná na svete, čo nikdy    
nezradí..! Na ňu nám zostane najkraj-
šia spomienka, to bola najdrahšia, to 
bola maminka. Osud je občas veľmi 
krutý, nevráti, čo raz vzal... Zostanú 
iba spomienky a v srdci veľký žiaľ... 

13.6.2013 uplynul rok, čo nás 
navždy opustila vo veku 52 rokov  

Júlia Vrzalová. 

S láskou spomíname... manžel, 
deti s rodinami, vnúčatá a celá 
rodina.
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Opustili nás  
máj / jún

Imrich Trnka  23 rokov
Ľubomír Slovák  57 rokov
Dušan Minarčin  45 rokov
Marián Dobrotka  70 rokov
Mária Galbová  68 rokov
Mária Sombathyová  86 rokov
Mária Komárová  84 rokov

Dňa 18.6. 2013 a dňa 26.7.2013 uplynie rok, 
čo nás navždy opustili naši rodičia, starí rodi-
čia a prastarí rodičia 

Mária a Vladimír Krištofcoví.

S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami, 
vnúčatá a pravnúčatá. 

Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú 
spomienku. 

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

Emília Žabenská
Mária Vargová
Emília Siraňová
Pavel Strapko
Antónia Sobotovičová
Antonín Záruba
Jozef Šorl
Emília Morhácsová
Ružena Javorská
František Dolník
Anna Longauerová
Igor Radošinský
Dušan Gregor
Mária Tomanicová
Ján Jarábek
Dušan Žabenský
Vladimír Ivan
Mária Klárová
Anna Arendášová

Gratulujeme!

Dňa 4. júla 2013 už budú 2 roky, čo dotĺklo 
tvoje dobré srdiečko. 
Vraví sa, že čas hojí všetky rany, ale je to iba 
klam, stále viac a viac chýbaš všetkým nám. 

 Vladimír Ziman

S láskou na teba stále spomínajú manželka, 
dcéry Dagmar a Vladimíra, syn Martin, vnuci 
Ivko, Jarko, Danko, Kiko, Maťko a pravnúčik 
Oliverko. 

Ďakujeme všetkým, ktorí na neho spomínajú. 

Dňa 4. júla 2013 uplynul rok, čo sme sa 
rozlúčili s našim manželom, otcom, starým 
a prastarým otcom 

Ing. Michalom Pekárom.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn 
a dcéra s rodinami.

Zavreli sa oči, stíchol hlas
Mal rád život a všetkých nás

Dňa 1. júla uplynul rok, čo nás navždy opustil 
náš otec, starý otec a svokor 

Gejza Lúčka

S úctou a láskou spomína syn Juraj 
s rodinou, dcéry Táňa a Dáša s rodinami.

Dňa 16.07.2013 uplynie rok, čo 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko pán 

Stanislav Arbet. 

Tí, čo ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. 

S láskou spomínajú manželka 
a synovia s rodinami. 

V júni päť zlatých
V mesiaci jún sa deti z Horolo-
zeckého krúžku HK Prometeus 
Handlová zúčastnili hneď dvoch 
kôl lezeckej súťaže Edelweiss 
cup 2013. 1.6.2013 to bolo 
1.kolo zamerané na bouldering 
- lezenie bez lana v Bratislave, 
kde sa liezlo 29 krátkych, ale 
pomerne náročných ciest a preto 
deti museli ukázať nielen techni-
ku ale aj vytrvalosť. Umiestnenie 
bolo nasledovné:
Kategória A 
(podkategória A-mini) dievčatá:
2. miesto Laura Šebestová 
(v podkategórii A-mini 1.miesto)
4.miesto Ema Schniererová

6.-7. miesto Lýdia Baranovičová 
 a Júlia Minčeffová

Kategória A chlapci:
1.miesto  Peter Kuric

Kategória B dievčatá:
4. miesto Romana Trepáčová
Kategória B chlapci:
4.miesto Martin Minárik

15.6.2013 ukázali svoje lezecké 
schopnosti v piatich  náročných 
cestách pri lezení s lanom v 2.kole 
Edelweiss Cup-u 2013 v Zlatých Mo-
ravciach. Svoje medailové trofeje naši 
obohatili o zlaté medaily a umiestnili 
sa na týchto priečkach:

Kategória A 
(podkategória A-mini) dievčatá:
3. miesto Laura Šebestová 
(v podkategórii A-mini 1.miesto)

4.miesto  Ema Schniererová
5. miesto Lýdia Baranovičová
7. miesto Júlia Minčeffová

Kategória A chlapci:
1.miesto Peter Kuric

Kategória B dievčatá:
1. miesto Romana Trepáčová

Kategória B chlapci:
5.miesto  Martin Minárik

Celkovo teda v júni mladí lezci získali 
5 zlatých, 1 striebornú a 1 bronzovú 
medailu a začali tak ďalší – veríme, že 
úspešný lezecký rok. Všetkým blaho-
želáme k výborným výkonom a praje-
me krásne prežitie letných prázdnin.

Za HK Prometeus Handlová
 Danica Baranovičová

Poďakovanie
Ďakujeme rodine, priateľom, zná-
mym, Handlovskému baníckemu 
spolku a všetkým, ktorí sa prišli  
17. júna 2013 rozlúčiť s našim 
drahým manželom, otcom, dedom 

Petrom Uličným.

Smútiaca rodina
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DK Handlová pozýva v júli 2013 a pripravuje...
Mesto Handlová, DK Handlová, 
CVČ Relax, HATER Handlová, 
Mestský bytový podnik Han-
dlová spolu s partnermi ABC 
trade Handlová, Handimex 
Handlová, HBP a.s. Prievidza, 
HRC SK s.r.o.pozývajú:

CESTA ROZPRÁVKOVÝM 
LESOM 2013
13. júl 2013  
Jedna studnička pri Handlovej
Vstupné: 1 €
Milí priatelia rozprávkového 
sveta. Už po 35 krát vás pozý-
vame na Cestu rozprávkovým 
lesom do Handlovej. Stretne-
me sa na Jednej studničke a 
zažijeme spolu jeden krásny 
rozprávkový deň. 
O 10.00 h sa otvoria brány ta-

jomného rozprávkového lesa. 
Lúka bude plná atrakcií 
a samozrejme nebude chýbať 
program, v ktorom sa stretne-
me so zabudnutým
čertom, tanečnou skupinou 
Volcano a príde aj finalista 
Československej Superstar, 
Karol Komenda.

Tešíme sa na vás!

Divadelná komédia
ROZHODCOVIA
Nedeľa, 15. september 2013 
o 19.00 h, vstupné: 10 €.
Najnovšia komédia Zoltana 
Egressyho Rozhodcovia s 
výborným obsadením, posta-
vená na iskrivom humore a 
trefných dialógoch nás zave-
die do šatne rozhodcov, kde 

ide o všetko.
V hviezdnom obsadení hrajú 
členovia SND Bratislava :

Tomáš MAŠTALÍR
Vladimír KOBIELSKY
Branislav BYSTRIANSKY
Rezervované vstupenky si vy-
zdvihnite najneskôr do 9.sep-
tembra 2013, po tomto termí-
ne budú uvoľnené do predaja. 
Za pochopenie ďakujeme.

FK REBEL JÚN 
2013
Filmový klub REBEL praje 
všetkým fanúšikom dobrých 
filmov krásne a horúce leto. 
Tešíme sa na vás po prázd-
ninách.

Súkromná základná umelecká ško-
la Volcano sa aj v školskom roku 
2012/2013 tešila úspešnej tanečnej 
sezóne. Tento rok bol pre nás plný 
noviniek a nových skúseností. Pres-
ťahovali sme sa do nových, väčších 
priestorov, kde máme k dispozícii 
dve tanečné sály, tancujeme na 
špeciálnej tanečnej podlahe, otvorili 
sme triedu break dancu a literárno 
dramatický odbor. Novinkou je aj 
špeciálna trieda Top Team, do ktorej 
sa prostredníctvom konkurzu dostali 
len tí najlepší tanečníci z celej našej 
školy. Tanečníci Top Teamu trénujú 
takmer každý deň, cez víkendy majú 
povinnú gymnastiku, pracujú na 
svojej tanečnej technike.
 Zažili sme atmosféru tanečných 
workshopov s poprednými sloven-
skými a svetoznámymi zahraničnými 
lektormi. Mali sme u nás tanečnicu 
Katku Hajsterovú, ktorá je študent-
kou VŠMÚ v Bratislave a tanečnicou 
Jána Ďurovčíka v najnovšom muzikáli 
Pomáda. V rámci nášho projektu 
Týždeň tanca si naši tanečníci vyskú-
šali cvičenie pilates, hodiny herectva, 
kde pracovali na svojom tanečnom 
výraze a improvizácii, techniku Katky 
Roháčovej, ktorá je autorkou aj toh-
toročných víťazných choreografií z 
majstrovstiev sveta a ako čerešnička 
na torte k nám pricestoval americký 
tanečník Chris Bryan Rone, ktorý 
pochádza z Los Angeles. A to všetko 
u nás, v našej tanečnej sále. Týždeň 
tanca sme zavŕšili polročným pred-
stavením v dome kultúry, kde taneční-
ci ukázali svoju prácu. Aj tento rok sú 
naše choreografie rôznorodé, pretože 
sa snažíme vychovať všestranných 

tanečníkov. Mali ste mož-
nosť vidieť choreografie v 
komerčnom štýle, disco, 
muzikál, lyrical jazz a 
show dance. Okrem 
workshopov u nás, sme 
sa vybrali získavať skú-
senosti aj do Bratislavy a 
Bánoviec nad Bebravou. 
V Bratislave sme sa zú-
častnili workshopu United 
Movement, kde sme sa 
my- učitelia vzdelávali 
od svetoznámych ame-
rických tanečníkov. K 
najznámejším patrí Misha 
Gabriel, ktorý hrá hlavnú 
úlohu vo filme Step Up 
Revolution a bol hlavným 
tanečníkom Michaela 
Jacksona, ktorý mal tan-
covať na všetkých 50. plánovaných 
koncertoch. Naši tanečníci sa zlepšo-
vali vďaka hodinám s Katkou Štump-
fovou a Matejom Chrenom z tanečnej 
show Let´s dance, s tanečníkmi z Hip 
Hop Fakulty, The Pastels a Riverpark 
dance school. V Bánovciach si zase 
vyskúšali zumbu, cvičenie na trampo-
línkach, break dance, disco a lyrical 
jazz. Na každej hodine lektor ocenil 
troch najlepších tanečníkov tričkom a 
sme veľmi pyšní, že na každej hodine 
bol odmenený aj niekto z Volcanistov.
 Súťažnú sezónu sme odštartovali 
v novembri 2012 a skončili v máji 
2013. Za toto obdobie sa nám podari-
lo získať 9 víťazných pohárov zo súťaží 
v Bratislave, Topoľčanoch, Bojniciach, 
Ružomberku a Považskej Bystrici . 
 Najväčší úspech je pre nás 
umiestnenie na celoslovenskej súťaži 

Top Dancing v Topoľčanoch, ktorá je 
známa najväčším počtom súťažiacich, 
stretnutím tých najlepších tanečných 
skupín a najväčšou konkurenciou. 
Podarilo sa nám získať 1.miesto s 
choreografiou Rebelové v kategórii 
show juniori a 2.miesto s choreogra-
fiou Jungle v kategórii open juniori. 
Celkovo sme si zo súťaží odniesli 4 
krát 3.miesto, 2 krát 2.miesto a 2 krát 
1.miesto. Okrem toho sme získali aj 
špeciálne ocenenia za techniku, za 
prevedenie a spracovanie choreogra-
fie. 
 Školský rok sa nám pomaly blíži 
ku koncu, ale stihli sme ešte u nás 
privítať tanečníka Matúša Ivana, ktorý 
nám urobil workshop ľudového tanca, 
na ktorom deti nacvičili krásnu chore-
ografiu. Ďalej pripravujeme záverečné 
predstavenie školy aj škôlkárov, výlet 
do zoologickej záhrady v Zlíne, 

Deň otvorených dverí, hosťujúcich 
pedagógov. 25. júna vycestujeme 
do Štúdia tanca v Banskej Bystrici, 
kde sa nám budú venovať významné 
osobnosti tanečného sveta. A hoci 
cez prázdniny pravidelná výuka ne-
prebieha, čakajú nás vystúpenia a 
posledný augustový týždeň si zama-
káme na tanečnom sústredení :).
 VOLCANO je tanečná škola, kto-
rá funguje už 13 rokov, vychováva 
všestranných tanečníkov, ktorých 
vzdelávajú kvalifikovaní taneční 
pedagógovia s TANEČNÝM VZDELA-
NÍM. Naši tanečníci získavajú platné 
vysvedčenie, vedomosti a prípravu na 
talentové skúšky tanečných konzerva-
tórií. ĎAKUJEM rodičom, tanečníkom, 
trénerkám... závisíme jeden od druhé-
ho a len SPOLU môžeme dosahovať 
úspechy :))

Romana Homolová, SZUŠ Volcano

Pretancovali sa k úspechom



11ŠPORT Handlovské         noviny

V dňoch 25. – 26. mája 2013 
sa 175 pretekárok v športovej 
gymnastike z celého Slovenska  
zúčastnilo 2. kola Slovenského 
pohára  JIPAST  v kategórii „C“.  
Súťažili všetky ženské vekové kate-
górie, to znamená od predškoláčok,  
cez prípravku, mladšie žiačky, star-
šie žiačky, juniorky  až po seniorky. 
Vyhlasovateľa SGF /Slovenskú 
gymnastickú federáciu/ , aj samot-
ných organizátorov  Klub športovej 
gymnastiky Handlová, milo prekvapil 
vysoký počet prihlásených preteká-
rok a z tohto dôvodu bolo zmenené 
miesto súťaže. Namiesto tradičnej 
ZŠ Morovnianska cesta sa preteky 
uskutočnili na ZŠ Mierové námestie, 
ktorá je tiež členom SGF. Aj touto 
cestou by sme sa chceli poďakovať 
pani riaditeľke Mgr.  Janke Weiszovej, 
ktorá nám vyšla v ústrety a umožnila 
nám preteky zorganizovať  v  ich te-
locvični. Zmena to bola v každom 
ohľade pozitívna. Hľadisko, ktoré po-
skytlo divákom nerušený výhľad na 
súťaž odbremenilo pretekovú plochu, 
na ktorej mohli nerušene predvádzať 
svoje zostavy pretekárky a rozhod-
kyne sa na svoju prácu mohli lepšie 
sústrediť.
Martinov putovný pohár získala 
Andrea Golhová.
Po prvýkrát v tomto roku boli 
vyhlásené aj výsledky súťaže 

družstiev. Do výsledku družstva sa 
započítavajú dva  najlepšie výkony 
klubu v každej vekovej kategórii.
1. miesto: Sokol Vrútky, 429,02 b
2. miesto: KŠG Handlová, 385,02 b
3. miesto: GK Elán Prievidza, 341,03 b

Výsledky jednotlivých kategórii: 

Predškoláčky:  
4. miesto  Karin Strižencová
18. miesto  Lucia Gazdíková
19. miesto  Adela Gazdíková
Prípravka:        
9. miesto  Anna Michalková 
12.-13. miesto Hana Kotlárová
18. miesto  Andrea Juríková
19. miesto  Nikolka Nieburová

Mladšie žiačky:  
5. miesto  Viktória Matiašková
10. miesto  Alexandra Strížencová
13. miesto  Andrea Duníková
24. miesto  Lea Lomnická
39. miesto  Nela Lomnická

Staršie žiačky:    
2. miesto  Andrea Golhová
8. miesto  Tamara Pazderová
17. miesto  Nina Koštialová
24. miesto  Michelle Váňová
34. miesto  Tamara Kaplanová

Juniorky:            
9. miesto  Emília Vlčková
                           

KŠG Handlová

V Handlovej padali rekordy!

Aj hviezdy občas zavítajú medzi oby-
čajných ľudí... Dôkazom je futbalista 
anglického Liverpoolu Martin Škrtel, 
ktorý v pondelok 10. júna venoval 
kúsok seba i svojho času žiakom 
zo Špeciálnej základnej školy v Han-
dlovej. 
Slnečné ráno bolo po dlhom čase 
predzvesťou krásneho dňa.  Plní 
očakávaní sme teda mohli na štadi-
óne odštartovať hviezdne dopoludnie 
venované športu a dravej súťaživosti. 
Všetci žiaci dostali možnosť predviesť 
rýchle nohy pri behu a silu v rukách 
pri hode do diaľky.  Každý, kto prá-
ve nesúťažil, horlivo povzbudzoval 
svojich favoritov. Tí najlepší v každej 

kategórii boli ocenení diplomom, 
medailou a vrúcnym potleskom.  
Najväčší potlesk však patril Martinovi. 
Ten prvý bol doprevádzaný rozžia-
renými detskými očami a výskaním, 
posledný úprimnou radosťou a vďa-
kou. Martin totiž neprišiel naprázdno. 
Okrem podpisových kariet a sladkostí 
venoval štyrom  najlepším hráčom 
spoločného futbalu podpísané dresy. 
Deň sa začal slnkom na oblohe a kon-
čil slnkom v srdci. Za príjemné stret-
nutie Martinovi úprimne ďakujeme 
a veríme, že nás ešte niekedy poctí 
svojou návštevou. 

Mgr. Katarína Šuláková, 
ŠZŠ v Handlovej

Športové dopoludnie s Martinom Škrtelom

Nadšenci futbalu, v spolupráci s 
mestom Handlová, spoločnosťou 
Hutira Slovakia, s.r.o., reštauráci-
ou People a ďalšími partnermi vás 
pozývajú na:
0. ročník HORNONITRIAN-
SKEJ FUTBALOVEJ 24 HODI-
NOVEJ NONSTOPKY,
kde si zmerajú sily družstvá Krekáčov 
a Bôbarov.

Podujatie plné futbalu a zábavy sa 
bude konať od 15.00 h 5.7. do 15.00 
h 6.7.2013 v areáli základnej školy 

Školská v Handlovej.
Širokú verejnosť pozývame na rôzne 
atrakcie zdarma, či už pre deti, alebo 
pre dospelých, tombolu a občerstve-
nie. Príďte podporiť futbal a zabaviť 
sa!

Kontaktné osoby: 
pre Krekáčov: 
Martin Uríček:  0905 542 596, 
Jaroslav Izák: 0915 979 525
pre Bôbárov: 
Juraj Pekár 0907 449 280, 
Lukáš Krško 0905 548 998
Viac na www.handlova.sk

Bôbari proti Krekáčom!

Nadšenci, priaznivci, zvedavci 
ale hlavne milovníci psov,
Mestský kynologický klub Hand-
lová vás pozýva 
13. júla 2013 na preteky
Weight Pull Day – Handlová.

Preteky sa budú konať v areáli 
SOŠ Handlová a začíname pre-
zentáciou psov od 9.00 do 12.00 
hod. Samotná súťaž sa začína od 
12.30 hod a ide o ťahanie ťažkého 
bremena, ktoré je uložené na vozí-
ku a ťahá ju pes po koľajniciach.
Preteky majú dve kategórie „PRO-
FI PULL“ a „NEPROFI“,  zvlášť 
psy a sučky. V kategórii „PROFI 

PULL“ ťahajú psy bez návnady a v 
„NEPROFI“ s návnadou (na hračku, 
peška a pod.).
Vyhodnotení a ocenení budú prví 
traja v každej váhovej kategórii 
a titul absolútny víťaz získa pes 
a sučka, ktorý/á/ potiahne najvyš-
ší násobok vlastnej hmotnosti.
Celý organizačný tím vás na túto 
akciu pozýva a teší sa na vás.
Bližšie informácie: www.mskkhan-
dlova.estranky.sk
facebook: Mestský kynologický 
klub Handlová

Ing. Rastislav Dobiš
predseda MsKK Handlová, 0902 066 336

Weight Pull Day – Handlová

Aj v tomto roku si zmerali svoje sily 
deti z materských a základných škôl 
Handlovskej doliny. V čase od 13.mája 
do 13. júna 2013 malí aj veľkí športov-
ci reprezentovali svoju školu v nasle-
dovných športových disciplínach: 
v malom futbale, vybíjanej, basketbale, 
volejbale, plávaní, gymnastike a atleti-
ke. Kvôli nepriaznivému počasiu sme 
museli prerušiť malý futbal a  atletické 
súťaže žiakov II. stupňa ZŠ. Najúspeš-
nejší športovci boli odmenení medaila-
mi a  diplomami.  Aj deti materských 
škôl bojovali o krásne medaily a diplo-
my v behu na 20 m, skoku z miesta, v 
hode tenisovou loptičkou a v štafete 
4x20 m. Za pomoc pri organizácii 
súťaží pre MŠ patrí veľká vďaka pani 
Parákovej, ktorá pre detičky zabezpeči-
la medovníkové medaile a vecné ceny. 
46. ročník Handlovských športových 
hier bol tou najkrajšou vizitkou snahy 
ľudí, ktorí šport považujú za neod-
deliteľnú súčasť života. Poďakovanie 
patrí predovšetkým mestu Handlová, 
ktoré je hlavným garantom podujatia 
a taktiež všetkým riaditeľom škôl 
a učiteľom telesnej výchovy, kolektívu 
CVČ a DaMPu mesta Handlová. Bez 
ich neoceniteľnej spolupráce, ochoty 

a trpezlivosti v období, keď sa deti 
v škole snažia okrem športových 
rekordov získať aj dobré známky, by 
hry nemohli mať taký rozsah a úroveň. 
Na záver ďakujeme všetkým fanúšikom 
športu v našom meste, ktorí podporili 
súťažiacich športovcov na 46. ročníku 
HŠH. 

Výsledky:
 Základné školy:
1.miesto  ZŠ Mierové námestie                        
2.miesto  ZŠ Školská ulica                                
3.miesto  ZŠ Morov.  cesta                     
4.miesto  ZŠ G. Drozda 
 s MŠ Chrenovec – Brusno  
5.miesto  ZŠ Ráztočno
6.miesto  ŠZŠ Handlová

 Materské školy:
1.miesto  ZŠ G. Drozda 
 s MŠ Chrenovec – Brusno                 
2.miesto  MŠ SNP Handlová
3.miesto  MŠ Jalovec                                                 
4.-5.miesto  MŠ SNP 
 ET Dimitrovova ul ., MŠ Lipník                         
6.miesto  MŠ SNP 
  ET Cintorínska ul.            
7.miesto  MŠ SNP 
  ET Morovni. cesta 

46. ročník Handlovských športových hier
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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   

Letný tábor pre deti 
7 dní uprostred lesa
7 dní dobrodružstva

Rakšanská dolina  20. - 27. júl 2013

Tábor je vhodný  pre deti do 12 rokov. Cena 90 Eur. Info 0907 774 280

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

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

Od 8. do 12. júla 2013
Pozývame Vás na výhodný nákup pod jednou 
strechou!

 MODAN – predajňa odevov ponúka 
- dámsku konfekciu z dovozu „STEILMANN“ 
- vybrané druhy dámskej a pánskej konfekcie  

NAVŠTÍVTE  HYPOTEKÁRNE BEZPLATNÉ CENTRUM, 
kde vám garantujeme najlacnejšie úvery! Našimi partnermi 
sú  banky, sporiteľne  a preto ŠETRÍME VÁŠ ČAS A PENIAZE 
Ing. Ingrid Švecová tel.:+421 907 322 954.

www.universal.sk
---------------------------------------------------------------
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.

50% 
zľava

Zadarmo

ART Nábytok
Viac ako 100 druhov sedacích súprav. 
Dovoz ZDARMA

Predaj aj na splátky!Ceny už od 179�,

VÝHODNÝ TÝŽDEŇ 
v Podnikateľskom inkubátore!
Týždeň zliav a výhodných ponúk v Podnikateľskom 
inkubátore v Handlovej!

IVAN GALLO - Kateko
Profesionálna vlasová kozmetika vám ponúka 
od 08.07-12.08.2013  10% zľavu na celkový 
nákup. 

10% 
zľava

„Alkohol nikdy žiadne problémy nevyrieši,...“

1. plod mora s desiatimi 
nohami 
2. falošná koža
3. etapa života medzi 
detstvom a zrelosťou 
4. lovec rýb 
5. píše sa ňou na tabuľu 
6. zvuk prasaťa 
7. bytový dom z panelov 
8. ochutenie jedál 
9. slovenský stočený syr 
10. časť textu v knihe 
11. hliníková fólia 
12. pauza 
13. oblasť medzi pohoriami 
14. chlap kupujúci žene 
kvety 
15. polostrov v Rusku 
16. nápoveda 
17. rajčina 
18. polia s viničom 
19. nádoba na polievanie 
20. vnímavý, dumavý človek 
21. práca 
22. priestor pod strechou 
23. horský potok 
24. najznámejší upír 
25. auto bez strechy 
26. neporiadok 
27. výrobok z keramickej 
hmoty 
28. malá krajina na brehu 
Stredozemného mora
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Výhercovia jún: 
Ivan Bíleš, Zdenka Drexlerová, Anna Lenhardtová

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

Marienka, pobozkaj ma. 
- Nemožem, Janíčko. 
- A to už prečo? 
- Lebo som vydatá. 
Správne by sme sa ani 
milovať nemali!

Včely dokážu uštipnúť 
človeka. Chuck Norris 
dokáže uštipnúť včelu.

Staršia pani vidí ako z 
ich paneláku vychádza 
mladé 13-ročné dievča 

a zapáli si cigaretu. Pani 
sa jej prihovorí: „Nie si 
trochu primladá na to, 
aby si fajčila?“ 
Dievča s kľudom od-
povedá: „Nebojte teta, 
fajčím iba po sexe.“


