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 „Vždy, keď idú maturantky 
mestom, cítim jemnú vôňu 
omamnú. Potreboval by som 
na počkanie aspoň o pár rokov 
omladnúť“. 

 Tiež vám zaznie v hlave tento 
text, keď vidíte cez mesto kráčať 
maturantov s tablom a klobúkom, 
do ktorého zbierajú drobné na 
oslavu svojej životnej skúšky? 
Presne si pamätám na ten pocit 
a aj na obavy, ako to všetko do-
padne, hoci už odvtedy uplynulo 
neuveriteľných 30 rokov. 
 Nakoniec to nebolo také zlé. 
Učitelia pomohli, privrelo sa 
nejedno oko, pamäť ukázala kú-
sok svojej geniality a v krízovej 
situácii odkryla aj to, čo sme 
netušili, že v nej je. Zrazu bolo 
po tom. Po prvej veľkej skúš-
ke, prvej z radu ďalších, ktoré 
človeka v živote stretnú. Nie na 
všetky si človek zachová také 
pekné spomienky ako na maturitu. 
Nie pri všetkých niekto pomô-
že, či privrie oko. Ale na takéto 
poznanie máte, milí maturanti, 
ešte minimálne 30 rokov času. 

„Dospelé vety dospelých detí, už 
nie sú sväté tak ako predtým. 
Posledný zošit zakotvil v koši, o 
holý život zbytočne prosí“, spie-
va sa ďalej v tejto skvelej piesni. 
A ja vás chcem poprosiť, aby ste 
ten zošit predsa len z koša vytiahli, 
aby ste si stanovili veľké ciele, aby 
ste študovali, cestovali, dozrievali 
ale nikdy nezabudli odkiaľ ste. Aby 
z vás vyrástli sebavedomí, úspeš-
ní, múdri a dobrí Handlovčania. 

Rudolf Podoba,
primátor Handlovej

Pán primátor, predalo mesto Hasič-
skú lúku?

 Mesto tieto pozemky nepredalo a ani 
nemohlo. Nepatria totiž mestu, ale 
súkromnému vlastníkovi. Keďže sme 
zaregistrovali zmeny vlastníctva v tejto 
oblasti mesta, navrhli sme do územ-
ného plánu zmenu, aby sme ochránili 
túto časť mesta a jeho obyvateľov od 
možnosti, že by tu niekto chcel špe-
kulovať s pozemkami. Naša odvaha je 
v tom, že sme schválili v tomto území 
len využitie na záhradkárske účely a in-
dividuálnu bytovú výstavbu.

,A kde sa podľa vás vzala informácia 
o unimobunkách, do ktorých sa majú 
presťahovať Rómovia z východu?

 Žijeme v dobe, keď peniaze a moc 
zmôžu všetko. Ľudia sú frustrovaní 
z vývoja spoločnosti a sú citliví 
na akúkoľvek zmenu. Môžem ale 
ubezpečiť občanov, že takáto aktivita 

prísunu Rómov, z ktorejkoľvek ob-
lasti Slovenska, nikdy nebola a nikdy 
NEBUDE predmetom nášho záujmu 
a nášho rozhodovania. Pokiaľ som 
primátorom tohto mesta, nepripustím 
takúto škandalóznu akciu. Ak sa tu 
niekto pohráva s verejnou mienkou 
a zavieva takéto zaručené správy 
medzi občanov, chcem mu odkázať, 
aby s touto činnosťou okamžite prestal. 
Máme mnoho iných dôležitejších vecí, 
ktoré treba v tomto meste riešiť. Som 
rozhodnutý na základe šírenia takýchto 
správ u našich občanov podať trestné 
oznámenie na neznámeho páchateľa za 
šírenie poplašných správ.
Jedna zmena sa však na Hasičskej 
lúke udiala. Nový územný plán mesta 
prekvalifikoval  toto územie z trvalo 
trávnatých porastov na plochy určené 
na individuálnu výstavbu. Prečo mes-
to urobilo túto zmenu?
Handlová má (pokračovanie na str.2) 

Výhodné priestory na podnikanie 
v Podnikateľskom inkubátore v Handlovej!

Ponúkame vám priestory:
Rozloha mesačný nájom (vrátane energií)
  

 56m2 275 € 
 70m2 335 € 
108m2 499 €
  77m2 378 €
  25m2 142 € 

Informácie:

0907774280
046/5444013
atohorvath@gmail.com

Mesto vraj predalo Hasičskú 
lúku... nejaký podnikateľ tam chce 
presťahovať  Rómov z košického 
Luníka 9... sú vraj za tým „veľké 
prachy“ z Eurofondov ... chceme 
počuť PRAVDU.

 Tak, takéto a mnoho iných otázok 
v posledných týždňoch zaplavilo 
handlovskú webovú diskusiu. Na 
prvý pohľad to vyzerá ako nemiestny 
fór. Kto by to chcel? A kto by mal 
odvahu to urobiť? Ale, čo ak predsa! 
Veď v tomto svete, kde všetko diktujú 
peniaze, je možné takmer čokoľvek. 
Ak patríte k tým, ktorí sa neuspokoja 
s konštatovaním, že je to nezmysel, 
ale máte rovnako problém brať to ako 
fakt, pravdepodobne začnete pátrať. 
A hneď na začiatku zistíte niekoľko 
zásadných skutočností. Ale na tie 
sme sa išli spýtať primátora mesta. 
Od neho chceli ľudia odpoveď.

Deň  otcov -  16. jún



2 ZaujímavostiHandlovské         noviny

LUNÍK NA HASIĆSKEJ LÚKE
veľmi špecifické podmienky. Mesto 
leží v doline obklopenej kopcami. 
Priestoru na výstavbu nie je veľa. 
Dlhodobo sme hľadali vhodnú loka-
litu na výstavbu rodinných domov. 
Juhovýchodná časť mesta sa nám 
napokon ukázala ako najvhodnej-
šia. Nie je však pravda, že chceme, 
aby sa domy stavali v záhradkár-
skej osade. Naopak, v územnom 
pláne je parcela, s ktorou sa do 
roku 2035 počíta ako s parcelou 
na budovanie ďalších záhrad. 
Lokalita, vyčlenená pre budúcu 
individuálnu bytovú výstavbu, je 
prirodzeným pokračovaním novej 
výstavby na Sadovej ulici.
Tieto pozemky však nie sú v ma-
jetku mesta.
Mesto nemá stavebné pozemky. 
Jeho úlohou však je rozhodovať 
o tom, na čo sa ktorá lokalita 
mesta bude v budúcnosti využívať. 
V tomto musí mať každé mesto 
jasno. A aj keď reakcie na webe sú 
všelijaké, týmto rozhodnutím sme 
občanov ochránili práve pred tým, 
aby sa táto pekná lokalita nemohla 
využiť napríklad na budovanie 
skládky, priemyselného podniku 
a podobne. Územný plán je zákon 
a ten hovorí, že toto miesto je ur-
čené na bývanie a výstavba bude 
charakteru individuálnych domov. 
Nie všetci mladí ľudia chcú bývať 
v nájomnom byte  alebo na sídlis-
ku. Našou povinnosťou je vytvoriť 
aj možnosti pre iný druh bývania 
a možno aj pre ľudí mimo Handlo-
vej, ktorí tu ocenia pokoj a peknú 
prírodu a presťahujú sa k nám.
Obyvatelia Handlovej však argu-
mentujú aj tým, že toto územie 
je v zosuvnom pásme. Dá sa tu 
vôbec stavať?
Stavať sa dá takmer všade. Ide 
len o to, aké podmienky treba pri 
výstavbe dodržať. Keby to tak ne-
bolo, nestálo by ani Morovnianske 
sídlisko. Dve tretiny Handlovej sú 
v zosuvnom pásme. To je naša 
ďalšia špecifickosť. Každej výstav-
be v Handlovej musí predchádzať 
hydrogeologický prieskum. Ten dá 
jasnú odpoveď na to, čo a akým 
spôsobom sa v danej lokalite po-
staviť môže. 
V akom časovom horizonte sa 
plánuje s výstavbou v tejto lo-
kalite?
Majiteľom pozemkov je spoločnosť 
TMG. Tá ich odkúpila nie od mes-
ta, ako sa tiež tvrdí, ale od  iného 
súkromného vlastníka. S pánom 
Tomanom sme o tejto veci hovorili. 
Chceme spoločne vytvoriť pod-
mienky na výstavbu, to znamená 
vybudovať všetky inžinierske siete.  
Výstavba v tejto lokalite teda nie je 
záležitosťou týchto dní a ani veľmi 
blízkej budúcnosti.

Zhovárala sa: Dana Reindlová
Foto: V. Horváth

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

Prenájom priestorov 
pre podnikateľov

Podnikateľský 
inkubátor Handlová
046/5444 013

 Začiatok júna 2013 je termínom, kedy 
v našom parku budete môcť stretnúť 
všetkých tých, ktorým na parku záleží.  
Nielen dobrovoľníkov, ale aj študentov 
umeleckých škôl. Ak aj vy veríte hand-
lovskému parku, radi vás tam uvidíme. 
O projekte revitalizácie Handparku 
sme už písali, môžete sa pozrieť aj na 
stránku mesta www.handlova.sk. 

Na Morovnianskej podkove ste 
podporili Handpark 
Na Morovnianskej podkove mali mož-
nosť návštevníci podporiť aj projekt 
revitalizácie Handparku. Pripravený 
bol aj stánok, ktorý mal prezentovať 
myšlienku Handparku. Ten ste však na 
podujatí nevideli. Ráno v deň preteku 
nás prekvapil telefonát, že členovia 
Lepší svet n.o. mali haváriu. Odniesli si 
to „našťastie“ len plechy auta. Projekt 
však prezentovali členovia DaMP mesta 
Handlová. Prvá drobná zbierka nazbie-
rala 30 €. 

V Handlovej po prvýkrát aukcia 
umeleckých diel alebo pomá-
hajme si cez umenie
V Handlovej sa 22.5.2013 konala be-
nefičná aukcia umeleckých diel, ktorej 
výťažok poputuje na projekt revitalizácie 
Handparku. Diela venovali umelci Lep-
šiemu svetu, n.o, lebo veria ich aktivi-

tám. Na aukcii ste sa mohli z úst PhDr. 
Dušana Mikulca, riaditeľa Lepší svet, 
n.o. a zároveň organizátora aukcie, do-
zvedieť krátku históriu ku každému dielu, 
popis jeho trhovej a umeleckej hodnoty. 
Primátor mesta Ing. Rudolf Podoba uví-
tal takýto spôsob podpory Handparku. 
Netají sa tým, že umelecké diela sú 
tiež jeho srdcovkou. Diela do aukcie 
inštaloval František Guldan –umelecký 
garant projektu, ktorého diela na aukcii 
nájdete tiež. V čitárni DK Handlová 
ostalo v prvý deň označených 6 diel. 
Vyvolávacie ceny diel boli stanovené 
na 50 % z uvádzacích autorských a 
obchodných cien. Obrazy sa nedražili. 
Poaukčný predaj umeleckých diel na 
podporu revitalizácie Handparku v 
Handlovej potrvá do 3.6.2013. Vyberte 
si z katalógu na www.handlova.sk, 
alebo priamo v čitárni DK Handlová. 
Ďakujeme Františkovi Guldanovi a DK 
Handlová za prípravu aukcie, ako aj 
členom DaMP mesta Handlová za po-
moc počas samotnej aukcie a všetkým 
prítomným za účasť.

Čo nás čaká v júni? Začiatok 
zmeny nášho Handparku
Od 3. do 15. júna 2013 budete môcť 
prísť do Handparku a pomôcť vlastne 
kedykoľvek
Do uzávierky novín sme nevedeli pres-
ný počet študentov, ktorí sa zúčastnia 
malého umeleckého sympózia v našom 
meste. Jedno je však isté, niekde je po-
trebné začať a jún 2013 by sme si mohli 
zapamätať ako mesiac, kedy Handpark 
začína meniť svoju tvár a stávať sa 
miestom stretnutí  obyvateľov mesta. 
Rozsah úprav parku závisí od finanč-
ných prostriedkov, ktoré sa podarí 
vyzbierať a ktoré sa podarí získať od 
sponzorov. Celá výstavba a revitalizácia 
parku je úvodom, možno pomyselným 
začiatkom. Elán a nadšenie Handlovča-
nov, ktorí prídu pomôcť je však investí-
ciu, ktorú ohodnotiť peniazmi nevieme.
Každý jeden z nás bude mať mož-
nosť počas dvoch týždňov stretnúť sa 
aj s Handlovčanmi, ktorí  sami potrebu-
jú pomôcť. Možno, aby sme pochopili, 
prečo ľudia s akýmkoľvek postihnutím 
chcú pomáhať. Držme si palce!
Príďte organizovane, alebo sami. Lebo 
keď začneme všetci spolu, budeme 
aj spolu pokračovať. Park bude krajší 
a my sa budeme poznať. Všetkým, 
ktorí prispeli a ešte prispejú ďakujeme. 
www.lepsisvet.org, www.handlova.sk 

JP

Handpark v našich rukách – poďme do toho spolu!

Artanno cestovalo úspešne 
po svete a môžeme sa tešiť 
na nové CD
Aktívna umelecká činnosť nášho handlov-
ského Komorného miešaného spevácke-
ho zboru Artanno sa začala už začiatkom 
roka samostatným verejným koncertom 
v RKC v Prievidzi. Okrem koncertnej 
činnosti sa speváci intenzívne pripravujú 
na nahrávanie druhého CD s vianočnou 
tématikou. Vo foyeri Kultúrneho domu 
Trisia v Třinci sa 12.apríla uskutočnil kon-
cert zborov Václava Štývara v rámci fes-
tivalu " Celý Třinec zpívá ". Artanno, ako 
hosťujúci zbor, si zaspieval spoločne so 
Štývarovým detským zborom, Ženským 
komorným zborom Camerata a Spe-
váckym združením B. Martinu. O týždeň 
neskôr účinkoval na strašidelnom bále v 

Bojnickom zámku. 18. mája sa komorný 
zbor predstavil vyše hodinovým pro-
gramom poľskému publiku v Mestskom 
kultúrnom dome v krásnom stredovekom 

meste Nysa a 19. mája v kúpeľoch Jese-
ník. Oba koncerty, dramaturgicky náročné, 
mali u poslucháčov výborný ohlas.

AB a JP

Pozvánka na mestské 
zastupiteľstvo v Handlovej

Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf 
Podoba zvoláva mestské zastupi-
teľstvo 
na štvrtok  27. júna 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 zbo-
ru je verejné.

Handlová 
na facebooku!
Like!
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Z rokovaní primátora 
mesta
Vážení Handlovčania, v stálej rubrike 
vám opäť prinášame rokovania primá-
tora mesta v mesiaci máj 2013. Témy 
stretnutí sú i pre vás ukazovateľom, 
v akých smeroch sa snaží vedenie 
mesta o rozvoj Handlovej. 
Primátor mesta absolvoval: 

- Otvorenie rybárskej sezóny na rybní-
ku. Preteky O pohár primátora mesta

- Porada starostov a primátorov Hand-
lovskej doliny, MsÚ
Téma rokovania: Projekt odkanalizova-
nie Handlovskej doliny

-  Kladenie vencov ku Dňu víťazstva nad 
fašizmom

- Zasadnutie rady Handlovského baníc-
keho spolku 

- Prijímanie občanov mesta, spolu 37 
obyvateľov, MsÚ Handlová

- Rokovanie s Ing. Petrom Beznoskom
Téma rokovania: Spolupráca s mes-
tom na mestských podujatiach

- Obrady – uvítanie do života, sobáše
- Stretnutie v Klube dôchodcov pri  
príležitosti Dňa matiek 

- Mestská rada 
- Stretnutie s prezidentom MBK Hand-
lová Ivanom Kanianskym o príprave no-
vej basketbalovej sezóny v Handlovej

- Rokovanie s generálnym riaditeľom 
StVS, a.s. Ing. Svrbickým, Banská 
Bystrica
Téma rokovania: Investičná akcia ka-
nalizácie na Ul. Potočnej

- Porada starostov a primátorov Hand-
lovskej doliny, MsÚ
Téma rokovania: Verejné obstarávanie

- Rokovanie o odpadovom hospodár-
stve mesta Handlová a využití Eurofon-
dov

- Rokovanie s p. Gombarčíkom o vo-
dojeme na Troch studničkách

- Valné zhromaždenie RTV Prievidza 
s.r.o. , Prievidza

- Porada starostov a primátorom okre-
su Prievidza, Partizánske, Bánovce nad 
Bebravou 
Téma rokovania: Problematika prímes-
tskej autobusovej dopravy a údržba 
a oprava štátnej komunikácie

- Gremiálna porada
- Účasť na 24. sneme ZMOS
- Mestské zastupiteľstvo

Podujatia, akcie, spoločenské 
aktivity: 

- Účasť na spomienkovej akcii, 
 Kremnica

- Otvorenie aukcie výtvarných diel
- Otvorenie 40. ročníka turistického 
pochodu ,,Po stopách Handlovskej 
dobrovoľnej roty“.

Kontrola odhalila aj 
nedostatky
Za uplynulý rok mesto  Handlová 
riešilo tri sťažnosti a päť petícií. Aj 
tieto informácie odzneli na mestskom 
zastupiteľstve vo štvrtok 25 apríla.
V úvode rokovania predložila vedúca 
oddelenia daní Tatiana Molnárová  dve 
žiadosti o odkúpenie pozemkov v Novej 
Lehote.  Obidvom žiadateľom mesto 
pozemky odpredalo za cenu 3,33 Eur 
za meter štvorcový.  Poslanci odsú-
hlasili aj ďalšiu žiadosť o odkúpenie 
prenajatého  pozemku. Žiadateľka ho 
dlhodobo  užíva ako záhradu. 416 me-
trov štvorcových jej  mesto odpredalo 
za cenu 3854 Eur.  Predaj pozemku v 
blízkosti pohostinstva Slovan, o ktorý 
požiadala podnikateľka  z Handlovej, 
poslanci neschválili. Dôvodom bolo, 
že cez predmetný pozemok je prístup 
k reštaurácií a mesto tento pozemok 

využíva  ako manipulačný priestor pri 
mestských podujatiach. 
Hlavná kontrolórka informovala po-
slancov o vykonaných kontrolách za 
prvý štvrťrok tohto roku.
Tie boli v centre voľného času Relax a 
v Základnej umeleckej škole v Hand-
lovej. Zamerané boli na odmeňovanie 
zamestnancov v týchto zariadeniach. 
V CVČ Relax neboli zistené žiadne ne-
dostatky. V Základnej umeleckej škole 
boli zistené nedostatky pri odmeňovaní 
pracovníkov, súvisiace so zmenou 
zákona.  Vedenie školy dostalo čas na 
odstránenie nedostatkov. 
V rôznom vystúpil náčelník mestskej 
polície. Poslancov informoval o aprílo-
vej kontrole v Baníckej kolónií. Tá bola 
zameraná na  čipovanie a evidenciu 
psov. Ďalej sa v rôznom hovorilo o 
termálnom vrte. Primátor mesta Rudolf 
Podoba informoval, že rokuje zatiaľ        
s tromi investormi. 

Rd

Skôr, ako by sa mohlo začať stavať v Handlovej, bude 
sa robiť prieskum
 

Vybavenosť obyvateľov Handlovej obchodnými centrami nie je zabudnutá 
téma. Všetci tí, ktorí uvidíte pohyb na území Morovnianskeho sídliska, resp. 
uvidíte zamestnancov  merať, ide zatiaľ o inžiniersko - geologický prieskum. 
Táto lokalita je jednou z tých, ktorá sa javí ako vhodná na prípadnú výstavbu 
nákupného centra. V rámci výskumu bude potrebné odstrániť niektoré druhy 
zelene. Zahájenie inžiniersko geologického výskumu bolo mestu Handlová 
riadne oznámené na základe mandátnej zmluvy a práce sa začali 21.5.2013.

JP

Hľadáme rečníka
Matričný úrad Handlová vyhlasuje vý-
berové konanie na pozíciu rečníka.
Podmienky prijatia:

• časová flexibilita
• kultivovaný rečový prejav
• spoločenské vystupovanie
• znalosť spoločenskej etikety
Práca na dohodu vhodná aj pre čias- 
točne invalidného dôchodcu.
Záujemcovia dohodnite si osobný 
pohovor v čase stránkových hodín 
Mestského úradu v Handlovej do 
14.6.2013 na Matričnom úrade. Pre 
viac informácií kontaktujte: tel.: 
046 519 25 24, email: obrady@han-
dlova.sk. Matričný úrad si vyhradzuje 
právo spätne kontaktovať len úspešné-
ho kandidáta, ktorý bude spĺňať všetky 
podmienky prijatia.

Stránkové hodiny MsÚ
Pondelok 7.00-16.00 hod. 
Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda 8.00-16.00 hod. 
Štvrtok 7.00-15.00 hod. 
Piatok      7.00-14.00 hod.

Teplejšie počasie spustilo 
v Handlovej opravy

Nové zábradlie na Partizánskej 
ulici
Od  15.5.2013 bolo  fyzicky osadzo-
vané zábradlie na Ul. Partizánska nad 
Handlovkou. Po prípravných prácach 
v dielňach je teda od mája 2013 zá-
bradlie osadené a veríme, že spríjemní 
Handlovčanom prechádzanie po priľa-
hlom mostíku pre chodcov. Zábradlie 
Handlovčania poznajú ako dlho chátra-
júce. V minulých rokoch bola osadená 
jedna strana zábradlia s priehľadmi, 
z dôvodu lepšieho rozhľadu z križovatky 
z Ul. Potočnej. Druhá strana je osadená 
a plnou výplňou, aby v prípade zlého 
počasia voda spod kolies áut „neošp- 
liechala“ chodov. (foto)

Posun termínu opravy zábradlia 
na Ul. Pstruhárska 
Práce na zábradlí na Ul. Pstruhárskej 
boli zastavené z dôvodu koordinácie 
prác na Pstruhárskom potoku, kde sa 
spevňujú svahy koryta. V prácach sa 
bude pokračovať po dokončení týchto 
prác a tiež po dokončení prác na Ul. 
Partizánskej.

Oprava výtlkov na miestnych ko-
munikáciách
Od 20.5.2013 sa v Handlovej začalo 
s opravami výtlkov. Predpokladané 

množstvo opráv je 500 m².Oprava 
sa dotkne ulíc: Sama Chalúpku, 1mája, 
Lipová, Mierové námestie, ČSA, Most-
ná, Okružná, MC, Námestie baníkov, 
SNP. V priebehu realizácie opráv sa 
samozrejme môžu kapacity a lokality 
mierne zmeniť. Nie je možné vopred 
predpokladať, do akej hĺbky, resp. šírky 
je povrch komunikácie poškodený. Kto 
ste stavali, poznáte to. Spočiatku malá 
oprava si niekedy vyžiada viac energie 
i materiálu. 
Od 20.5.2013 sa začalo s čiastočnou 
opravou Ul. Jánošíková a Náhradné 
pole. Na spevnenie cesty sa využívajú  
použité výfrezky od SSC. Toto riešenie 
nezaručuje síce dlhodobú trvanlivosť,  
ale vzhľadom k tomu, že v tomto roku 
sa neuvažuje s kompletnou rekon-
štrukciou predmetných komunikácií 
(výspravka na úrovni opravy výtlkov 
je v tomto prípade neekonomická) sa 
mesto rozhodlo takýmto spôsobom 
aspoň čiastočne zlepšit stav týchto 
ciest. Mesto zaplatí len za prevoz 
materiálu.  Po oprave výtlkov na mes-
tských komunikáciách mesto tiež plá-
nuje obnovu vodorovného dopravného 
značenia. Mesto získalo z Úradu vlády  
SR dotáciu na opravu výtlkov vo výške 
12 082,41 eur.  (Požiadavka mesta ako 
i prísľuby hovorili o 20 tis. €.) Spolu, 
vrátane zdrojov z rozpočtu mesta, budú 
stáť opravy výtlkov pribl. 24 tis. €.

Ref. dopravy MsÚ

Termíny príležitostných trhov v 
Handlovej na 2. polrok 2013 
Mesto Handlová pre rok 2013 udeľuje  
súhlas s konaním predajných akcií 

– príležitostných trhov v prenajatých 
priestoroch.
Z dôvodu ochrany podnikateľských 
subjektov, ktoré trvalo podnikajú na 
území mesta, mesto Handlová od roku 
2012 povoľuje konanie príležitostných 
trhov len v niektorých termínoch. Ter-
míny sú stanovené na posledný deň v 
týždni - nedeľu. Konanie príležitostných 
trhov je povolené v nasledovných ter-
mínoch:

• Letné: 16.6.2013 a 23.6.2013
• Jesenné:  22.9.2013 a 29.9.2013
• Zimné:  10.11.2013 a 1.12.2013

Predávajúci je povinný požiadať mesto 
o vydanie súhlasu k predaju najneskôr 
5 dní pred začiatkom konania akcie. 
Viac informácií vám poskytne aj 
Oddelenie daní, poplatkov a podnika-
teľskej činnosti, MsÚ Handlová, 046 
519 25 53. Predávajúci, ale aj prena-
jímajúci, pri týchto formách predaja 
plnia  povinnosti upravené zákonom 
o podmienkach predaja výrobkov, ako 
aj povinnosti uložené  vo VZN mesta 
Handlová  č.1/2009 o podmienkach 
predaja výrobkov  a poskytovania 
služieb na trhových miestach. Viac 
nájdete aj na www.handlova.sk.
 JP

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. 
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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. Veríme, že cestujúca verejnosť využije túto 
ponúkanú službu, ktorá je predbežne zriadená na 
obdobie troch mesiacov, počas ktorej sa bude 
sledovať využiteľnosť spoja. Cestovný poriadok 
platný od 1.5.2013 nájdete na www.handlova.sk 
alebo na stránke SAD Prievidza, a.s.

Poznáte dotyk s uhlím?
 Skúste si zaspomínať, kedy ste 
naposledy držali v ruke uhlie. Sme 
všetci Handlovčania a takmer každý 
z nás má v rodine niekoho, kto do 
bane fáral alebo fára, alebo je s baňou 
spätý. Aby sa na ten dotyk s uhlím 
a baňou nezabudlo, aby ten pocit 
ostal aspoň sprostredkovane medzi 
všetkými deťmi, Handlovský banícky 
spolok od roku 2009, v úzkej spo-
lupráci s Hornonitrianskym baňami 
Prievidza, a.s. organizuje fáranie do 
bane pre pedagógov handlovských 
škôl. Desiatka učiteľov sa vybrala pod 
bystrím pohľadom Jána Bystrianske-
ho a Vladimíra Podobu, do podzemia 
začiatkom mája. 480 metrov pod han-
dlovskou zemou je to iné. Prach v oči-
ach, prievan, dlhé tunely, tma, klietka 

padajúca do hĺbok... Lesk uhlia, pokoj 
a paradoxne pocit bezpečia.   

V bani sa dá zablúdiť ľahko. Chvíľami 
máte pocit, že absolvujete turistický 

výlet. Chodíte strmo hore, klesáte 
po štyroch dolu. Rozporuplné, ma-
gické prostredie bane, malého mesta 
pod nami. Trochu vás zamrazí,  keď 
vidíte, ako dokáže tlak zeme zlomiť „ 
v páse“ výstuže. Baňa vás vráti rých-
lo k poznaniu, že bez tých, ktorí to 
tam poznajú, ste stratení. Niet komu 
zavolať cez mobil, niet tam GPS, je 
tam len to puto, poznanie a šikovnosť  
baníkov. Uhlie sa v istej chvíli rozdrobí 
na milióny malých prachových či-
astočiek. Chlapi v bani ho majú aj vo 
svojich srdciach. Možno to robí dotyk 
s uhlím, že vedia, čo je priateľstvo 
a zodpovednosť. Aspoň v tej bani to 
platí fatálne.
 Baňa spája i rozdeľuje. Aj vďaka 
chlapom z Handlovského baníckeho 
spolku  a HBP, a.s. to budú vedieť aj 
ďalší.                                             JP

Súťaž furmanov Morovnianska 
podkova vstúpila do svojho 8. 
ročníka 11. mája 2013. 
Predpovede počasia neboli priaznivé a 
napokon sa naplnili. Striedavo pršalo 
a slnko sa zazubilo až popoludní  o 
17.00 h, kedy už preteky skončili. 
Preteky furmanov sa však plánujú 
dlho vopred a preto sa termín nepre-
kladal.  Koníky a furmani sú na nepria-
zeň počasia zvyknutí. V našich lesoch 
si „odpracujú“ nielen dážď, ale i sneh 
a fujavicu. Diváci by určite privítali sl-
niečko, no nevzdali to a do Morovna, 
mestskej časti Handlovej, prišli. 

Tí najlepší...
Všetky súťaže boli vyhodnotené 
samostatne a víťazom sa stal ten 
furman, ktorí získal najmenej trest-
ných bodov. Víťazný pohár si odnie-
sol Pavol Kitaš (42 r.)  z Golianova 
s koníkmi Bordo a Monty, 2. miesto 
patrí Patrikovi Játymu (26 r.) z Pšur-
novíc s koníkmi Bandy a Litvor a 3. 
miesto Jánovi Francistymu ml. (24 r.) 
z Krupiny s koníkmi Tango a Pralline. 
Dlhoročnému spoluorganizátorovi 
furmanských pretekov Ľubovi Dob-

rotkovi (47 r.) z blízkeho Chrenovca  
- Brusna sa tento rok ušlo 9. miesto. 
Jeden z jeho koní ochorel a tak prišiel 
skúsiť na súťaž celkom nový pár koní. 
Jeden bol jeho a druhý Juraja Maka. 
Tento rok mohli diváci vidieť aj jednu 
zaujímavosť. Jozef Jurko z Ľubovca 
svojho koňa Princa ovládal len pokyn-
mi. Bez oprát, bez uzdenia. Na diaľku 
to vyzeralo, ako keby furman a kôň 
boli spojení len svojim neviditeľným 
putom. 

Sila koní udržuje tradíciu
Primátor mesta Rudolf Podoba ne-
tradičné súťaže podporuje. Osobne 
podporil furmanov aj príspevkom na 
dopravu a nenechal si ujsť privítanie 
furmanov na otvorení súťaží. Mesto 
Handlová odmenilo furmanov za 1. 
miesto cenou 100 €, 2. miesto 70 
€ a 3. miesto 50 €. Spoločnosť Apko 
z Prievidze venovala za 1. miesto 
motorovú pílu za 2. miesto vŕtacie 
kladivo a 3. miesto priamočiaru pílu. 
Tých, ktorí sa k spolupráci nechali 
„zlanáriť“,  je omnoho viac. Nebolo by 
to ono bez príjemných Morovňaniek 
pani Chalásovej, pani Dobrotkovej 
ako aj Juraja Maka, ktorý požičal 

LKT – čko (lesný kolesový traktor), 
bez ktorého by sa súťaže organizovali 
len ťažko. 

Oplatí sa vždy prísť
Ak niekde budete počuť o furman-
ských pretekoch, či už v Morovne 
pri Handlovej alebo iných obciach 
a mestách (rozpis súťaží nájdete na 
stránke www.horses.sk), neváhajte 
ich navštíviť za každého počasia. 
Nedá sa mu rozkázať, ale vždy prine-

sie do súťaží zaujímavé chvíľky.  Ne-
menej zaujímavé sú krásne postroje 
koní a aj napriek tomu, že sú ťažné, 
vedia byť elegantné, sebavedomé ale 
i pokorné k tým furmanom, ktorí skôr 
ako sa ráno najedia, dajú svojim koní-
kom. Pozrite si celú výsledkovú listinu 
furmanských pretekov Morovnianska 
podkova 2013, fotogalériu a celý člá-
nok na www.handlova.sk a reportáž 
na www.rtvprievidza.sk.

JP, foto JP 

Preteky furmanov pri Handlovej mali šťavu...

Pozývame 
na Banícku rallye
Handlová  29.6.2013.

Do jazdy zručnosti sa 
môžete zapojiť aj v deň 
konania rallye. 
Nahláste sa na štarte!
Viac na 

www.handlova.sk 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
FOTOZÁŽITKY S PAMIATKAMI 2012
17.- 28.jún 2013 Dom kultúry Handlová (čitáreň)
9:00 – 17:00 h. Hláste sa na vrátnici DK

Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky
vyhlasuje 3. ročník fotografickej súťaže

FOTOZÁŽITKY S PAMIATKAMI 2013
Vek účastníkov do 21 rokov. Uzávierka súťaže 7.júna 2013
Prihlasovanie fotografií a podmienky na www.zhmao-sk



Zvoz separovaných 
zložiek odpadu

V mesiaci jún 2013 sa budú jednotlivé 
zložky zvážať nasledovne: 
Mesto Handlová, Nová Lehota, Hor-
ný koniec
 plasty  5. a 19.6. 2013
 papier 12. a 26.6.2013
Mestská časť Morovno, Dolný ko-
niec
 plasty  7. a 21.6. 2013
 papier  14. a 28.6.2013
Žiadame obyvateľov mesta, aby 
v prípade plastových odpadov (PET 
fľaše) a objemnejšieho papierového 
odpadu tento stláčali a neznižovali 
tak kapacitu kontajnerov na ich zber. 
Kalendáre zvozu nájdete aj na stránke 
www.handlova.sk.
Aktuálny kalendár nájdete aj na 
www.handlova.sk, Kam s odpadom 
v Handlovej.    
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Mesiac apríl  má veľa prívlastkov. 
V posledných rokoch k nim razantne 
pribúda ďalší a to,  že mesiac apríl je 
mesiacom, v ktorom si pripomíname 
Deň zeme. 
Tento deň je vhodný na to , aby sme 
sa zamysleli nad tým, čím všetkým 
škodíme našej zemi a pri tom si to 
častokrát ani neuvedomujeme a čo 
môže každý z nás urobiť pre prírodu, 
pre mesto a tým vlastne pre  našu 
zemeguľu. Zvyčajne sú to úplne 
jednoduché  veci ako napríklad od-
loženie  obyčajnej  batérie z hodiniek 
do elektroodpadu.  A práve triedenie 
a nakladanie s elektroodpadom bolo 
nosnou témou tohtoročného Dňa 
zeme v Handlovej. Sprievodné po-
dujatia  prebiehali počas celého roka 
na školách, no ich vyvrcholenie bolo 
práve  26. apríla na Námestí baníkov. 
Mgr. Marián Holica, učiteľ zo ZŠ 
Školská  so svojimi kolegami a žiakmi 
sa aj tento rok podujal a pripravil  na 
námestí  krásne stretnutie, ktorým  
boli ukončené všetky sprievodné 
akcie venované Dňu Zeme.  Pestrosť 
nápadov a aktívna tvorivosť  žiakov 
handlovských škôl naozaj nepozná 
hraníc. Na  tvorivých dielňach  pred-

stavovali svoje pohľady na : životný 
cyklus elektroodpadu, podrobne 
popisovali, čo to ten elektro od-
pad je, zrodenie prvej  elektrickej 
batérie, cestu elektrickej energie 
v Handlovej, roboty vo všetkých 
možných a nemožných podobách 
napr. z telefónnych  prístrojov, 
imitácie elektrospotrebičov a ďalšie 
nápady. Na pódiu bola vyhodnotená 
súťaž handlovských škôl v zbere 
batérií a v rohu námestia sa veselo 
hromadila  kopa elektrospotrebičov, 
z ktorých bol vyhodnotený ten naj-
starší. A kto sú víťazi jednotlivých  

súťaží? To nie je vôbec dôležité, lebo 
víťazom sa stal každý, kto prišiel na 
námestie  a stal sa bohatší o nejakú 
vedomosť, alebo nejakú svoju skú-
senosť odovzdal tým druhým. Áno 
práve toto je cieľom tohto podujatia 
a to sa opäť podarilo. Vďaka za to 
patrí všetkým školákom, pedagogic-
kým pracovníkom, spoločnostiam, 
ktoré prispeli cenami a materiálnou 
pomocou. Osobitne ďakujeme  
spoločnosti ASEKOL Slovensko ako 
odbornému garantovi tohtoročného 
Dňa Zeme v Handlovej.

Ing. Blažej Litva, Hater Handlová s.r.o.

Zem máme len jednu...

Dobré správy z Handlovej
Dajte aj vy šancu dobrým správam 
predbehnúť tie zlé...
Hovorte o nich, píšte o nich... Viete 
o dobrých veciach, ktoré spája 
mesto Handlová?
Poďakujte, informujte, čo dobré sa v 
našom meste stalo.
Vyberáme z Dobrých správ, ktoré 
prišli v mesiaci máj 2013 na našu stránku 
www.handlova.sk 
Dobrá správa z Handlovej č.13/2013, 22.5.2013
Poďakovanie: Mestská polícia ďakuje Veronike Fabianovej z CVČ Relax za 
realizáciu projektu „Oči spoza mreží“ v rámci národného projektu KomPrax s 
podporou EÚ, vďaka ktorému v spolupráci s členmi Detského a mládežníckeho 
parlamentu  v Handlovej odovzdali pre psíkov z útulku v Handlovej 100 kg krmi-
va. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí na zbierku prispeli. Autor: MsP Handlová
Dobrá správa z Handlovej č.12/2013, 14.5.2013 
11.5.2013 pretekári z Kynologického klubu Handlová Strelnica reprezentovali 
svoj klub a Handlovú na Brannom viacboji kynológov v Horši /okr.Levice/. Se-
dem pretekárov sa potrápilo z pretekom, ktorý počasím bol zrovnateľný s Kva-
lifikačným pretekom, ktorý sa konal pred mesiacom v Handlovej. Ťažký terén 
ale nevadil a bol pre našich reprezentantov práve výhodou. V Horši nás repre-
zentovali: Kategória Muži: Pavel Kuric, 36 r, z Ajda bez PP / 7.miesto / Kategória 
Dorastenky: Janka Farkašová, 18 r, z Agbar Ajatolach / 3.miesto / Kategória 
Žiaci: David Paulák, 14 r, z Leady bez PP / 1.miesto / Kategória Žiačky: Petra 
Šimonová, 11 r, z Temperance z Šardanu / 7.miesto / Kategória Žiačky: Paulína 
Stanková, 14 r, z Čiko bez PP / 5.miesto / Kategória Žiačky: Simona Šimonová, 
13 r, z Orrin z Šardanu / 3.miesto / Kategória Žiačky: Barbora Vrábliková, 15 r , 
z Zuzi Barnero / 1.miesto / Preteku sa zúčastnilo dovedna 53 pretekárov ! Autor: 
KK Handlová Strelnica
Dobré správy, ktoré sú o Handlovej, sú handlovské o dobrých a šikovných 
Handlovčanoch, môžete pridať cez jednoduchý formulár na www.handlo-
va.sk 

Ak si niekto myslel, že v našom meste 
to nežije kultúrou, tak v galérii Karpaty 
Art Gallery Handlová  sa môžete pre-
svedčiť o opaku. Po veľmi úspešnej 
vernisáži spoločnej výstavy autorov 
Rudolfa Cigánika, Tibora Jeleneka, 
a Ladislava Vörösa, ktorú si môžete 
pozrieť do 18.júna 2013, pripravuje 
galéria ďalšie zaujímavé podujatia pre 
každého.
Nová výstava 
18.júna 2013 uvedieme výstavu fo-
tografií pod názvom Dobrodružstvo 
s bohom v Afrike v spolupráci s RKC 
Prievidza.
Pre tvorivých seniorov
V mesiaci júl 2013 dáva galéria do 
pozornosti tvorivé dielne pre seniorov 
do ktorých sa môžu zapojiť naši obča-
nia v dôchodkovom veku, ktorí chcú 
aktívne využiť svoj voľný čas.
Pre umelcov - amatérov
Prázdninový mesiac august bude od 
začiatku patriť handlovskej amatérskej 
umeleckej scéne prostredníctvom vý-
stavy – Výstava amatérskych tvorcov 
Handlová.

Záujemcovia  o účasť na tejto výsta-
ve, ako aj o iné spomínané podujatia 
môžu získať informácie v galérii Kar-
paty Art Gallery, www.facebook.com/
karpatyartgallery, karpatyartgalle-
ry@gmail.com, alebo 0948 977 536.

Predstavujem nové občianske 
združenie v Handlovej 
Handlová - moje mesto, Karpaty Art 
Gallery- (občianske združenie).
Poslaním združenia pod týmto 
názvom je zachovávať, obnovovať 
a uchovávať historické pamiatky a 
pamätihodnosti v Handlovej a v jej 
prímestských častiach Novej Lehote 
a Morovne, ako aj kultúrne hodnoty 
a tradície pôvodného obyvateľstva, 
banícku históriu a jej tradície, priamo 
naviazanú na prezentačnú a vydava-
teľskú činnosť. Členom občianskeho 
združenia sa môže stať každý, kto má 
záujem prispievať k cieľom združenia, 
rozvoju spoločenského a kultúrneho 
života v meste.

Jakub Cigánik-Karpaty Art Gallery Handlová

Galéria Karpaty Art Gallery Handlová pokračuje...

Získajte informácie o dianí v meste priamo do svojej emai-
lovej schránky
Aby vám žiadna informácia neušla a vedeli ste najaktuálnejšie informá-
cie z Handlovej, zaregistrujte sa na oficiálnej internetovej stránke mesta 
www.handlova.sk. Pridajte sa k už zaregistrovaným!
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Mestská polícia informuje..... Narodené detičky 
apríl/máj  2013

Nikolas  Blaho
Milan  Sýkora
Martin  Žiško
Patrik  Rozenberg
Martin  Haneš
Karol  Ďurčovič
Sofia  Maruniaková
Natália  Šplehová
Sofia  Kováčová
Katarína  Valentová
Eliška  Kotianová

Pomôžte odhaliť páchateľov
Mestská polícia žiada občanov o pomoc 
pri pátraní po neznámych páchateľoch, 
ktorí úmyselne poškodili prístrešok a 
informačnú tabuľu Turisticko - náučného 
banského chodníka. V prvom prípade to 
bolo dňa 4.4.2013, kedy vandali pravde-
podobne v nočných hodinách odpílili 
a spálili v ohnisku prístrešok pri studničke 
na Hasičskej lúke. V druhom prípade pad-
la za obeť vandalom informačná tabula  č. 
5 na Jednej studničke, ktorá bola odpílená 
a sčasti obhorená v ohnisku. Vandali záro-
veň poškodili elektrickú rozvodovú skrinku 
na Jednej studničke. Prosíme občanov, 
prípadne svedkov spomínaných udalostí, 
o poskytnutie informácií, ktoré by pomohli 
tieto priestupky proti majetku objasniť. 
Za spoluprácu ďakujeme. Kontakt: 0905 
499 384, 168 00, 5475 007
foto Poškodená tabuľa č. 5 TNBCH 
na Jednej studničke a elektrická rozvodná 
skrinka dňa 11. 5. 2013

Mestská polícia zaznamenala za mesiac 
apríl 2013 – máj 2013 (od 19.4.2013 do 
19.5.2013) celkom 352 udalostí. Zaevi-
dovaných bolo 53 priestupkov, z ktorých 
bolo 26 priestupkov oznámených občan-
mi mesta. Z celkového počtu bolo 27 
dopravných priestupkov. V 3 prípadoch 
použili príslušníci TPNZOMV, tzv. papuču.
Priestupky porušením VZN: VZN č. 6/
2010 o dodržiavaní verejného poriadku 
a verejnej čistoty – 1 priestupok,  VZN č. 
4/2012 o nakladaní s komunálnym odpa-
dom a drobným stavebným odpadom  – 2 
priestupky. 
Proti majetku boli zistené alebo ozná-
mené 3 priestupky (v jednom prípade 
sa priestupku dopustila maloletá osoba). 
Zákroky sa vykonávali aj na úseku verej-
ného poriadku, kde MsP riešila celkom 
4 priestupky, z ktorých boli 2 prípady 
rušenia nočného pokoja a 2 prípady boli 
na úseku verejného pohoršenia.  
V 14. prípadoch bol porušený Zákon 282/
2002 o niektorých podmienkach držania 
psov (nezabránenie voľnému pohybu psa; 
neprihlásenie psa do evidencie; neozná-
menie zmeny skutočnosti a údajov, ktoré 
sa zapisujú do evidencie).
V 2 prípadoch bol porušený zákon č. 
219/1996 o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov a o zriaďovaní 
a prevádzke protialkoholických záchyt-
ných izieb. Príslušníci mestskej polície 
odchytili  8 túlavých psov, ktorí boli 
umiestnení v útulku. MsP vrátila 4 psov 
pôvodným majiteľom. Príslušníci MsP vy-
konali za uvedené obdobie 109 zákrokov 
a 21 výjazdov k narušeným monitorova-
ným objektom. Kamerovým systémom 
bolo zistených 9 priestupkov.  Na žiadosť 

OOPZ Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 
112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 
22 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od 19.04.2013 do 
19.05.2013: 
22.4.2013 o 18:35 hod. - tel. oznámila 
zamestnankyňa podniku na Námestí baní-
kov, že im bezdomovec odcudzil stoličku 
z terasy a teraz na nej sedí pri nakladacej 
rampe na Námestí baníkov. Hliadka sa 
presunula aj s majiteľom podniku za bez-
domovcom, ktorý sa priznal, že stoličku 
zobral. Bezdomovec stoličku zaniesol 
pred podnik, kde sa majiteľovi osprave-
dlnil. Poškodený uviedol, že keď sa mu 
stolička vrátila nepoškodená, oznámenie 
o priestupku podávať nebude.
26.4.2013 o 14:30 hod. - cez MKS zis-
tená dopravná nehoda – vodič OMV VW 
Polo nedal prednosť pri odbáčaní vľavo 
pričom narazil do protiidúceho skútra. Na 
mieste zistené, že vodič skútra po páde 
na cestu nemal žiadne viditeľné vonkajšie 
zranenie – účastníci nehody privolali na 
miesto lekára RZP aj hliadku ODI. Hliadka 
MsP zabezpečovala cestnú premávku na 
mieste do príchodu hliadky ODI.
27.4.2013 o 15:10 hod. - OOPZ Handlová 
požiadali o preverenie oznamu, že po Ul. 
ČSA idú dvaja podnapití chlapci. Cez KMS 
bolo zistené, že uvedené osoby vošli do 
OD Lidl. Hliadka MsP zotrvala na mieste, 
pokiaľ osoby nevyšli von. Na parkovisku 
bola zistená totožnosť, išlo o dvoch ma-
loletých chlapcov (1999). Chlapci boli 
značne pod vplyvom alkoholu a boli od-
vezení na útvar MsP, kde sa za prítomnosti 
zákonných zástupcov chlapci podrobili 
dychovej skúške na prítomnosť alkoholu 
v dychu s pozitívnym výsledkom - 0,59 
mg/l a 0,68 mg/l. Po vykonaní potrebných 
úkonov boli maloleté osoby z útvaru MsP 
prepustené.  O udalosti bola informovaná 
pracovníčka sociálnej kurately ÚPSVaR. 
Priestupky boli odovzdané na MsÚ k ďal-
šiemu prerokovaniu. 
4.5.2013 o 10:43 hod. – tel. oznámil 
anonym, že na Hornom konci z jedného 
z domov vypúšťajú obsah žumpy do po-
toka. Hliadka na mieste zistila, že majitelia 
domu zo žumpy vyčerpávali obsah čer-
padlom a vypúšťali do svojej záhrady. Po 
upozornení hliadky čerpadlo ihneď vypli. 
Majiteľka uviedla, že majú upchatú žumpu 
a vodu im vytláča cez odpad naspäť do 
domu, tak ju chcela odčerpať do záhrady. 
Hliadkou bola poučená, že si musí privolať 
firmu, ktorá im žumpu vyprázdni zákon-
ným spôsobom. 
5.5.2013 o 04:10 hod. – operátor MKS 
oznámil hliadke, že na zastávkach MHD 
na Námestí baníkov je muž, ktorý sa 

vyzliekol do spodného prádla a motá sa 
pri lavičkách.  Po príchode na miesto 
bola zistená totožnosť muža, ktorý bol pod 
vplyvom alkoholu. Uviedol, že čaká na au-
tobus a údajne sa vyzliekol z dôvodu, lebo 
si myslel, že je doma. Po výzve sa obliekol 
a priestory zastávok opustil. 
6.5.2013 o 23:30 hod. - Hliadka pri 
kontrole plavárne spozorovala podozrivú 
osobu na trávnatej ploche vedľa hlavného 
vchodu. Išlo o mladú ženu, ktorá sa tam 
pred hliadkou schovávala. Na miesto 
sa dostavila aj hliadka OOPZ. Zistená 
totožnosť mladistvého dievčaťa, ktorá 
bola v tom čase v pátraní. Hliadka MsP 
skontrolovala objekt. Hľadané dievča si 
prevzala hliadka  OOPZ Handlová.
11.5.2013 o 07:20 hod. - tel. oznámené, 
že pri kontrole Jednej studničky bolo ziste-
né, že tabuľa Banského náučného chodní-
ka je celá spálená v ohnisku a rozbitá je aj 
rozvodová elektrická skriňa. Oznamovateľ 
uviedol, že keď bol dňa 10. 5. 2013 na 
kontrole, tak tabuľa ešte poškodená nebo-
la. K poškodeniu muselo dôjsť v nočných 
hodinách. Hliadka na mieste zistila, že 
oznámenie sa zakladá na pravde. Tabuľa 
banského náučného chodníka bola ho-
dená v ohnisku a obhorená. Prevrátená 
a poškodená bola aj rozvodná skriňa. 
Hliadka na mieste vyhotovila fotodoku-
mentáciu. Vec zostáva v riešení MsP. 
13.5.2013 o 23:10 hod. - tel. oznámil 
obyvateľ mesta, že keď išiel s priateľkou 
po Prievidzskej ulici, tak z jedného z 
bytov počul streľbu a videl na balkóne 
ženu so zbraňou, ktorá z nej strieľala. 
Na mieste hliadka zistila, že v uvedenom 
byte sa svieti, na zvonenie a búchanie na 
dvere nikto nereagoval. Oznamovateľ sa 
už na mieste nenachádzal. Hliadka tel. 
kontaktovala obyvateľku uvedeného čin-
žového domu, ktorá uviedla, že sa v byte 
pravdepodobne bili a manželka strieľala aj 
v byte. Na miesto sa dostavila aj hliadka 
OOPZ Handlová, ktorá v predmetnom byte 
bola na zákroku asi pred 30 minútami. Vec 
v riešení OOPZ. 
14.5.2013 o 11:55 hod. - na útvar MsP 
sa dostavil bezdomovec a oznámil, že pod 
rampou za Čínskym obchodom leží jeho 
kamarát a jemu sa zdá, že je už mŕtvy, 
lebo nereaguje a nehýbe sa. Na mieste 
hliadkou zistené, že bezdomovec je bez 
známok života už asi dlhšiu dobu. Ozna-
movateľ uviedol, že ráno o 5:30 hod. sa 
s ním ešte rozprával. Vec bola oznámená 
na OOPZ v Handlovej. Cudzie zavinenie 
inou osobou bolo vylúčené.
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.

Novootvorené prevádzkárne 
v apríli 2013
Kaviareň CAFE TIME, 
Námestie baníkov 6
Zrušené prevádzkárne v apríli 
Novinový stánok na Ul. ČSA
Presťahované prevádzkárne 
v apríli  2013
Pizzéria MAKO z Ul.29.augusta 92 na 
Pstruhársku 5

Projekt: 
Rodičia, potrebujeme vás
V rámci nášho projektu sme pripravili pre rodičov 
a žiakov školy niekoľko zaujímavých akcií.   Sprie-
vodné akcie v rámci projektu: Rozprávkový deň 
v škole,  Výstup na Bralovú skalu s opekačkou, Ná-
všteva plavárne – pláva celá rodina. Vyvrcholením 
nášho projektu je celodenný výlet do Budapešti, za 
účelom spoločne stráveného dňa a návštevy  naj-

väčšieho stredoeurópskeho podmorského akvária- 
Tropikárium, ako aj ZOO parku a iných atrakcií.
Organizuje Mgr. Mária Májová – Základná škola Mo-
rovnianska  cesta Handlová

Hľadáte priestor na voľný čas?
(cvičenie, skúšky, stretnutia..)
Info: Podnikateľský inkubátor
046/5444013

Veterinárna ambulancia 
MVDr. Petráša 
oznamuje svojim klientom, 
že od 1.6.2013do 30.6.2013 
pri vakcinácii kompletnou 
vakcínou bude poskytovať 
25 % zľavu na čipovanie. 
Zároveň oznamujeme, že od 
1.7.2013 bude ambulancia 
presťahovaná 
Bližšie informácie poskytne-
me na tel.c.0905602513.
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Čo sa chystá u nás 
v DaMP-e
Projekt „Je to o nás“, ktorý sme 
podali do programu Adam 2, slúži 
na zapojenie vyššieho počtu vás - 
mladých ľudí do aktivít, ktoré sa vás 
týkajú. Prostredníctvom vydávania 
novín chceme prezentovať svoju 
činnosť a tak vás osloviť. Chceme 
vám pomôcť odprezentovať sa a dať 
vám priestor, aby ste sa vyjadrili k ve-
ciam, ktoré vás zaujímajú. Môžete tak 
urobiť prostredníctvom novín alebo 
web stránky. Tá je momentálne ešte 
v stave príprav, ale určite vás budeme 
informovať o jej spustení. V DaMP 
novinách dáme priestor každému, kto 
sa bude chcieť vyjadriť článkom alebo 
postrehom. Prvé vydanie sa už medzi 
vás dostalo. V ďalších číslach pri-
pravujeme rubriky, ktoré sú zábavné 
a pre vás zaujímavé. Vďaka podpore 
projektu „Je to o nás“ nás všetkých 
čaká množstvo prínosných aktivít. 
Za veľký úspech považujeme schvá-
lenie projektu „Sme v tom spolu“ 
z programu Mládež v akcii. Hlavnou 
témou tohto projektu je nadviazanie 

spolupráce medzi mládežníckymi 
parlamentmi z okolia a vychádza z 
požiadaviek samotných členov týchto 
parlamentov a žiackych školských 
rád. Boli pozvaní DaMP-om na pre-
zentáciu svojej činnosti v rámci po-
dujatia "Open Day - Bližšie k Vám". Tu 
ostatné parlamenty a členovia ŽŠR, 
rovnako ako my, prejavili záujem o 
spoluprácu a výmenu skúseností. 
Zhodli sme sa, že spolupráca by 
mohla byť výbornou formou na zís-
kanie nielen nových poznatkov, ale 
aj praktických zručností. Je tu reálna 
snaha spolupracovať na spoločných 
podujatiach, navzájom si pomáhať 
a vytvoriť pevné partnerstvo aj do 
budúcnosti. Oslovíme predstaviteľov 
mesta Handlová, Žiar, Partizánske, 
Kremnica a Prievidza. Z našich 
skúsenosti s primátorom mesta a s 
mestskými poslancami mesta Han-
dlová usudzujeme, že sú podobným 
projektom naklonení a môžeme oča-
kávať aktívnu spoluprácu.
V mesiaci máj sme na výstave orieš-
kov robili zbierku pre Karanténnu sta-
nicu Handlová. Zhotovili sme brožúr-
ku „Oči spoza mreží„ a kľúčenky, 
ktoré sme poskytovali za dobrovoľný 

príspevok od návštevníkov výstavy. 
Pre Karanténnu stanicu sa vyzbieralo 
92,10€ a 6 kg granúl. Tento projekt 
bol financovaný z národného projektu 
KomPrax.
V rámci European Youth Week sme 
pripravili projektovú aktivitu – súťaž 
pre školy, „Spoznaj štáty Európskej 
únie“, ktorá prebehla 31. mája. Bola 
spojená s celoslovenskou aktivitou 
– Reťazou mladých. O výsledkoch 
vás budeme informovať v nasledujú- 
com čísle.
Najbližšie plánujeme spoluprácu 
s hovorkyňou mesta pani J. Paulinyo-
vou a n.o. Lepší svet pri revitalizácií 
Handparku. Túto akciu máme tiež 
schválenú z projektu „Sme v tom 
spolu“. Kto sa pridá?    

DaMP Handlová vydáva 
svoje noviny
V máji vyšlo prvé číslo mesačníka 
pre mladých Handlovčanov,  ktoré 
je k dispozícii na školách, na mes-
tskom úrade, v mestskej knižnici, 
a samozrejme v CVČ Relax. Ďalšie 
číslo môžete očakávať pred koncom 
školského roka.

V.F.

V predvečer 1. mája roztancovali 
Dom kultúry v Handlovej deti z ma-
terských škôl handlovskej doliny. 
Štrnásty ročník prehliadky ľudovej 
tvorby v podaní detí už pravidelne 

organizuje MŠ na Ulici SNP v spolu-
práci s MO Matice slovenskej.
Moderátor programu Peter Paulík 
privítal prítomných a hostí, medzi 
ktorými nechýbal primátor Handlovej 

Ing. Rudolf Podoba, starostovia obcí  
a vedúci oblastného pracoviska MS 
v Prievidzi Vlastimil Uhlár.
V úvode  si prítomní prostredníctvom 
ukážok z rozprávky Zbojník Jurko 
zaspomínali na nezabudnuteľného 
Viktora Kubala. Pozdraviť  podujatie 
prišiel  aj  pán Ondrejovič  so svojou 
čarovnou fujarou, ktorého doprevá 
dzali  členovia  folklórneho súboru 
Hájiček. Po tomto vystúpení pódium 
patrilo deťom.
 Ako prvá sa predstavila MŠ Gaš-
para Drozda z Chrenovca-Brusna 
s ľudovým pásmom ,,Nesieme, ne-
sieme májiček“. Pásmo prekáračiek 
a povedačiek ,,Hrajme sa, hrajme“ 
predviedli deti z Malej Čause. Hry 
na lúkach pri pálení Jánskych oh-
ňov ukázali divákom deti z Lipníka. 
Nasledovalo  folklórne pásmo spevu 
a tanca z dedinských lúk pod názvom 
Hráme sa na lúke, ktoré predviedli 
chlapci a dievčatá zo škôlky na Mo-

rovnianskej ceste. Vareškový tanec 
zatancovali deti z elokovaných tried 
na Cintorínskej ulici. Ako sa vyvoláva 
jar prítomným predviedli deti z elo-
kovaných tried na Dimitrovovej ulici  
a záver patril  škôlkarom z MŠ na 
Ulici SNP, ktorí scénickým  tancom 
vyjadrili radosť z pohybu a detskej 
hravosti pod názvom,, Prídi, Janík 
premilený...“
Chlapci a dievčatá si zo svojho 
vystúpenia odniesli nielen sladkú 
a vecnú odmenu, o ktorú sa postaralo 
Združenie miest a obcí handlovskej 
doliny v zastúpení Erikou Jonasovou, 
ale aj nové zážitky a prvé skúsenosti 
z vystúpenia na verejnosti. Svojim 
nasadením  predviesť sa čo najlepšie 
urobili radosť svojim rodičom,  sta-
rým rodičom  a učiteľkám, ktorým pa-
trí veľké ĎAKUJEME za to, že vedú deti 
k úcte k tradíciám našich predkov. 

Mgr. Dagmar Strmeňová

Handlovské kahančeky sa po roku opäť rozhoreli

CVČ Relax v Handlovej 
na mesiac jún 2013

46. ročník HŠH – atletické súťaže 
materských škôl
4.6.2013 o 9,30 h, ZŠ MN                    

Úprava Handparku v rámci 
projektu revitalizácie Hand-
park 
prvé júnové týždne, Handpark 
– DaMP          

Seminár DaMP s členmi 
mládežníckych parlamentov 
z okolia
28.-30.6.2013,Chata Mladosť 
Remata      

Pomáhame dosaho-
vať vaše ciele
Help, n.o. ponúka odborné rekvali-
fikačné kurzy:
Obsluha motorových vozíkov 
– rôzne termíny 
Odborná spôsobilosť SBS - 
24.6.2013, prihlásenie do kurzu 
do 14.6..2013 do 10,00 hod.
Cez letné prázdniny pripravujeme 
kurz:  
Tvorba www stránok - 8.7.2013

Kurz je vhodný pre študentov 
stredných a vysokých škôl, ale aj 
pre všetkých, ktorí  chcú vedieť 
vytvárať internetové stránky.
Prihláste sa ešte dnes:
Help, n.o. Handlová, Námestie 
baníkov 8 (nad MsP,  2. posch.); 
0905 884 813; kmetova@hand-
lova.sk;  www.helpha.szm.sk

Fotoštúdio 
Asterion n.o.
- foto na preukážky
- maturitné foto
- svadobné foto
046/5444013
0907774280
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Kurzy 
PC 1+1

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

Jeden lektor 
a jeden žiak

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

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

549,-
stará cena

nová cena

499,-

Pohovka RITA
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

Platnosť kupónu do 30.6. 2013
Zľava sa vzťahuje aj na tovar, ktorý 
je v tomto období zálohovaný!

Na základe uvedenej myšlienky sa 
dňa 25. apríla 2013 v popoludňaj-
ších hodinách za pekného slnečného 
počasia uskutočnilo v priestoroch 
športového areálu a telocvične ZŠ 
Školská 526/53 v Handlovej špor-
tovo - zábavné popoludnie v týchto 
aktivitách. Turnaj vo futbale pre 
žiakov 3.- 5. ročníka z celej Han-
dlovskej doliny. Každý, kto prišiel 
do družstva, bol zaradený. Dazya 
Dance predstavilo svoje tanečné 
vystúpenie pod vedením Dagmar 
Ďurčovičovej. Pomocnú ruku poda-
la aj známa handlovská karatistka 
Dominika Šalamonová so svojimi 
mladými karatistami.

Za účasti vyše 150 súťažiacich a ich 
rodičov, respektíve starých rodičov 
otvorila športovo- zábavné popolud-
nie pani riaditeľka ZŠ Školská Mgr. 
Ľudmila Pogádlová. Vo svojom 
príhovore k súťažiacim a rodičom, 
sponzorom vyzdvihla účasť detí, chuť 
súťažiť v rámci hore uvedeného hesla, 
ako aj záujem hráčov FC Baník Horná 
Nitra, pedagogických a výchovných 
pracovníkov školy a pani vedúcej 
školskej jedálne a jej personálu. 
V krátkosti oboznámila prítomných 
s časovým rozpisom, popriala dobrú 
náladu, športového a súťažného du-
cha. Upriamila pozornosť na rozdele-
nie úloh v jednotlivých stanovištiach. 
Rodičov upútala myšlienka vyslovená 
na záver príhovoru, že školský vzdelá-

vací program vytvorí škola v budúcom 
školskom roku 2013/2014 na základe 
požiadaviek rodičov. Je to ďalší krok 
k úzkemu prepojeniu trojuholníka:    
rodič- žiak- učiteľ, ktorého výsled-
kom je spokojný, vzdelaný žiak. 

Všetci, ktorí mali záujem pokračovať 
na svojej fyzickej kondícii, využili 
možnosť zacvičiť si v rytme modernej 
hudby pod vedením pani Ujčekovej. 
V prestávke medzi dvomi cvičebnými 
blokmi vystúpili s krátkymi gym-
nastickými zostavami žiačky 5. roč-
níka našej školy- Golhová, Kaplánová 
a Pazderová, ktoré získali 2. miesto 
na krajskej olympiáde. Ostatní sa pre-
sunuli na trávnaté ihriská, kde sa na 

umelej tráve hrali zápasy futbalového 
turnaja žiakov 3. – 5. ročníka ako 
aj prípraviek. Na veľkom trávnatom 
ihrisku boli pripravené štyri badminto-
nové kurty s možnosťou zahrať si túto 
pohybovú hru. 

Výsledky futbalového turnaja:  
1. miesto 
 prípravka FC Baník Horná Nitra 
2. miesto 
prípravka FC Baník Horná Nitra
3. miesto
chlapčenský výber ZŠ Školská 
4. miesto-  chlapci z futbalového 
krúžku ZŠ Školská 
Najlepší hráč: Struhárová Natália 

Najlepší strelec: Boris Tomčány  
Najlepší brankár: Májový Tomáš
Ceny odovzdávali pani riaditeľka ZŠ 
Školská Mgr. Pogádlová Ľudmila 
a hráči FC Baník Horná Nitra - Ivan 
Černák, Ivan Belák, Juraj Pekár a Ga-
briel Kamdem - ktorý pomohol aj pri 
futbalových zápasoch jednotlivým 
mužstvám. 
Počas prestávky turnaja bola pri-
pravená ochutnávka desiat z našej 
jedálne, ako aj pitný režim pre všet-
kých súťažiacich, respektíve i tých, čo 
nesúťažili.  

Žiakov, športovcov potešila autogra-
miáda bývalých ligových futbalistov 
a teraz hráčov FC Baník Horná Nitra, 
ktorí odovzdali pekné ceny, ako aj kar-
tičky mužstva so svojimi podpismi. 

Športovo-zábavné popoludnie 
spl-nilo svoj cieľ nad očakávania 
organizátorov, ale aj prítomných 
divákov. Cieľ bol jasný - zašportuj 
si s nami! 
 Už teraz sa tešíme na ďalšie podob-
né podujatie, ktoré zoberie deťom 
chuť a závislosť na alkohol, cigarety, 
drogy. Nie je to len úloha pedagó-
gov, výchovných pracovníkov, ale 
celej spoločnosti. 
Takže, dospelí, buďme príkladom 
tak, ako ste to urobili počas tohto 
pekného slnečného dňa a športové-
ho podujatia. Športu zdar! 

Mgr. Jozef Juríček, 
učiteľ ZŠ Školská

Zašportuj si s nami, napni svaly a za tvoju námahu  sa na tvojej tvári úsmev zjaví!
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Dňa 16.06 uplynie 5 rokov 
od úmrtia môjho manžela 

Jozefa Moravčíka.

S láskou spomínajú manželka 
a dcéry s rodinami.

Opustili nás apríl /máj
Ferdinand Fraňo 80 rokov
Viktor Bátora 87 rokov
Vladimír Podoba 73 rokov
Jaroslav Spevár 54 rokov
Ladislav Lenhart 57 rokov
Pavel Kmeť 69 rokov
Štefan Hodža 63 rokov
Milan Kováčik 58 rokov
Pavel Mádel 62 rokov
Miroslav Vrtík 66 rokov
Emil Kubaš 78 rokov
Blažena Mužíková 70 rokov
Magdaléna Maláriková 89 rokov
Magdaléna Tulicová 86 rokov
Anna Snitková 89 rokov
Anna Jobová 80 rokov
Helena Kováčiková 88 rokov

Ďakujeme pánovi Jozefovi Schusterovi 
a pani Krivušovej za rýchle poskytnutie pomoci 
a následné privolanie záchrannej služby pri úraze 
našej mamy. 
Ďakujú dcéry Janka a Milota s rodinami. 

Jedno srdce na svete sme mali, čo dokázalo nás 
milovať, aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli, 
neozve sa už viackrát. Odišlo, zmĺklo, išlo spať.

S hlbokým žiaľom oznamujeme, 
že dňa 4.5.2013 nás navždy 
opustil manžel, otec, brat

Milan Kováčik.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
s ním prišli rozlúčiť na jeho 
poslednej ceste, za kvetinové 
dary a prejavy sústrasti, ktorý-
mi zmiernili náš žiaľ.

Manželka Terézia, syn Miňo a ostatná rodina.

Predám v HA 2- izbový byt Dimitrovova ul., nové 
plynové kúrenie, prerobený, 
3 pivnice k bytu.  Voľný ihneď. Tel : 0908 803 130
Prenajmem 1- izbový byt v RD vlastný vchod, 
vlastné parkovacie miesto. Tel: 0908 803 130.

Dňa 17. 4. 2013 sme sa 
navždy rozlúčili s našou milo-
vanou manželkou, mamičkou, 
starou mamou
 

Nadeždou Nemcovou. 

Spomína manžel, syn a vnú-
čence Miška a Martinko. 

Navždy ostaneš v našich srdciach. 

21.mája uplynulo 11 smutných 
rokov, čo s tichou spomienkou 
chodíme ku hrobu môjho syna 

Duška Hrbáčika, 
kvety položíme a pri plamienku 
sviečky za jeho úsmevom, 
ktorý zhasol vo veku 21. rokov 
tíško zaplačeme. 
Spomína mamina, súrodenci a celá rodina. 

Koncom mája 2013 uplynulo 
25 rokov, čo nás navždy opus-
tila mamička 

Irena Šeböková
a 16 rokov uplynulo od úmrtia 

nášho 
otca 

Cypriána Šeböka.

S láskou a úctou spomínajú 
synovia Jozef a Róbert 
s rodinami.

Sú také chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré spomíname. 
Oči sa zavreli, srdce prestalo biť, 
nebolo lieku, aby si mohla ďalej žiť.

Dňa 30.5. 2013 uplynuli 4 roky, 
čo nás opustila naša láskavá 
manželka, mamička a starká

Viera Žabková. 

S láskou spomíname 
... manžel a dcéry s rodinami. 

Dňa 6.6.2013 si pripomenieme 10. výročie, čo nás 
navždy opustil náš drahý 

Vladimír Wäldl.

S láskou spomínajú man-
želka, synovia s nevestami 
a vnúčatami. 

Poďakovanie
Je taká chvíľa.
Skončí sa život,
začína spomienka...

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom                     
a známym, ktorí dňa 29.apríla 
odprevadili na poslednej ceste 
našu drahú manželku, mamičku, starkú, prastarkú, 
sestru a krstnú mamu
                               

Blaženu Mužíkovú.

Úprimne vám ďakujeme, že ste v tejto ťažkej chvíli 
stáli pri nás.

Smútiaca rodina

Jubilanti
70, 80, 85, 90 a viac rokov sa v 

mesiaci máj 2013 
v Handlovej dožili

Terezia Mališová
Ladislav Kremnický
Žofia Kapolková
Paulína Polakovičová
Katarína Molnárová
Veronika Krausová
Želmíra Stopperová
Michal Kelečeni
Mikuláš Siekel
Štefan Jankovský
Milan Ďuriš
Eva Miková
Viera Schnircová
Ladislav Šebesta
Júlia Palásthyová
Veronika Remiašová
Viktor Gildein
Sidónia Balážová
Mária Rexová
Ľudmila Sziveková
Ján Vaniher
Margaréta Jakabová
Anton Kováčik
Valéria Padyšáková
Katarína Vagaňová
Alojz Smolinský
Jozef Fojtík
Štefan Maďar
Beňadik Matuška
Kamil Šebesta
Alexander Uramovský
Veronika Miklánková
Magdaléna Haviarová

Gratulujeme!

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

Dňa 16.6. 2013 si propomí-
name 3. výročie úmrtia nášho 
milovaného syna
Gustíka Ištóka.

Spomínajú rodičia, sestra 
Marcelka a tvoja ostatná rodina.
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DK Handlová pozýva v júni 2013 a pripravuje...
Dom kultúry mesta Handlová 
pozýva do kina na premiéru ani-
movanej rozprávky
KRÚDOVCI
8.6.2013 a 9.6.2013 o 15.00h
VSTUPNÉ: 2€
Dobrodružná animovaná komédia roz-
práva príbeh prvej pravekej rodiny na 
svete – Krúdovcov. Krúdovcov čaká veľká 
skúška, ale tiež najväčšie dobrodružstvo 

ich života.

Základná umelecká škola Handlová 
a Dom kultúry Handlová pozývajú 
na herecko – spevácke predstavenie 
klasickej rozprávky 
Pinocchio, 
ktoré sa uskutoční v DK Handlová
6. júna o 17.00 h 
Vstupné 1 €

DK Handlová pozýva na koncert
LA GIOIA
11. jún 2013 o 19.00 hod.
Vstupné: 10 EURO
Rezervované vstupenky si vyzdvihnite naj-
neskôr do 4.júna 2013, po tomto termíne 
budú uvoľnené do predaja. 

Za pochopenie ďakujeme.

SEN SVÄTOJÁNSKEJ NOCI
Lepšie je byť dobre obesený, ako zle ože-

nený...(Wiliam Shakespeare)

22. júna 2013 o 19,00 h, Dom 
kultúry Handlová
Vstupné: 11,- € v predpredaji, 
13,- € na mieste
Najznámejšia a najhrávanejšia Shakespea-
rova komédia prichádza do nášho mesta! 
Po úžasnom zážitku z predstavenia “Na 
koho to slovo padne” si nenechajte ujsť 
najobľúbenejšiu, vždy beznádejne vypre-

danú komédiu v hviezdnom obsadení. 
Vlado Černý, Róbert Jakab, Juraj Kemka, 
Lukáš Latinák, Miro Noga, Anna Šišková, 
Marta Sládečková, Marián Miezga, Zuzana 
Porubjaková a ďalší skvelí a obľúbení herci 
sú zárukou prežitia ďalšieho nezabudnuteľ-
ného divadelného večera.
Rezervované vstupenky si vyzdvihnite naj-
neskôr do 17.júna 2013, po tomto termíne 
budú uvoľnené do predaja. Za pochopenie 

ďakujeme.

FK REBEL JÚN 2013
Každý štvrtok môžete zažiť atmo-
sféru kina s výbornými filmami 
a priateľmi. Vyberte  si z ponuky 
na jún, určite neoľutujete. 

6.júna 2013, 19.00h 
COCO CHANEL
Réžia: Anne Fontaine, Francúzsko, 2009, 
105 min.
Životný príbeh Coco Chanel, rebelky, ktorej 
konvencie vtedajšej doby bránili voľne dý-
chať a ktorá sa obliekala do košieľ svojich 
milencov. Príbeh modernej ženy, ktorá 
navždy zmenila svet módy, svet žien.

13.júna 2013, 19.00h DOGVILLE
Réžia: Lars von Trier, Dánsko/ Švédsko / 
Francúzsko, 2003, 140 min.
Obyvatelia mestečka Dogville žijú úplne 
izolovaní od civilizácie, v uzavretej hierar-

chizovanej komunite a dodržujú zabehnuté 
rituály. Jedného dňa sa v mestečku objaví 
Grace, ktorá uteká pred gangstermi. Ujme 
sa jej mladík, miestny intelektuál, samo-
zvaný dogvillský „hovorca“. Vďaka nemu 
ju obyvatelia príjmu medzi seba a ona im 
za to ponúkne pomoc - akúkoľvek. 

20.júna 2013, 19.00h
DRUHÝ SVET
Réžia: Gilles Marchand, Francúzsko / Bel-
gicko, 2010, 105 min.
Gaspard a jeho priateľka Marion si uží-
vajú deň na pláži. Nájdu krásnu tajomnú 
blondýnu Audrey, omdletú v aute, po 
zrejmom pokuse o samovraždu. Všetky 
zvláštne udalosti sa začínajú stretávať v 
jednom bode: v online hre Black Hole. Bez 
vedomia svojej priateľky si Gaspard vytvorí 
profil v online hre s nádejou , že sa stretne 
s tajomnou Audrey a odhalí, čo sa skrýva 
za týmito zvláštnymi “náhodami”.

27.júna 2013, 19.00h DÔKAZ
Réžia: John Madden, USA, 2005, 95 min.
Catherine strávila roky starostlivosťou         
o svojho otca, geniálneho matematika. 
V podvečer svojich 27. narodenín sa 
musí postaviť tvárou v tvár nielen prí-
chodu svojej sestry Claire, s ktorou sa 
navzájom počas týchto rokov odcudzili, 
ale aj pozornosti Hala, bývalého otcovho 
študenta, ktorý dúfa, že v zápiskoch Ca-
thrininho otca nájde základ pre hodnotnú 
matematickú prácu. Cathrine však musí 
vyriešiť ešte jeden osobný problém: koľko 
z otcovho šialenstva – alebo geniality 
– zdedila ona sama?

DK Handlová

„Knihy sú ľuďom to, 
čo krídla vtákom“

 Vzťah ku knihe a návyk pra-
videlne navštevovať knižnicu sa 
snažíme pestovať už u detí 
predškolského veku. Hoci 
predškoláci ešte nevedia 
čítať, prostredníctvom ilus-
trácií a formálnej stránky 
kníh sa vedia naplno tešiť 
z knižiek, rozprávok a bás-
ničiek. Deti handlovských 
MŠ navštívili svojich obľúbených 
rozprávkových hrdinov v pobočke 
knižnice v ZŠ MC, kde sa v kráľov-
stve kníh stretli s príbehmi o psíč-
kovi a mačičke, pyšnej košieľke, 
či Popoluške... Pre mnohé deti 
to boli prvé stretnutia s knižnicou. 
Dúfame, že sme záujem detí 
o knihy a čítanie prebudili a už 
budúci rok, ako školáci, sa stanú 
riadnymi čitateľmi knižnice. Tak 
ako terajší prváci všetkých troch 
ZŠ, ktorí už poznajú písmenká 
a so svojimi učiteľkami navští-
vili knižnicu. Prv než boli prváci 
slávnostne pasovaní za riadnych 
čitateľov, dozvedeli sa o pravid-

lách, ktoré je potrebné dodržiavať 
pri návšteve knižnice, aj to, ako 
treba zaobchádzať s knihou. 
Slávnostným sľubom sa zaviazali, 
že budú tieto pravidlá dodržiavať 

a stanú sa tak vzornými čitateľmi 
rozprávkového kráľovstva. 93 
prvákov (z celkového počtu 125), 
ktorým rodičia dovolili zapísať 
sa za čitateľov knižnice, získali 
vlastný preukaz a členstvo na rok 
zdarma. V rukách si pyšne niesli 
vypožičanú knihu, s ktorou zažijú 
pekný príbeh, plný fantázie, ukry-
tej medzi riadkami a do knižnice 
sa s radosťou vrátia. 
 Že čítanie môže byť poteše-
ním a zábavou, si myslí aj naša 
čitateľka, Natálka Grešková (ZŠ 
MN), ktorú sme ocenili ako naj-
aktívnejšiu čitateľku. V roku 2012 
si z knižnice vypožičala a určite aj 
prečítala 184 kníh. 

Vypestujme u detí pozitívny vzťah 
ku knihám a k čítaniu. Deti budú 
šikovnejšie, inteligentnejšie, budú 
dosahovať v škole lepšie výsledky 
a čítanie im bude prinášať radosť 
po celý život. 

Pripravujeme v júni:
3. 6. 2013 Knižnica deťom. 
Zábavné popoludnie k MDD. 
Nový detský čitateľ zápis 
zdarma.
4. 6. 2013 Čítajme si. 
Najpočetnejší detský čita-
teľský maratón. Pokus o 

prekonanie rekordu.
Spomienka na štrajk handlov-
ských baníkov. V spolupráci 
s MOMS
Spisovateľ v knižnici. Lenka 
Gahérová
Malá bosorka. Zážitkové číta-
nie knihy.
Čo sme prečítali. Literárne hodi-
ny o prečítaných knihách spojené 
s požičaním nových kníh. (pre 1. 
st. ZŠ)
Škôlkari v knižnici. Pobočka 
knižnice ZŠ MC
Mach a Šebestová. Zážitkové 
čítanie knihy. Pobočka knižnice 
ZŠ MC

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE O pohár mesta Handlová 
v plávaní žiakov kategória „C“ 
- 24.-26.5.2013.
Posledný májový víkend Plavecký klub 
Handlová, pod vedením prezidentky klubu 
Mgr. Daniely Šúrovej  na Plavárni mesta 
Handlová zorganizoval už po 22 krát 
Plavecké preteky  pre 9 a 10 ročné deti 
z celého Slovenska.  Od piatku 24.5.2013 
do  nedele 26.5.2011 sa stalo návštevník-
mi Handlovej 190  pretekárov + tréneri a 
rodičia z 35. plaveckých klubov z celého 
Slovenska. 
Preteky slávnostne otvoril  primátor 
mesta Ing. Rudolf Podoba, ktorý poprial 
pretekárom nielen zdarný priebeh, výborné 
výsledky, ale aj  príjemný pobyt v našom 
malebnom mestečku.  Plavecký klub Han-
dlová reprezentovalo 11 plavcov, 8 dievčat 
a 3 chlapci. Všetci pretekári si zaplávali 
svoje osobné rekordy.  
Medzi najúspešnejších plavcov za 
Plavecký klub Handlová  patria : Eva 
Vojtková, Natália Maruniaková a Ma-
rek Haneeš. V tomto období sa týmto 
plavcom venovali tréneri  Mgr. Majka 
Májová, Zuzka Pokrývačová, Stanislava  
Gregorová a Ing. Miloš Váňa.  
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu.
Putovný pohár mesta Handlová  si  tento-
krát na jeden rok odniesol  plavecký oddiel 
KomKo Komárno. Na druhom mieste 
skončil Plavecký klub STU Trnava. Po 
prvýkrát v histórií našich pretekov skončili 
dva prvé kluby s rovnakým počtom bodov. 
Komárno však malo o jednu medailu viac a  
tak zaslúžene zvíťazilo.

PK Handlová
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„O putovný pohár primáto-
ra mesta Poprad“.
V sobotu 11. 5. 2013 sa gymnastky 
z KŠG Handlová (predtým TJ Sokol 
Handlová) zúčastnili medzinárod-
ných pretekov „O pohár primátora 
mesta Poprad.“ Konkurencia bola 
veľmi silná, ale dievčatá sa v nej  
nestratili a zabojovali.  Na medajlové 
umiestnenia to tentokrát nestačilo, 
ale 5. miesto Andrei Golhovej a 10. 
miesto Tamary Pazderovej, ktoré 
súťažili v kategórii „staršie žiačky“, 
nás potešilo. V kategórii „mladšie 
žiačky“ sa všetky naše pretekárky 
umiestnili v druhej desiatke. 
•18. miesto  - Viktória Matiašková
•19. miesto  - Tamara Kaplanová
•23. miesto  - Andrea Duníková

„O pohár STAVMATU 
– Prievidza“
V nedeľu 12. 5. 2013 sa v Prievidzi 
uskutočnili preteky „O pohár Stav-
matu“ . Súťažilo sa v dvoch kate-
góriách (staršie a mladšie žiačky) 
a Klub športovej gymnastiky Hand-
lová (predtým Sokol Handlová) mal 
zastúpenie v obidvoch. 
Dievčatá  sa veľmi snažili a pred-
viedli pekné výkony. Veľkú radosť 
nám pripravila Andrea Golhová, 
ktorá v kategórii  staršie žiačky 
zvíťazila a získala hlavnú cenu „Po-
hár Stavmatu.“ 
Ďalšie umiestnenia: 
Tamara Kaplanová – 4. miesto
Tamara Pazderová – 8. miesto
V kategórii mladšie žiačky sa naj-

lepšie umiestnila Alexandra Stri-
žencová na 7. mieste. 
Ďalšie umiestnenia:
Viktória Matiašková  9. miesto
Andrea Duníková  11. miesto
Hana Kotlárová 16. miesto

Nela Lomnická 17. miesto 
Anna Michalková 18. miesto
Lea Lomnická  20. miesto
Andrea Juríková  21. miesto
Nikola Nieburová  22. miesto

KŠG Handlová

PRED PRAVIDELNOU LETNOU ODSTÁVKOU
Plaváreň mesta Handlová vám ponúka Permanentka Kredit
Vaša motivácia k pravidelnému pohybu a teda k zdraviu!
Permanentku kredit  (ušetríte 3 €) kúpite za 17€  odrátava sa vám 
cena služby zo sumy 20 €.  Využite  mesiac  J Ú N a za ponúkané 
zľavnené vstupné sa pripravte na LETO!

Využite 15% zľavy na Kredit permanentku   
 Druh služby kateg.  bežné vstupné zľavnené 
      na Kredit
BAZÉN  Dosp. /základné 2,30     1,96   
   Deti, dôch., ZŤP 1,50     1,27   
Zvýhod. Po-Pá Dosp. /základné 1,80     1,53   
od 9,00-15,00 Deti, dôch., ZŤP 1,00     0,85   
FÍNSKA SAUNA Dospelí  5,00     4,25   
   Deti,darcovia krvi 2,00     1,70   
INFRA SAUNA Dospelí  3,50     2,98   
MASÁŽE Chrbát, šija  5,00     4,25   
   Končatiny 3,00     2,50   
AQUA  Aquaaerobic 2,00     1,70   
SOLÁRIUM Solárium  0,20€/min. 0,17€/min.
Plánovaná odstávka prevádzky na Plavárni mesta Handlová bude od  
1.7.2013 do 15.9. 2013.

 Dňa 18.5.2013 sa na plavárni v Žiline konali Jarné majstrovstvá 
stredoslovenskej oblasti v 50m bazéne, ktorého sa zúčastnili aj plavci 
plaveckého klubu Handlová. Najlepšie výsledky dosiahol Marek Mikuš,              
v disciplíne 200m prsia obsadil krásne druhé miesto a v disciplíne 100m 
prsia obsadil piatu pozíciu. K uvedeným výkonom srdečne gratulujeme.

Za PkHa M.V. 

Plavecký klub zožal úspechy na pretekoch  

Gymnastky z Handlovej bojovali o poháre 

Tento rok sme opäť prvú májovú sobotu 
prežili v spoločnosti najlepších štvornohých 
priateľov a tak sme mali možnosť vidieť psích 
krásavcov a krásavice. Bolo ich celkom 45. 
Predvádzanie a hodnotenie psa na výstave 
nie je také jednoduché, ako sa môže zdať. 
Zapotia sa pri tom nielen psíky, ale aj ich 
páni. Porotkyňa, Lenka Zábojníková, si vší-
mala atribúty, ako sú príslušnosť k plemenu, 
charakter psa, stavba tela a spolupráca psíka 
s pánom.

V kategórii psy bez preukazu 
pôvodu – šteniatka: 
1.miesto – bišon frise – Bafi (sučka, 
3 mesiace) - majiteľka Jana Milecová 
2.miesto – turkménsky alabaj – Bear 
(pes, 4,5 mesiaca) - majiteľ Matúš Volf 
3.miesto -  americký stafford - Bella(sučka, 

3 mesiace) – majiteľka Dominika Kňazo-
vičová 
V kategórii psy bez preukazu pôvodu: 
1.miesto – americký kokršpaniel – Benny 
(pes, 7 rokov) – majiteľka Michaela Pallová 
2.miesto – pitbull– Lara (sučka, 2,5 roka) 
- majiteľ Masaryk Ján
3.miesto – sibírsky husky – Aisha – (sučka, 
2,5 roka) – majiteľka Veronika Bošanská

V kategórii najmilší oriešok: 
1.miesto – oriešok – Nely - (sučka, 6 mesia-
cov) – majiteľka Mária Kováčiková
2.miesto – oriešok – Charley– (pes, 2 roky) 
- majiteľka  Jana Mereková
3.miesto – oriešok – Amon – (pes, 4roky) 
– majiteľka Nikola Poláková 

Kategória veterán –oriešok -21 ročná suč-
ka Rebeka, majiteľ Juraj Blázy  

Každoročne je udeľovaná aj Cena rozhodcu, 
ktorú v tomto roku získali tieto psíky:
•oriešok – Jessy (sučka, 2 roky) 
– majiteľka Emmka Morvayová
•čivava – Reno (pes, 9 rokov) 
– majiteľka Petra Vorošová
•oriešok – Leo (pes, 5 mesiacov)
 – majiteľ Tomáš Vilček
•trpasličí špic– Sunny (sučka, 3 roky) 
– majiteľka Mária Geršiová
•čivava – Laky (pes, 1,5 rokov) 
– majiteľka Karin Vrecková
•oriešok – Beno (pes, 4 roky) 
– majiteľ Oto Glavo
Cenu MsKK Handlová získali:
• nemecký ovčiak – Ivo (pes, 8 mesiacov) 
– majiteľ Juraj Linhart
• oriešok – Blška – (sučka, 5 rokov) 
– majiteľka Andrea Desátová
•yorkshire – Benjamín –(pes,6 rokov) 
 - majiteľka Sandra Matušovičová

Absolútny víťaz súťaže pre rok 2013 
je maltézsky pes – Molly – (sučka, 2roky) 
majiteľka Simona Karová. 
Okrem organizátorov, vystavovateľov, 
rozhodcov a hlavne psov patria neod-
deliteľne k tejto udalosti návštevníci, 
ktorí dotvárajú atmosféru výstavy, ktorí 
dokážu oceniť príjemné správanie vysta-
vovateľov a ich priateľov. Psíkovi, ktorý 
ich najviac očaril dali svoj hlas a tento 
rok titul „TOP PES 2013“ získal oriešok 
Nely - (sučka, 6 mesiacov) – majiteľka 
Mária Kováčiková. Víťazi si odniesli 
krásne trofeje, diplom a vecné ceny 
v podobe hračiek a množstva maškŕt 
pre psov. Pamätný list a maškrtu pre 
psíka dostal každý účastník výstavy.
 

M.Déliová 
(krátené), viac na www.handlova.sk

Najmilší oriešok – Výstava psov 2013 
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Zdarma
Akékoľvek  rozširovanie, či rozmnožovanie 
textu, fotografií, ako aj údajov  v elektronickej 
forme je možné len  so súhlasom vydavateľa. 
Redakcia nezodpovedá za obsah 
a pravdivosť inzerátov.

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

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

dostanete   ZDARMA!

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 euro. Info 0907 774 280

1.  riedený alkohol 
2. lôžko na stanovačke 
3. Stano oficiálne 
4.  pomáhajú a chránia 
5.  separovanie 
6.  maľovanie ceruzkou 
7.  štvrtý prst 
8.  malé koberce 
9.  urieknutie 
10.  šibal, výmyselník 
11. klokanie mláďa 
12.  dopravný prostriedok poháňahý  
 odrazom nohy 
13. podmienky danej situácie 
14. obyvateľ nášho okresu 
15. pán, ktorý má problémy s   
 prostatou 
16. ten, čo kameruje 
17. vládne „zhromaždenie“ 
18. schovávačka 
19. malá klebeta 
20. komické postavý pripomínajúce  
 klaunov 
21. syrová zapletaná pochúťka 
22. kapesník 
23. karamelový bombón 
24. nachádzajúci sa v ráme 
25. kapitán v sukni

Sigmund Freud:
„Skôr, ako si diagnostikujete depresiu, presvedčte sa, ...“
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1. riedený alkohol 2. lôžko na 
stanovačke 3.Stano oficiálne 4. 
pomáhajú a chránia 5. separovanie 
6. maľovanie ceruzkou 7. štvrtý prst 
8. malé koberce 9. urieknutie 10. ši-
bal, výmyselník 11. klokanie mláďa 
12. dopravný prostriedok poháňa-
hý odrazom nohy 13. podmienky 
danej situácie 14. obyvateľ nášho 
okresu 15. pán, ktorý má problémy 
s prostatou 16. ten, čo kameruje 17. 
vládne „zhromaždenie“ 18. schová-
vačka 19. malá klebeta 20. komické 
postavý pripomínajúce klaunov 21. 
syrová zapletaná pochúťka 22. ka-
pesník 23. karamelový bombón 24. 
nachádzajúci sa v ráme 25. kapitán 
v sukni
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Výhercovia 5/2013
Mária Paulíková, Anton Alexy, Valéria 
Bírešová, Jana Francová, Zdenka 
Drexlerová

Vyplnenú tajničku odovzdajte v 
Dome kultúry - Sladká vášeň, alebo 
pošlite na atohorvath@gmail.com

OPATROVANIE DETÍ
Využite možnosť súkrom-
ného opatrovania detí, 
vo veku 1,5 – 5 rokov. 
Všetky potrebné informácie 
dostanete na t.č. 0908 774 591. 

Býva v Prievidzi, ale srdcom je náš...
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

Keď sme  v meste organizovali podujatie  100 rokov od predĺženia že-
lezničnej trate Prievidza Handlová, bol tam. Ako aj dva roky pred tým, 
keď sme si pripomínali jazdou parným vlakom 80. výročie dostavby 
železničnej trate  Handlová – Horná Štubňa. Vtedy, pred 80 rokmi, sedel 
v prvom vláčiku z Handlovej do Hornej Štubne ako 9 ročný chlapec. 
Vlastne je všade tam, kde sa mihne podujatie venované vlakom. Teraz 
už Prievidžan Karol Mikuláš, ktorý má viac ako 90 rokov, sa rozhodol, 
že mestu venuje niečo zo svojej vášne. Okrem toho, že je Handlová jeho 
srdcovkou, venoval mestu maketu vláčika, tlakovzdušnej lokomotívy 
Schwartzkopf, ktorá premávala do handlovskej bane od roku 1964. 
Karol Mikuláš je človek, ktorý si stojí za slovom. Má veselú myseľ a na     
spomienky späté s naším mestom a našimi ľuďmi nedá dopustiť. Aj preto 
týchto pár riadkov. Handlová má možno magickú moc, že sa sem, aj na-
priek všetkému, ľudia radi vracajú. Aj keď  možno iba v spomienkach. Ďa-
kujeme.                                                                                           JP

Kopírovanie, lamino-
vanie, viazanie
tlač s USB, fotoslužba

Tlač od 0,15 eur/A4 čb
Podnikateľský inkubátor č.314


