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Konečne jar
 Prišla aj tento rok. Mám ale 
podozrenie, že niekde poriadne 
zablúdila, lebo dosť meškala. 
Dôležité ale je, že nakoniec si našla 
cestu aj k nám. Po dlhej zime, ktorá 
sa svojej vlády tento rok skutočne 
držala zubami-nechtami, sa ko-
nečne tešíme s prvých jarných 
lúčov, kvitnúcich stromov aj jasnej 
oblohy.
Jar si tento rok síce dala načas, čo 
mnohých veľmi nepotešilo, no na 
druhej strane jej príchod bol očaká-
vaný tak, ako už dlhé roky nie. 
Mnohí sa už tohto oteplenia nedo-
čkali...
 Zostali nám len spomienky na 
tých vzácnych ľudí. Stačilo niekoľko 
dní a ,,ožili“ záhrady, v ktorých je 
zrazu čulý ruch, lebo všetci chcú 
dobehnúť stratený čas. Živšie je 
aj v uliciach mesta. Ožilo vlastne 
celé mesto. Na lavičkách posedá-
vajú mladí a starší a s pôžitkom si 
vychutnávajú slnečné lúče. Z det-
ských ihrísk opäť počuť smiech 
naháňajúcich sa detí. Svet je odrazu 
farebnejší. 
 V Handlovských novinách vás 
budeme informovať o množstve 
tradičných podujatí, ktoré pre vás 
pripravujeme. Dočítate sa o Morov-
nianskej podkove, Baníckej Rallye, 
Bielych ružiach, Ceste rozprávko-
vým lesom a mnoho iných. Teším 
sa na stretnutie s vami na týchto 
podujatiach. Želám vám príjemné 
čítanie Handlovských novín.
 A možno aj niekde na lavičke 
v parku...

Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová

spolu s primátorom mesta Janko 
Ďurdina, ktorý sa spolupodieľal na 
organizovaní podujatia za Rockers 
CCC Handlová.
Pýtate sa prečo mesto podporuje 
takéto aktivity? Veď hluk motoriek  
niektorým ľuďom prekáža...

Keď nespoznáte neviete... Otvorenie 
motorkárskej sezóny nehovorí len 
o tom, koľko motoriek jazdí nielen 
po hornej Nitre. Pribúdajú aj autá 
a aj napriek tomu, že nie všetkých 
tých, ktorí zvierajú riadidlá motoriek 
môžeme (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

Všetkým mamičkám prajeme 
príjemné prežitie Dňa matiek 

Handlová, 20.apríl 2013
Kto ste boli a páčilo sa vám, možno 
ste i vy pocítili okrem spáleného 
benzínu aj energiu silných strojov. 
Možno ste zistili, že slobodné 
duše motorkárov neznamenajú byť 
arogantný. Možno sa vám páčili aj 
krásne motorky, ktoré pristavili na 
námestí motorkárky odeté v koži. 
A možno vaše pocity umocnila 
trochu hlasnejšia hudba AC DC. 
Otvorenie motorkárskej sezóny sa 
po prvýkrát konalo aj v Handlovej. 
A bolo plné rekordov. Handlovské 
námestie zaplnilo viac ako 400 
motorkárov, pričom prvé odhady 
hovorili o stovke. Majitelia svojich 
chopperov, trojkoliek, veteránov, 
malých motocyklov sa už nevedeli 
dočkať prvých teplejších dní. Po 
dlhej zime konečne mohli svoje 
stroje, skrývajúce sa v garážach, 
prevetrať za krásneho slnečného 
počasia a ukázať lesk kože a vy-
lešteného kovu. Rockers CCC 
Handlová, Terathels CTC Prievidza 
a mestá Bojnice a Handlová sa stali 
tento rok organizátormi otvorenia 
motorkárskej sezóny na hornej Ni-
tre „Opening road E/50“ v  sobotu 
20.apríla 2013. 
V Bojnicaich sa stretli, do Handlo-
vej prišli na guláš a pre spomien-
kový odznak. Vydalo sa 162 porcií 
gulášu, ktoré varil Jožko Javúrek 
z Handlovkého baníckeho spolku, 
odovzdalo sa 150 odznakov, ktoré 
venoval všetkým motorkárom 
osobne primátor mesta Rudolf 
Podoba. 
Ceny v súťažiach odovzdával 
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Handpark v našich rukách
Handlovčania, zapojte sa!
• zúčastnite sa benefičného predaja umeleckých diel 22. mája 2013 
v DK Handlová alebo v Karpaty art Gallery
• príďte na podujatie Morovnianska podkova 11.5.2013 a zoznámte sa 
 s myšlienkou obnovy parku, kde ju môžete aj podporiť
• príďte na Cestu rozprávkovým lesom 1.6.2013
• príďte na brigádu v prvé júnové týždne
• môžete prispieť kedykoľvek finančne na samostatný zbierkový účet 
Handpark, zriadený Lepší svet  n.o., 5040167801/0900 Slovenská spori-
teľňa, a.s. 

Sledujte aktuálne informácie o revitalizácii Handparku a možnosti zapoje-
nia sa na www.handlova.sk  

MOTORKÁRI POTEŠILI 
HANDLOVČANOV„

...pochváliť“ za bezpečnú jazdu, lebo 
sme rôzni, väčšina je príjemná a ve-
selá. A tí na „chopproch“ ani nejazdia 
rýchlo. Možno je to i snaha naučiť sa 
byť tolerantní, keď zbadáte motorkára 
v spätnom zrkadle. 

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem poďakovať 
vedeniu mesta, primátorovi a mestskej 
polícií za podporu a súčinnosť na akcii 
Otvorenie motorkárskej sezóny 2013 
na Hornej Nitre- OPENING ROAD  E/50
Hoci je to pravidelná každoročná akcia, 
takýto model za účasti a podpory 
dvoch  miest  a dvoch motorkárskych 
klubov sme robili tento rok prvý raz. 
Nové námestie v Bojniciach a kulisa 
Bojnického zámku oslovila nielen 
motorkárov. Skvelo pripravené a ozvu-
čené námestie v Handlovej, súťaže, 
občerstvenie a odznaky prilákalo a 
zaplnilo stred mesta. Čo máme doteraz 
ohlasy, akcia mala úspech a páčila 
sa . Svedčí o tom aj doteraz rekordná 
účasť približne 400 motorkárov so 
strojmi všetkých štýlov a kubatúr.
Dúfam, že aj z pohľadu  vedenia mesta 
táto akcia splnila predstavu a návštev-
níci a obyvatelia Handlovej  si prišli 
na svoje. Takže, ďakujeme ešte raz a 
tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, možno 
aj rodiacu sa tradíciu. 

S úctou, 
za Terathels c.t.c. klub Prievidza 

Andy,  prezident klubu

Do Handlovej prišli motorkári  
z celého Slovenska
1. Black kings Trenčín
2. Dark Demons Dubnica nad Váhom
3. Orava Bears Orava
4. Old men raiders Bratislava
5. Riders Levice
6. Vultur klub Záhorie
7. Smradi  - Partizánske, Prievidza
8. Yamaha ventura club Slovakia
9. Harley davidson N.1 club Slovakia
10. Martinskí Moriaci Martin
11. Divé svine Banská Bystrica
12. Mouflon club Slovenko
13. Lone riders Slovensko
14. Ježibabiní vnuci Pezinok
15. Crusaders MC Bratislava
16. Red Barons BraTislava
17. Terathels Prievidza
18. Rockers Handlová

Primátor mesta privítal aj tých, ktorí 
prišli do Handlovej individuálne, pre-
tože majú srdcia motorkárov.

Ďakujeme sponzorom, ktorí podpo-
rili otvorenie sezóny v Handlovej „Opening 
Road E/50 
Primátor mesta Handlová Rudolf Podoba a 
mesto Handlová, Gerisport Bratislava , Han-
dlovský banícky spolok , TNT Trenčín, STYX 
Suzuki Vráble, Dom kultúry Handlová, Tym-
pany reklamná agentúra Handlová,    Alien 
Klub Prievidza, Hater Handlová, Mestská 
polícia Handlová, Krajské riaditeľstvo Poli-
cajného zboru Trenčín, Regionálna televízia 
Prievidza, Regionálne rádio BETA mesto 
Bojnice a Handlovské noviny. 

Handlovský viadukt 
bez koľajníc
V termíne od 3. do 20. apríla 2013 bol z 
dôvodu opravy handlovský viadukt ne-
pretržite uzavretý a osobná železničná 
doprava bola zabezpečovaná autobus-
mi. Železnice Slovenskej republiky ohlá-
sili Úradu pre reguláciu železničnej do-
pravy stavebné práce na handlovskom 
viadukte z dôvodu potreby výmeny 
mostníc a podložiek pod mostnicami, 
výmenu koľajnicových pásov a vyko-
nanie údržby mosta. Doprava bola za-
bezpečená autobusmi a veríme, že náš 
viadukt, ktorý je technickým skvostom, 
bude po generálke opäť slúžiť cestujúcej 
verejnosti ako i nákladnej doprave. 

O viadukte v Handlovej
Handlovský viadukt svojou architek-
túrou patril ( a aj dnes patrí) k dokonale 
technicky premysleným železničným 
stavbám na Slovensku. V čase vý-
stavby patril svojou konštrukciou 
k technickému skvostu hornej Nitry. 
Prejazdom viaduktu trať prekonávala 
údolie medzi pohoriami Žiar a Vtáčnik, 
rieku Handlovku a dnes i cestu prvej 
triedy I/50 prechádzajúcu mestom 
Handlová.  Výstavba takmer 300 m 
dlhého andezitového viaduktu bola 
ukončená v roku 1912. Tvorí ho šesť 
polí s oceľovou konštrukciou dĺžky 
2 x 26 + 3 x 31 + 26 m s priehra-
dovými konštrukciami poloparabolic-
kého tvaru so zakrivenými spodnými 
nosníkmi a hornou mostovkou. Krajné 

polia sú tvorené kamennými oblúkmi so 
svetlosťou 10 m. Celý viadukt je posta-
vený v oblúku, s koľajami s polomerom 
275 m. Priemerná výška nivelity nad 
terénom je takmer 20 m.
Pri oslobodzovacích bojoch o Han-
dlovú bol viadukt ťažko poškodený. 
Vojská pripravovali úplnú deštrukciu 
mosta v skorých ranných hodinách 
3. apríla 1945. Zničený bol prvý pilier 
a prievidzská opora krajnej kamennej 
klenby, hoci podmínovaný bol celý 
viadukt. Následkom detonácie sa zrútila 
polovica krajnej klenby z handlovskej 
strany a dve priehradové konštrukcie, 
pričom značne poškodené bolo druhé 
pole, ktoré zostalo visieť na pilieri. Vý-
buchom náloží bol poškodený druhý a 
piaty pilier.
Po skončení bojov sa pre obnovu zde-
cimovaného hospodárstva Slovenska 
stredobodom pozornosti vládnych 
predstaviteľov stali ložiská uhlia v Hand-

lovej. Povojnový objem vyťaženého uh-
lia vo vojnou zničenej Československej 
republike postupne narastal, čím sa 
stala otázka dopravného spojenia pre 
zabezpečenie odbytu uhlia kľúčovou. 
Z tohto dôvodu sa s opravou viaduktu 
začalo už 29. apríla 1945. Visiace druhé 
pole bolo odstránené, poškodené piliere 
boli sanované betónom a zničené časti 
nahradené provizórnymi drevenými 
konštrukciami. Dočasne opravený 
viadukt bol odovzdaný do prevádzky 3. 
júna 1945. S plnou obnovou mosta sa 
začalo až o dva roky neskôr, 1. septem-
bra 1947. Osobná železničná doprava 
bola vyriešená prestupovaním v obci 
Ráztočno. Doprava uhlia a preprava to-
varu v nákladných vozňoch bola odklo-
nená smerom na Hornú Štubňu. O rok 
a mesiac, 12. októbra 1948 boli práce 
ukončené a preprava po Handlovskom 
viadukte obnovená.  

JP, foto Stehlík 

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

Prenájom priestorov 
pre podnikateľov

Podnikateľský 
inkubátor Handlová
046/5444 013

Mačky a psy musia 
byť čipované a očkované proti 
besnote
Regionálna veterinárna a potravinová 
správa (RVPS) upozorňuje všetkých 
chovateľov spoločenských zvierat 

(mačky, psy, fretky), že v zmysle zá-
kona o veterinárnej starostlivosti musia 
byť tieto označené schváleným trans-
pondérom (čipom), ktoré môže vykonať 
iba veterinárny lekár. Označenie musí 
byť vykonané do 30. septembra 2013. 
Zároveň RVPS upozorňuje chovateľov 

psov a mačiek starších ako 3 mesiace 
na povinnosť vakcinovať tieto zvieratá 
proti besnote. Vlastník alebo držiteľ 
zvieraťa je povinný zabezpečiť bezod-
kladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, 
ktoré poranilo človeka. Za nesplnenie si 
takejto povinnosti hrozí pokuta 1000 €.
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Štatistický úrad sa bude pýtať
Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční štatistické zisťovanie o využívaní 
informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov v 
roku 2013, ktoré je už deviaty rok súčasťou medzinárodného projektu európskych 
štatistických zisťovaní. Cieľom tohto výskumu je zistiť úroveň vybavenosti domác-
ností informačnými a komunikačnými technológiami a schopnosť využívania týchto 
technológií. 
Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných 4 500 domácností, z toho v Tren 
čianskom kraji 501 domácností. Medzi náhodne vybranými domácnosťami sú aj 
domácnosti vo vašej obci. 
Zisťovanie v domácnostiach sa uskutoční od 23. apríla do 31. mája 2013. 
V tomto období vybrané domácnosti v Handlovej navštívi pracovník poverený funk-
ciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnosti osobitným poverením. 
Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti po-
skytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných 
údajov upravuje zákon Č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 
predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. 
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY, pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne Knie-
žaťa Pribinu Č. 28, 911 54 Trenčín 

Z rokovaní primátora 
mesta
Vážení Handlovčania, v stálej rubrike 
vám opäť prinášame rokovania primá-
tora mesta v mesiaci apríl 2013. Témy 
stretnutí sú i pre vás ukazovateľom, 
v akých smeroch sa snaží vedenie 
mesta o rozvoj Handlovej. 

Primátor mesta rokoval: 
• Pracovné rokovanie so štátnym 
 tajomníkom Ministerstva dopravy,  
 výstavby a regionálneho rozvoja SR  
 JUDr. Andrejom Holákom, Bratislava
Téma rokovania: Rýchlostná komuni-
kácia R2, Rekonštrukcia štátnej cesty 
I/50 Dérerov mlyn – Handlová

• Dozorná rada StVS, a.s.
• Mestská rada 
• Prijatie spisovateľov – Roman Brat,  
 Miroslav Regitko 

• Prijímanie občanov mesta, 
 23 obyvateľov, MsÚ Handlová

• Pracovné rokovanie s konateľom  
 spoločnosti TMG, a.s.
Téma rokovania: Protipovodňové opat-
renie v Handlovej – Nórske fondy

• Regionálna porada s vedením TSK
Téma rokovania: Príprava samospráv 
na nové programovacie obdobie 

2014-2020
• Pracovné rokovanie s predsedom  
 dozornej rady HBP Prievidza, a.s.
Téma rokovania: Výstavba integrova-
nej rybej farmy a skleníkového hospo-
dárstva v areáli Bane Handlová

• Pracovné rokovanie s konateľom  
 spoločnosti Parte, s.r.o. Miroslavom  
 Mičom
Téma rokovania: Cintorínske služby 
v meste Handlová

• Valné zhromaždenie spoločnosti  
 KMET Handlová, a.s.

• Valné zhromaždenie spoločnosti  
 MsBP Handlová, s.r.o.

• Mestské zastupiteľstvo mesta 
 Handlová 

• Pracovné rokovanie s riaditeľom  
 firmy RIALTO
Téma rokovania: Rozvoj firmy v meste 
Handlová

• Správna rada Help, n.o.
• Pracovné rokovanie s prezidentom  
 Policajného zboru SR
Téma rokovania: Zlepšenie spolupráce 
PZ SR a mestskou políciou

Podujatia, akcie, spoločenské 
aktivity: 

• Kladenie vencov – Oslobodenie 
 Handlovej

• Obrady – uvítanie do života, sobáše

Autobusová zastávka na dolnom konci v Handlovej  
od 1. mája 2013 zrušená!

Mesto Handlová oznamuje cestujúcej verejnosti, hlavne obyvateľom Dolného konca, 
že z dôvodu výstavby novej  čerpacej stanice pohonných hmôt v tejto lokalite mesta 
na Ul. Prievidzská, je zastávka autobusovej dopravy od 1. mája 2013 zrušená. Za-
stávka je zrušená hlavne z dôvodu bezpečnosti cestujúcej verejnosti. Ďakujeme za 
pochopenie. Najbližšia zastávka, ktorú  môžete využiť je oproti SAD, a.s. 

Mestský bytový podnik bude distribuovať  vyúčtovanie 
MsBP Handlová s.r.o. oznamuje vlastníkom a nájomníkom bytov a nebytových 
priestorov v správe MsBP Handlová s.r.o., že v mesiaci máj 2013 bude distribuovať 

„Vyúčtovanie nákladov spojených s bývaním za rok 2012“.
MsBP Handlová s.r.o., Pekárska 16, 972 51 Handlová, Tel: 046/5475 937.               

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo v Handlovej
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba zvoláva mestské zastupiteľstvo 
na štvrtok  30. mája 2013 o 14.00 h do Veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Hand-
lová.
Pozvánku s programom nájdete na www.handlova.sk, vo vývesnej tabuli pred MsÚ 
a na plagátových plochách mesta. Rokovanie poslaneckého zboru je verejné.

Mesto Handlová vyšlo v ústrety záhradkárskej 
verejnosti v Novej Lehote
Z dôvodu začiatku záhradkárskej sezóny, po dohode so SAD Prievidza, 
a.s. v rámci zmluvného vzťahu s mestom Handlová je od 15. apríla 2013 
upravený cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy (MHD). Nový 
spoj MHD zachádza až na „poslednú otočnú - Záhradky“ v Novej Lehote 
dopoludnia s odchodom spred Hotela Baník o 9.45 h a popoludní s od-
chodom o 16.25 h. 
Zmeny cestovného poriadku aj s následným posunom odchodov a príchodov 
niektorých spojov sú zaznamenané v novom Cestovnom poriadku MHD, ktorý je 
zverejnený aj na www.handlova.sk a vo vývesnej tabuli mesta. Mesto Handlová 
žiada majiteľov motorových vozidiel, aby svoje vozidlá parkovali tak, aby nebránili 
prechodu autobusu SAD z dôvodu využívania komunikácií v mestskej časti Nová 
Lehota novou  - predĺženou trasou. Ďakujeme za ústretovosť, prispejete tak k bez-
pečnosti cestujúcej verejnosti. Zmeny v cestovnom poriadku platia do 15. októbra 

2013.                                                                                                               JP

Handlovčania majú od 1.5.2013 prípoj k rýchliku 
Využívajte ho, je zriadený dočasne!
Mesto Handlová oznamuje 
cestujúcej verejnosti, využí-
vajúcej pravidelný Rýchlik R 720 Bojnice, s odcho-
dom o 4:26  h z Prievidze, že na základe podnetu 
mesta a následnej dohody Trenčianskeho samosprávneho kraja  - Komisie do-
pravy a SAD Prievidza, a.s. bude od 1.5.2013 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..  Mesto Handlová ďa-
kuje všetkým Handlovčanom, ktorí zaslali svoje pripomienky k spoju a aj svojimi 
názormi prispeli k jeho zriadeniu.

Systém varovania 
obyvateľov 
Harmonogram skúšky varovného 
systému (sirény) je trvalo zverejnený 
na stránke www.handlova.sk. Siréna 
sa bude najbližšie skúšať v piatok 10. 
mája 2013 o 12.00 h. 

Novootvorené prevádzkárne 
v marci 2013
Second hand, 
Námestie baníkov 24
Zrušené prevádzkárne 
v marci 2013
Predaj textilu, 
Námestie baníkov 20
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V INCHEBE v Bratislave sa konala 
v termíne  9. -13.4.2013 výstava 
CONECO, do ktorej programu 
sa v tomto roku dostala aj téma 
pamiatky
Mesto Handlová, ako člen Združenia 
historických miest a obcí (ZHMaO) 
sa prezentovalo bezplatne na výsta-
visku ako súčasť tohto združenia, 
ktorého cieľom je vykonávať aktivity 
v prospech propagácie pamiatkových 
hodnôt na Slovensku.

Mesto Handlová sa prezentovalo sú-
pisom industriálnych pamiatok mesta, 
Turistickým náučným chodníkom a 
pamiatkami miktoregiónu handlov-
skej doliny, ako aj ich ubytovacími 
zariadeniami. Na prezentačnom pa-

nely, ktorý pripravilo ZHMaO o našom 
meste sa  mohli návštevníci dočítať, 
že v Handlovej máme viac ako 100 
spísaných pamätihodností a 11 ná-
rodných kultúrnych pamiatok. V jed-
nom stánku sa streli prezentácie 22. 
miest Slovenska, ktoré sú v združení. 
Mohli ste ochutnať tradičný skalický 
trdelník, dozvedieť sa o pamiatkach 
Skalice, Modry, Trnavy... Je potešiteľ-
né, že na výstavisku ste mohli stretnúť 
prezentáciu Komory reštaurátorov, 
ako i projekty zamerané na uchovanie 
historických pamiatok, dozvedeli ste 
sa  o dotačných systémoch Minister-
stva kultúry SR a o programe Obnov 
si svoj dom, ktorý je najefektívnejším 
a najadresnejším nástrojom obnovy 
pamiatok na Slovenku. Pripravený bol 

aj seminár o registrácii kultúrnych 
pamiatok miest a ich obnove v jed-
notlivých samosprávnych krajoch.

Zaujímavé bolo stretnutie s ob-
čianskym združením Katarínka
Nadšenci, ktorí opravujú pamiatky 
tradičnými spôsobmi, tradičnými ná-
radiami sa rozhodli uchovať  a opraviť 
ruiny starobylého Kostola a Kláštora 
sv. Kataríny Alexandrijskej (odtiaľ ná-
zov Katarínka). Handlovský kostol ne-
sie tiež meno sv. Kataríny Alexandrij-
skej a jej postava je súčasťou nášho 
erbu. S jej osobou sa stretávame aj v 
podobe povesti o Handlovej. (Ruiny 
kláštora sa nachádzajú na západnom 
Slovensku v lesoch Malých Karpát 20 
km severne od Trnavy neďaleko obcí 
Dechtice -do ktorej katastra kláštor 
patrí a Naháč.

JP, Foto Stanislav Stehlík

Handlová 
na facebooku!
Like!

Handlová na výstave CONECO 2013

Z rokovania MZ
Ľuďom chýba denný stacionár

 28. marca rokovali handlovskí 
mestskí poslanci. Rokovanie sa 
začalo tajnou voľbou nového člena 
mestskej rady,  ktorý nahradil Ala-
dára Huszára. Ten sa poslaneckého 
mandátu vo februári vzdal. Poslanci 
volili z dvoch kandidátov.  Okrem 
navrhnutého poslanca za Stranu 
zelených - Arpáda Kosztu,  volili po-
slanci  na návrh Jaroslava Daubnera 
aj Jána Spevára.  Zo sedemnástich 
hlasov, boli dva hlasy neplatné. 
Arpád Koszta získal 9 hlasov,  Ján 
Spevár 6. Novým členom mestskej 

rady sa teda stal Arpád Koszta.
 Poslanci schválili aj nový cenník 
cintorínskych služieb.  Bol navýšený 
o mieru inflácie za minulý rok.. Zme-
nili sa aj výšky niektorých poplatkov.
    Mesto plánuje v roku 2014 otvoriť 
nové Seniorcentrum. Aj preto už 
vo februári začalo s vyhodnotením 
aktuálneho komunitného  plánu soci-
álnych služieb za roky 2010 až 2013.  
Hoci sa komunitnej práci v Handlovej 
darí,  problémy sú s dvomi úlohami 

– vybudovaním záchytnej stanice
a bytov nižšieho štandardu pre 
rómsku komunitu. Mesto zisťovalo 
chýbajúce sociálne služby, ale aj
spokojnosť občanov s tými jestvuj-

úcimi, aj v ankete. Prekvapivé je, že 
najväčší počet respondentov bol vo 
veku 20 – 40 rokov. Z ankety vyply-
nulo,  že ľuďom chýba potravinová 
banka. Záujem by bol aj o denný 
stacionár pre  mentálne postihnuté 
deti a  mládež. A tak je veľká snaha 
vybudovať denný stacionár práve 
v novom  Seniorcentre. Nový komu-
nitný plán na ďalšie štyri roky  by 
mala pracovná skupina  predstaviť 
poslancom  v letných mesiacoch  
tohto roka. 
 V závere rokovania poslanci schvá-
lili nákup nového auta pre mestských 
policajtov. Formou lízingu 
by ho mali získať už  v máji. 

Marcel z malého mesta...

... z Handlovej, má dôvod na radosť. Desaťroč-
ný chlapec, spolu so svojim dvojročným 
bratom vyrastá u starých rodičov, ktorí sú na 
invalidnom dôchodku. U mamy a otca, ako 
starkých nazýva, má všetko, čo mu môžu títo 
ľudia veľkého srdca dať: lásku, starostlivosť, 
rodinné zázemie. Strýko chlapcovi požičal 
počítač a tak starký – otec predplatil internet, 
aby si chlapec pomohol pri písaní domácich 
úloh. Strýko sa však odsťahoval do Prahy 

a počítač zobral so sebou. Zostal prázdny 
stôl, sklamanie a smútok v očiach.  Ako to 

v živote občas býva 
a v rozprávkach 
veľmi často, vždy 
sa nájdu dobrí ľudia, 
ktorí pomôžu. Tak 
sa stalo aj v Marce-
lovom prípade. Pred 
Veľkonočnými sviat-
kami zaklopal u ich 
na dvere ,,Mikuláš“ 
s veľkou škatuľou, 
v ktorej bol novučič-
ký počítač.
 
Dobrý koniec oby-

čajného ľudského príbehu s pointou - nech 
majú deti vo svojom živote šťastie na ľudí 
s veľkým srdcom. Poďakovanie patrí starým 
rodičom, ktorí  zobrali na seba neľahkú úlohu, 
starať sa o dve maloleté deti a aj Vám pán 
Jozef Stopka, ktorý ste ani sekundu neváhali 
a darovali chlapcovi nielen počítač, ale aj 
vedomie, že aj v reálnom živote sa dejú malé-

-veľké zázraky.         
D. Strmeňová 

Získajte informácie o dianí 
v meste priamo do svojej 
emailovej 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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Po druhýkrát v tomto roku sa veľko-
objemný odpad bude zvážať v Hand-
lovej až na jeseň. 
O termíne budú Handlovčania včas 
informovaní. Využite bezplatnú 
službu a odvezte odpad na skládku 
na Scheiblingu alebo doneste na Ul. 
Potočnú.
Počas aprílového zberu sa vyzbiera-
lo 12,4 ton odpadu.

Zapojili ste sa do jarného 
upratovania
Počas jarného upratovania „Ulica 
je krásny dom, upracme si v ňom 
2013“ v termíne od 11.  do 21. 4. 
2013 mohli Handlovčania nahlásiť na 
linku jarného upratovania, kde sa na-
chádza odpad z organizovania malých 
brigád, na ktorých si obyvatelia mesta 
mohli skrášliť svoje okolie. Kôpky 
z pohrabaného lístia, odpadky a  štrk 
boli následne odvezené. V tomto roku 
sa počas dvoch týždňov a dvoch 
víkendov vyzbieralo v rámci jarného 
upratovania z 18. stanovíšť 32,56 ton. 
Mesto Handlová ďakuje občanom za 
zapojenie sa do jarného upratovania !

Jarné upratovanie v Handlo-
vej robí aj mesto
Počasie v Handlovej nám dáva za 
pravdu, že jarné upratovanie je lepšie 
nechať na apríl.
Nielen Handlovčania, ale aj  mesto 

čistilo a čistí komunikácie od posypo-
vého materiálu.
V 17. týždni sa čistili ulice: Štrajková, 
Nová Lehota, Robotnícka, Ligetská, 
Školská, Duklianska, Kremincká 
Okružná. Už v predchádzajúcom 
týždni boli čistené ulice v oblasti 
Malá Hôrka, 1. mája, Údernícka, 
Parková, Cintorínska, Dimitrovová, 
MC, Mostná.
Postupne budú dočisťované všetky 
komunikácie v meste. Čistenie začali 
vykonávať aktivační pracovníci, na 
zber posypového materiálu a nečistôt 
je priebežne nasadzovaná aj technika 
mesta. Zbierať sa bude aj odpad po 
opiľovaní verejnej zelene a ďalší od-
pad, ktorý sa nazbieral počas zimy.

Opílené konáre z vašej 
záhrady nepatria na verejné 
priestranstvá
Mesto Handlová zastúpené Odde-
lením výstavby, ÚP, dopravy a OŽP 
oznamuje občanom mesta Handlová, 
že biologicky rozložiteľný dopad zo 
súkromných záhrad (konáre z opiľova-
nia stromov, tráva, lístie) nie je možné 
vykladať na verejné priestranstvá, 
chodníky a zelené plochy pred rodin-
nými domami. Takýto odpad mesto 
Handlová neodváža.
Zneškodnenie tohto odpadu, resp. 
jeho odvoz si musia zabezpečiť vlast-

níci
n e h n u t e ľ -
ností na 
v l a s t n é 
n á k l a d y . 
Takéto ko-
nanie bude 
definované ako tvorenie čiernych sklá-
dok a posudzované v zmysle zákona 
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Zvoz separovaných zložiek 
odpadu
V mesiaci máj 2013 sa budú jednotli-
vé zložky zvážať nasledovne: 
Mesto Handlová, Nová Lehota, Horný 
koniec
 plasty  7.5. a 22.5 2013
 papier  15.5 a 29.5.2013
 sklo  28.5.2013
Mestská časť Morovno, Dolný koniec
 plasty  3.5. a 17.5. 2013
 papier  10.5. a 31.5.2013
 sklo  24.5.2013
Žiadame obyvateľov mesta, aby 
v prípade plastových odpadov (PET 
fľaše) a objemnejšieho papierového 
odpadu tento stláčali a neznižovali 
tak kapacitu kontajnerov na ich zber. 
Kalendáre zvozu nájdete aj na stránke 
www.handlova.sk.
Aktuálny kalendár nájdete aj na 
www.handlova.sk, Kam s odpadom 
v Handlovej.    

V apríli sa zvážal veľkoobjemný odpad Dobré správy z Handlovej
Dajte aj vy šancu 
dobrým sprá-
vam predbehnúť 
tie zlé...
Hovorte o nich, 
píšte o nich... Viete o dobrých veciach, 
ktoré spája mesto Handlová?
Poďakujte, informujte, čo dobré sa v 
našom meste stalo.
Vyberáme z Dobrých správ, ktoré prišli 
v mesiaci apríl 2013 na našu stránku 
www.handlova.sk 

Dobrá správa z Handlovej č.11/2013, 
22.4.2013
Poďakovanie: V Handlovej sa konalo 
20.4.2013 historicky prvýkrát otvore-
nie sezóny motorkárov. Na námestí sa 
zišlo takmer 400 motoriek. Ďakujeme 
všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní 
moto-akcie Opening road na námestí v 
Handlovej.
Autor: Motorkári z Handlovej a Prievidze
 Dobrá správa z Handlovej č.10/2013, 
22.4.2013
Poďakovanie: Dňa 13.4. 2013 som sa 
zúčastnila preteku o postup na majs-
trovstvá Slovenska v BVK s mojou 
sučkou nemeckého ovčiaka. Akcia 
bola super zvládnutá, bolo tam veľa 
havkáčov a staral sa o nás príjemný a 
ochotný kolektív kynologického klubu.... 
Ďakujem za super deň a už sa teším na 
ďalšiu akciu o rok! :)
Ďakujeme za super zážitok a náladu KK 
Handlová Strelnica.
Autor: Veronika Lorinczová a Zita Va-
lentová
 

Dobrá správa z Handlovej č.9/2013, 
15.4.2013
Od 1.4.2013 už nemusíte kvôli drobným 
chirurgickým zákrokom cestovať mimo 
Handlovej. V Handlovej je jednodňová 
chirurgia. Lekár ordinuje a operuje v 
novozrekonštruovaných priestoroch 
nemocnice Handlová. Objednávanie 
a informácie Spektrum výkonov: 
www.nemha.sk.
Autor: Kolektív jednodňovej chirurgie

Dobré správy, ktoré sú o Handlovej, 
sú handlovské o dobrých a šikovných 
Handlovčanoch, môžete pridať cez 
jednoduchý formulár na www.hand-
lova.sk 

Narodené detičky 
marec/apríl  2013

Peter  Perniš
Erik  Schwarcz
Adam  Kaizer
Alexandra  Komárová
Lea  Rohaľová
Janka  Cicková
Sophia  Dzurovčínová
Natália  Kuzmínová
Natália  Sýkorová
Eva  Simanová 
Petra  Maďarová

Študenti troch tried Gymnázia 
I. Bellu v Handlovej sa stretli 
16.4.2013 na pôde školy s 
humoristom, moderátorom, her-
com, spisovateľom a imitátorom 
Rastislavom Piškom. 

 Stretnutie pripravila  spisovateľka 
Eva Siegelová, v súčinnosti s uči-
teľkou gymnázia Dagmar Strme-
ňovou a vedením školy. Autor kníh 
vydávaných v renomovanom Ikare 
- ,,Z druhej ruky", ,,Hačava" a ,,Bo-
hémska kolonáda", tvorca rozhlaso-
vých a televíznych humoristických 
či kabaretných programov Apropo, 
Apropo plus, Bravissimo, Halušky, 
Telecvoking, Stredoslováci, Pošta 
Horný výplach, ďalej divadelných 
hier ,,Bude ako nebolo" či ,,Mar-
kovič vo väzení", kde si spolu aj 
zahrali, je mnohostranný vo svojej 
činnosti. Jeho kniha ,,Hačava" 
získala cenu Zlatý gunár na Krem-
nických gagoch.
 Za spolupráce so Štefanom 
Skrúcaným, Zuzkou Tlučkovou, 
Mirom Nogom, Stanom Radičom, 

Rastislav Piško na gymnáziu v Handlovej

Jarom Filipom, či Jánom Snop-
kom sedem rokov Rasťo Piško 
neschádzal z televíznej obrazov-
ky. Synovec Ruda Morica mal 
po kom zdediť umelecké sklony. 
Napísal tiež monodrámu ,,Moja 
nočná hudba", ba dokonca si 
zahral na Novej scéne Kuba. Za 
predaj svojich kaziet a CD získal 
6 zlatých a 7 platinových platní.
 Študenti mali nie každodenný 
zážitok zo stretnutia s úspešným, 

pritom skromným a príjemným 
človekom, ktorý sa dopracoval  k 
úspechu vlastnou prácou. Najpo-
zornejší z nich získali od Rasťa 
Piška jeho úsmevné CD ,,Stručné 
dejiny kvasenia kapusty".
 Momentálne Rasťo Piško fil-
muje vo Vychylovke rozprávku a 
dopisuje ďalší knižný titul pre Ikar.  
Stretnutie s ním bolo pre všetkých 
v mnohých smeroch inšpirujúce.
Eva Siegelová, foto D. Strmeňová
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Mestská polícia informuje..... Ospravedlnenie jubilantom

V aprílovom čísle Handlovských novín 
neboli zverejnení naši oslávenci za 
marec, omylom sa do vydania novín 
dostali jubilanti z februára 2013. Týmto 
sa našim oslávencom ospravedlňujeme 
a gratulujeme im v májovom čísle.

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

v Handlovej dožili

marec 2013 
Emília  Hutyrová
Jozef  Krško
Katarína  Kovácsová
Helena  Psotová
Pavla  Školková
Alžbeta  Moravčíková
Magdaléna  Točoňová
Alexander  Bélik
Jozef  Kolařík
Marta  Mlynarčíková
Marian  Bezák
Anna  Cibulková
Irena  Čerňavová
Jozef  Dérer
Hugo  Feldsam
Anna  Hromádková
Milan  Javorský
Jozef  Košík
Ján  Majcher
Beatrix  Mihalusová
Jozef  Putera
Klára  Schnűrerová
Gertrúda  Strohnerová
Jozef  Szentkirályi
Jana  Trvalcová
Frída  Zajíčková
 
apríl 2013 
Irena  Fusatá
Ondrej  Paulo
Jozef  Marko
Helena  Ferčáková
Gizela  Beránková
Alexander  Dičér
Jozef  Juríček 
Jozef  Krchnavý
Emil  Miškovič
Oľga  Pochobradská
Anna  Tomková
Katarína  Urbaničová
Imrich  Frívaldský
Oľga  Gričová
František  Haraga
Anna  Jobová
Mária  Kaliaková
Anna  Makovinská
Alžbeta  Ondrejková
Júlia  Ondriškovičová
Hildegarda  Radovská
Pavel  Roob
Jolana  Rybárová
Július  Cárach
Ján  Dérer
Helena  Gogoláková
Jarmila  Krčová
Erika  Majdová
Ľudovít  Mucha
Emília  Pavlíková
Daniela  Pittnerová
Edeltraud  Sedláková
Hedviga  Vetráková
Mária  Zderková
Mária  Žabenská

Gratulujeme!

Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac marec 2013 – apríl 2013 
(od 18.3.2013 do 18.4.2013) cel-
kom 377 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 53 priestup-
kov, z ktorých bolo 20 priestupkov 
oznámených občanmi mesta. 
Z celkového počtu bolo 14 do-
pravných priestupkov. V 8 prípa- 
doch použili príslušníci TPNZOMV, 
tzv. papuču. 

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 verej-
ného poriadku a verejnej čistoty – 1 
priestupok.  Proti majetku boli zistené 
alebo oznámené 2 priestupky.  Jeden 
priestupok bol pre podozrenie zo spá-
chania trestného činu odovzdaný na OR 
PZ Prievidza.
Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
verejného poriadku, kde boli na úseku 
znečistenia verejného priestranstva zis-
tené 3 priestupky.  V 29 prípadoch bol 
porušený Zákon 282/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov (nezabrá-
nenie voľnému pohybu psa, neprihlá-
senie psa do evidencie, neoznámenie 
zmeny skutočnosti a údajov, ktoré sa 
zapisujú do evidencie).
V 1 prípade bol porušený zákon č. 
364/2004 o vodách. V 1 prípade bol 
priestupok pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu odovzdaný na OR PZ 
Prievidza. Príslušníci mestskej polície 
odchytili  20 túlavých psov, ktorí boli 
umiestnení v útulku. MsP vrátila 8 psov 
pôvodným majiteľom a pre 5 psíkov 
sa našiel nový domov. Príslušníci MsP 
vykonali za uvedené obdobie 100 
zákrokov a 37 výjazdov k narušeným 
monitorovaným objektom.  Kamerovým 
systémom bolo zistených 7 priestup-
kov.  Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 

MsP vykonaných 12 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od 18.3.2013 do 
18.4.2013. 
19.3.2013 o 14:40 hod. -  telefonicky 
oznámené, že na Ul. Prievidzská sa vo 
vchode č. 27 nachádzajú dve osoby, 
ktoré údajne robia prieskum, ale v 
skutočnosti ponúkajú na predaj rôznu 
kozmetiku. Na mieste zistené dve oso-
by, ktoré vykonávali podomový predaj. 
Vec vybavená v zmysle zákona.  

23.3.2013 o 14:30 hod. - telefonicky 
oznámil anonym na stálu službu, že 
v Handlovej na Hornom konci niekto 
hadicou vypúšťa odpad zo žumpy do 
potoka. Hliadka na mieste zistila, že 
z jedného z domov na Ul. Pod Šachtou 
bola vyvedená hrubá záhradná hadica, 
z ktorej vytekal odpad do jarku a odtiaľ 
do potoka, ktorý tečie pred domom. 
Hliadkou boli poučení, že sa dopúšťajú 
priestupku a to tým, že vypúšťali ob-
sah žumpy do povrchových vôd, čím 
porušili zákon o vodách. Boli vyzvaní, 
aby okamžite prestali v protiprávnom 
konaní. Vec bola odovzdaná k ďalšie-
mu prerokovaniu na príslušný správny 
orgán. 

30.3.2013 o 01:35 hod. - cez MKS 
bola spozorovaná osoba v tmavej bun-
de ako na kruhovom objazde úmyselne 
poškodzuje príkazovú dopravnú značku 
prikázaný smer jazdy. Hliadka osobu 
spozorovala na Prievidzskej ulici, kde 
bola zistená totožnosť mladého muža, 
ktorý sa k skutku priznal, čo dosvedčil 
aj jeho kamarát. Z dôvodu podozrenia 
zo spáchania  trestného činu po-
škodzovania všeobecne prospešného 
zariadenia bol skutok odovzdaný na OR 
Policajného zboru Prievidza. 

2.4.2013 o 16:30 hod. - tel. oznámila 
občianka mesta, že pri prechádzke so 
svojim psom spozorovala uviazaného 

psa v lese smerom na vodnú nádrž 
Konštantín. Hliadka na mieste zistila, 
že ide o psa - mladého kríženca vlčiaka, 
čiernej farby. Pes nebol priviazaný, ale 
sedel na snehu. Mal poranenú hlavu 
a podrezaný krk. Hliadka zabezpečila 
odvoz a následné ošetrenie psa veteri-
nárnym lekárom. Šetrením  bol zistený 
majiteľ psa, ktorý uviedol, že pes mu 
ušiel. Vzhľadom k povahe zranení psa 
a pre podozrenie z týrania zvieraťa 
zvlášť krutým a surovým spôsobom 
bol skutok odovzdaný na Okresné 
riaditeľstvo PZ SR Prievidza na ďalšie 
objasňovanie. 

6.4.2013 o 01:00 hod. – telefonicky 
bolo z pohostinstva Mexiko oznámené, 
že v podniku neznáma osoba zbraňou 
ohrozuje zákazníkov. Na mieste bola 
zistená totožnosť muža, ktorý uviedol, 
že v pohostinstve ho chcela napadnúť 
väčšia skupina Rómov. On na nich 
vytiahol plynovú pištoľ, ktorú mu neskôr 
odobral personál. Po chvíli sa na miesto 
dostavila aj hliadka OOPZ, ktorá si vec 
prevzala.    

7.4.2013 o 02:34 hod. - tel. oznámené, 
aby sa hliadka ihneď dostavila pri plavá-
reň z dôvodu, že sa tam nachádza muž 
pod vplyvom alkoholu a údajne spadol 
na chodník. Bola zistená jeho totožnosť. 
Neskôr tvrdil, že ho napadli sklenenou 
fľašou. Na miesto privolaná RZP, na-
koľko zranený silno krvácal z hlavy, 
kde mal asi 4 tržné rany. Neskôr hliadka 
zistila že na Pstruhárskej ulici bol pred 
mostom na vozovke rozrazený sne-
hový mantinel a následne na vozovke 
zanechaný šmyk smerom do potoka, 
kde hliadka našla havarované vozidlo. 
O veci bola ihneď informovaná hliadka 
OOPZ Handlová. Vecou sa zaoberá ODI 
PZ Prievidza. 
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.

Ako nazvať človeka, ktorý zničí to, 
čo nevytvoril, to, čo slúžilo iným 
pre radosť a potešenie. U mňa 
je to hlupák a to mám ešte iné 
pomenovanie, ktoré sa na stránky 
novín nehodí. 

V piatok 26. apríla táborili traja mla-
dí ľudia na studničke, ktorú vybudo-
val Arpi Koszta s pomocou nadácie 
Ekopolis nad bývalou Hasičskou 
lúkou. Veľa ľudí využívalo toto pek-
né miesto na spríjemnenie voľných 
chvíľ. Od soboty už nebudú. Prístre-
šok aj lavice posekali a následne 
spálili zatiaľ neznámi vandali.
Po prístreškoch, ktoré postavili 
chlapi z Handlovského baníckeho 
spolku, a ktoré si tiež „vychut-

nal“ nejaký vygumovaný zhulený 
mozog, je o ďalšie pekné miesto v 
prírode menej. 
Nakoľko sme tento čin nahlásili na 

políciu, žiadame vás o pomoc pri 
zistení vinníkov. 

Nebuďme ľahostajní k tomu, čo sa 
okolo nás deje. Dnes podpálili voľ-
ne prístupný prístrešok, zajtra to 
môže byť váš majetok.            Aťo

Hlupáci zničili ďalšiu studničku



7Zo školských lavíc Handlovské         noviny

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Z knižničných podujatí...
O výnimočnom medzinárodnom 
podujatí Noc s Andersenom 
počuli určite všetci. Veď aj 
v handlovskej knižnici sa 
konalo už po ôsmykrát. A že 
to bolo zábavné, dobrodružné, 
miestami aj strašidelné, potvrdili 
všetci spáči, ktorí prežili 
úžasný večer a noc v knižnici. 
Téma tohtoročnej noci bola 
„Maľovaná knižnica“ a venovali 
sme ju 90. výročiu založenia 
našej knižnice a samozrejme 
dánskemu rozprávkárovi H. Ch. 
Andersenovi. Aký sme mali 
program, náladu a čo všetko sa 
počas rozprávkovo-dobrodružnej 
noci dialo, veľmi výstižne opísala 
Ingridka Jarušková v básničke, 
ktorú počas Noci zložila:

V knižnici sa diali veci, 
pozvaní sme boli všetci. 
S Andersenom noc začína, 
zdá sa, že to bude psina. 
Cisár nahý pred nami si kráča, 
princezná na hrášku pred bránou 
sa vznáša. 
Slimák s ružovým kríkom si vravia, 
že dnes si deti tričká spravia. 
Kameraman točí nás, 
zajtra budú hviezdy z nás! 
Tričká sme si spravili, 
dobre sme sa bavili. 
Prišla Janka - hovorkyňa, 
s hádankami z etikety. 
Hrali sme sa na kartičky, to vám 
bolóóó detičky... 
Aťo nám hral na gitaru, 
od strachu nám triaslo bradu. 
Vystrašení z piesní, 
do strašidelného inkubátora sme 
vliezli. 

Vrešťali sme o dušu, 
kde mám svoju mamušu? 
Zamkli sme sa na terase, 
zajtra si tu strašte zase. 
Polícii sme sa o tom zverili, 
oni nám však nič z toho neverili. 
Do knižnice spať sme išli, 
až ráno sme zo spacákov vyšli. 
S Andersenom bolo krásne,
 o rok si to skúsme zase! 

Našimi hosťami počas Noci 
bol „Andersen“, so svojimi 
rozprávkami v podaní žiakov 
literárno-dramatického odboru 
ZUŠ Handlová pod vedením 
Katky Dupkalovej. Pani Helena 
Galbavá nám ukázala techniku, 
namiešala farby, nakreslila 
rôzne motívy a pomáhala nám 
pri maľovaní tričiek. Hovorkyňa 
Janka Paulínyová deti vtiahla 
do zaujímavej súťaže, minikurz 
spoločenskej etikety. Aťo Horváth 
prišiel s gitarou, a tak sa spievalo, 
tancovalo... Na našom nočnom 
podujatí nechýbala ani Danka 
a kameraman Mirko z RTV. 
Noc 5. apríla 2013 bola pre 20 

handlovských detí nezvyčajná 
a dobrodružná, na ktorú budú 
určite dlho spomínať s úsmevom 
na tvári. 

Stretli sme sa 
so spisovateľmi
V apríli 2013 sa konali v 
našom regióne DNI DETSKEJ 

KNIHY. Hlavným organizátorom 
celoslovenského projektu bola 
BIBIANA, Slovenská sekcia 
Medzinárodnej únie pre detskú 
knihu a regionálna knižnica. 
Cieľom podujatia bolo predstaviť 
tvorcov kníh pre deti - autorov, 
ilustrátorov, vydavateľov formou 
besied, autorských čítaní... 
Niekoľkých tvorcov detských 
kníh sa nám podarilo získať aj do 
mestskej knižnice na stretnutie s 
našimi deťmi a študentmi. Počas 
dvoch dní sme privítali šiestich 
spisovateľov a ilustrátorov a 
kolotoč besied a stretnutí so 
spisovateľmi a detskými knihami 
sme rozbehli po Handlovej. 

Všetky stretnutia boli určené 
detskej knihe, ale predovšetkým 
deťom, pre ktoré majú besedy 
veľký význam. Stretnúť sa naživo 
so spisovateľmi a ilustrátormi, 
autormi kníh, ktoré si obľúbili, 
je pre ne vždy veľký zážitok. 
V knižničnej kronike okrem 
pozdravov a podpisov od 
spisovateľov Romana Brata, 
Jána Milčáka, Jany Šimulčíkovej, 
Pauly Sabolovej, pribudli dve 
ilustrácie od Mira Regitka a Juraja 
Martišku.
Aj dospelí návštevníci sa mali 
možnosť stretnúť so spisovateľom. 
Známy slovenský prozaik 
Peter Holka, prišiel do knižnice 
predstaviť svoju tvorbu, ktorá je 
určená predovšetkým  dospelým 
čitateľom. V podaní samotného 
autora sme si mohli vychutnať 
jeho bravúrny rozprávačský 
talent, humor, iróniu, sebairóniu 
s nádychom pikantnosti z jeho 
najnovšej knihy Pokušenie. Medzi 
návštevníkmi bola aj mládež. 
Zaujímali sa hlavne o knihu 
Normálny cvok, ktorá sa dostala 
aj do školských osnov pre žiakov 
deviatych ročníkov základných 
škôl. 

Pripravujeme v máji:
 Kráľ čitateľov 2013
 Slávnostné zápisy prvákov ZŠ  
 do knižnice
 Gymnazisti v knižnici
 Malá bosorka. 
 Zážitkové čítanie pre 1. st. ZŠ

 Deň matiek. Tvorivá dielňa 

 Prečítali sme. 
 Literárne hodiny spojené s požičaním  
 nových kníh.

Mgr. Daniela Mikulášová, 
riaditeľka MsK

Gratulujeme Davidovi
SOŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici 
pripravila pre žiakov základných škôl na 
Slovensku fotografickú a literárnu ekologickú 
súťaž Poznaj svoje okolie. Medzi víťazov sa 
zaradil aj Dávid  S I H E H S K Ý  z 9.B triedy 
zo Základnej školy Morovnianska cesta. 
Získal trojdňový pobyt v Banskej Štiavnici a tu 
je jeho víťazná báseň.

Svetlo sveta

Máme jednu ZEM a vzácny život na nej.
Je na nás, ľuďoch, čo odovzdáme ďalej. 
Ona ja náš obraz o nás samých.
Miluje nás natoľko, že znáša všetky rany.
Svet vie byť  NÁDHERNÝ, ako keď vstávate dvaja. 

ZÁBAVNÝ ako vtip, kde je zajac.
BLÁZNIVÝ ako výlety bez plánu:
stanovať bez stanu, dabovať reklamu.

Milujem vône, obrazy! A preto žijem! 
Milujem lesy, parky, všetky skryté emócie!
Najkrajšie na svete je, že nemá žiadny scenár!
A keď chceš prečítať jeho krásu, netreba písmená.

Kráčal som dlho, kým som došiel až tam, 
na miesto, kde sídli pokoj a kľud.
Kde som ostal iba ja, iba ja sám.
Tam, kde je lásky a radosti plný sud. 

Svet vie byť krásne miesto. 
Tak poďme spolu kúsok sveta uzrieť!
Prisahám ti,
že na to nikdy nezabudneš ...   

Novinársky krúžok ZŠ MC

Máte doma talentovené dieťa? 
Sú tu prijímačky do ZUŠky...

Základná umelecká škola oznamuje, že 
prijímacie  skúšky do všetkých umeleckých 
odborov t. j. tanečný, literárno-dramatický, 
výtvarný  a hudobný sa budú konať  
v priestoroch Základnej umeleckej školy 
v Handlovej v čase od 13:00 do 16:00 hod 
v dňoch  13. máj až 24. máj 2013.

Prijmite pozvanie na koncerty ZUŠ Handlová 
Májové koncerty žiakov ZUŠ v Handlovej
7.máj o 17.00 hod „Mladí huslisti a klavíristi“   
 Triedny koncert
14.máj o 17.00 hod predstavenie žiakov LDO
21.máj o 17.00 hod 
 Koncert  klavírneho oddelenia
28.máj o 17.00 hod „Hrá flauta a klavír“
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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

Inzercia
Predám záhradu s chatkou, 
voda, elektrina, v osade Nad 
kúpaliskom. 0908 554 114.

Dám do prenájmu 
dvojizbový byt  v centre mesta 
(pod Billou). Od mája 2013. 
Kontakt 0918 156 627.

Predám do dobrých rúk 
yorkshirského teriéra psíka. Cena 
dohodou, 09032518 011.

Ponúkam v Handlovej  
krajčírske služby, opravu 
pánskych, dámskych odevov, 
skracovanie, zúženie, výmena 
zipsov... atď. Ponúkam šitie 
a úpravu bytového textilu 
(záclony, vankúše, posteľné 
prádlo atď). 
Kontakt 0917 295 580.

39. ročník
MEDZINÁRODNEJ 
MOTOTURISTICKEJ 
SÚŤAŽE
BANÍCKA RALLYE  2013
15. ročník jazdy zručnosti  
„O POHÁR MESTA HANDLOVÁ“
a medzinárodná dopravno 
– výchovná súťaž „MLADÝ 
NAVIGÁTOR“
HANDLOVÁ, 29.6. – 30.6.2013
Prihlášky, ktoré spolu 
s propozíciami nájdete na 
www.handlova.sk, zasielajte do 
15.5.2013. 

Mesto Handlová, Dom kultúry 
mesta Handlová, CVČ Relax, 
MOS Morovno a furmani 
handlovskej doliny pozývajú na 

Furmanské preteky 
ťažných koní
Morovnianska podkova
8. ročník
sobota 11. máj 2013 od 9.00 h
mestská časť Morovno 
pri Handlovej.

Propozície a rozpis súťaží si poz-
riete po kliknutí sem www.hand-
lova.sk

Kurzy v Handlovej 
pre každého     
  

Help, n.o. v máji 2013 pripravuje 
nasledovné kurzy:
•Nemecký jazyk pre 
začiatočníkov – 23.5.2013 
•Tvorba www stránok 
– 24.5.2013 
•Kurz odbornej spôsobilosti SBS 
– 27.5.2013 
   prihlásenie do kurzu do 
17.5..2013 do 10,00 hod.
•Kurz obsluhy motorových 

vozíkov - rôzne termíny  
•Opatrovanie s NJ pre 
opatrovateľov – podľa záujmu

Bližšie informácie a prihlásenie 
sa do kurzu:
Help, n.o. Handlová, Nám,  
baníkov 8 (nad MsP,  2. posch.)
tel.: 0905 884 813; e-mail: 
kmetova@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk

Predám záhradu v osade Mlynárka, chata, hosp. budovy, vlastná 
studňa, pivnica, prístup autom až k bráne, elektrina. Tel: 0908 632 651 
Cena: dohodou 

Centrum voľného času Relax
organizuje relaxačný pobyt 
pri mori

CHorvátsko - Gradac 
v termíne od 28.6.-7.7. 2013

Bližšie informácie:
Mgr. Mária Stoláriková
0918 525 035
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22.5.2013 uplynie 5 rokov, čo 
nás navždy opustil môj otecko 

 Jozef Ulbrik. 

S láskou a úctou spomína 
dcéra Mária a vnúčatá 
s rodinami.

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

17.4.2013 uplynulo 8 rokov, 
čo sme sa navždy rozlúčili 
s mojim manželom, otcom 
a starým otcom 

Jánom Schubadom.

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

S hlbokým zármutkom 
v srdci oznamujeme, že nás 
dňa 4.4.2013 opustila naša 
milovaná manželka, mamička 
a babička 

Anna Magulová 
vo veku 67 rokov. 

Ďakujeme všetkým známym, 
priateľom, susedom a klubu dôchodcov za účasť 
a kvetinové dary na poslednej rozlúčke a tým 
zmiernili náš veľký žiaľ.                   Smútiaca rodina.

Veľké ďakujeme vyslovujeme MUdr. Kvostkovej a MUdr. 
Prochádzkovi i celému zdravotnému personálu, ktorí 
sa príkladne starali o našu mamičku počas jej hospita-
lizácie.                                            Rodina Magulová

Dňa 12.5. 2013 uplynul rok, čo sme sa rozlúčili 
s našou mamičkou 

Annou Gavlíkovou 

a dňa 12.12. 2012 uplynulo 
35 rokov od smrti nášho otca

 

 Milana Gavlíka.

Odišli ste a niet vás medzi 
nami, v našich srdciach 
ostávate s nami. 

S láskou spomínajú dcéry Anka a Gitka s rodinami.

Dňa 1.5. sme si pripomenuli 
9. výročie úmrtia nášho milova-
ného otca, svokra a dedka 

Michala Chromíka. 

Syn Michal s manželkou a deťmi.

„Keby sa dal vrátiť čas...“

Dňa 13.4.2013 uplynuli 2 roky, 
čo nás navždy opustil manžel, 
otec a starý otec 

Ondrej Černák. 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú 
manželka a synovia s rodinami. 

Poďakovanie
11.4. 2013 sme sa na mestskom 
cintoríne v Handlovej rozlúčili 
s našim manželom, otcom, sta-
rým otcom a prastarým otcom, 
spoluobčanom a priateľom 

Vladimírom Podobom.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť na jeho 
poslednej ceste.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými 
sa prítomní snažili zmierniť náš žiaľ. 
Úprimne ďakujeme aj členom Handlovského baníckeho 
spolku, spevokolu za dôstojnú rozlúčku s našim drahým 
zosnulým.

Manželka Marta, synovia Vladimír a Rudolf s rodinami.

7. mája 2013 si pripomíname 
5. výročie od smrti nášho 
drahého manžela, ocina, dedka 

Ferka Záhorského. 

S láskou a úctou spomína manžel-
ka, dcéra Zuzka, syn Ferko a vnuci 
Martinko, Adamko a Samko.

6. mája sme si pripomenuli 
3. výročie, čo nás navždy opustil 
náš drahý otec,starký 
a prastarký

Ján Dobrotka.
Ak ste ho poznali a mali radi, 
spomeňte si s nami.

Deti s rodinami

Opustili nás  
marec/apríl  2013

Adam Ďurko  85 rokov
Pavel Linkesch  79 rokov
Rastislav Tomaník  81 rokov
František Jakab  81 rokov
Štefan Tomovič  56 rokov
Alexander Grman  71 rokov
Drahomír Schnircz  64 rokov
Ľudovít Šandor  59 rokov
Ondrej Berki  80 rokov
Viktor Janičina  86 rokov
Terézia Gáliková  84 rokov
Ľubica Mačáková  34 rokov
Anna Magulová  67 rokov
Anna Mihálová  83 rokov
Viktória Priščáková  89 rokov
Júlia Púpalová  100 rokov
Nadežda Nemcová  62 rokov

12.5.2013 uplynie 20 rokov od 
smrti nášho drahého manžela, 
otca a starého otca 

Alexandra Házera.
Spomína manželka, deti 
a ostatná rodina. 

Navždy ostaneš v našich 
srdciach. 

Dňa 16. mája by sa dožil 
25 rokov náš milovaný syn 

Marcel Ištok. 

S láskou spomínajú rodičia, 
sestra Marcela a ostatná 
rodina.

Osud mu nedoprial s nami dlh-
šie byť, ale v  našich srdciach 
bude stále žiť.

Ďakujeme 
MUDr. J. Holosovi a zdravotnej sestre M. Ondrišovej 
za ich odbornú starostlivosť a citlivý prístup k mojej 
matke Júlii Púpalovej v posledných rokoch jej života. 
Ďakujeme všetkým lekárom a sestrám interného 
oddelenia, JIS a ODCH  z Nemocnice Handlová za 
ich starostlivosť v posledných dňoch jej života. Vám 
všetkým vďaka.            E. Kolorédyová
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Mesto Handlová, Grémium poli-
tických strán a hnutí, Dom kultúry 
mesta Handlová
pozývajú na podujatie 

Hudobný 1. máj
v stredu 1. mája 2013 na Námestí 
baníkov.
Pódiový program:
9.30 príhovory zástupcov politic-
kých strán na Námestí baníkov
10.00 koncert VOJENSKÁ HUD-
BA OS SR BRATISLAVA, diriguje 
Mgr.art Peter Apolen
Ak ste toto hudobné teleso ešte 
nepočuli, neváhajte a spríjemnite si 
prvomájové dopoludnie.

Handlovčania chcú kino

Zapojili ste sa do kinoankety 2013
V posledných mesiacoch Handlovčania 
určite zaregistrovali, že sa v našom 
meste začalo viac rozprávať o kine. 
Predchádzal tomu prieskum v podobe 
Nedeľných rozprávok pre deti, kde 
sa nám potvrdilo, že deti aj dospelí 
majú záujem navštevovať kino. Ani sa 
nechce tomu veriť, že takmer pol roka 
každú druhú nedeľu naše kino ožívalo 
detským džavotaním a netrpezlivým 

čakaním, kedy sa to už začne. Každá 
rozprávka má svoj koniec a skončilo aj 
Nedeľne kino pre deti, pretože už viac 
rozprávok na 35 mm filme v skladoch 
nie je.
Aj z tohto dôvodu pre tých, čo už za-
budli na atmosféru kamenného kina, 
prípadne pre tých, čo  ju ešte nezažili 
sme sa v Dome kultúry rozhodli, že 
skúsime za podpory mesta a Audio- 
vizuálneho fondu naše kino vybaviť 
najmodernejšou 3D technológiou. 
Predchádzala tomu aj Kinoanketa, ktorá 
trvala mesiac  a v ktorej sa Handlovča-
nia tromi jednoduchými otázkami vy-
jadrili, či majú záujem o nové digitálne 
kino. Výsledky nás veľmi potešili, veď 
z 1361 platne vyplnených anketových 
lístkov 1201 respondentov by kino 
navštevovalo. Touto cestou sa chceme 

poďakovať všetkým Handlovčanom, 
ktorí sa do ankety zapojili. Ďakujeme 
za spoluprácu všetkým základným aj 
stredným školám, Mestskému úradu 
, plavárni mesta Handlová, turisticko-
-informačnej kancelarii a Karpaty Art 
Gallery, kde boli umiestnené zberné 
miesta. Pokiaľ náš projekt Audiovizu-
álny fond podporí, koncom roka 2013 
bude v Dome kultúry Handlová 3D kino.    

Roman Martinca

DK Handlová pozýva
na Majáles
tanečnú zábavu s hudbou skupiny 
Black band
1.máj , 17.00h, DK Handlová
Vstupné symbolické 1 €.

Pripomíname si 
Deň víťazstva nad fašizmom
Pietna spomienka sa bude konať 
9. mája 2013 o 15.00 h na Námestí 
baníkov 

Koncert INEKAFE prvýkrát 
v Handlovej! 
Na začiatku mesiaca lásky čaká na 
fanúšikov jedinečný večer plný hitov 
tejto skvelej kapely.
Športová hala Handlová, 3. mája 2013 
o 19.00 h, vstupné: 10,- €
Predpredaj vstupeniek: pokladňa Domu 
kultúry Handlová a v sieti Ticketportal 
Slovensko http://www.ticketportal.sk/
selling_places.aspx#3
Bude to.... Iné kafe...

ROZHODCOVIA
6. mája 2013 o 19,00 h, DK Handlová 
Vstupné: 10 €
DK Handlová pozýva na ko-
médiu s hviezdnym obsade-
ním členov SND Bratislava:
Tomáš MAŠTALÍR, Vladimír KOBIEL-
SKY, Branislav  BYSTRIANSKY
Réžia: Peter MANKOVECKÝ. 
Rezervované vstupenky si vyzdvih-
nite najneskôr do 30.apríla 2013, 
po tomto termíne budú uvoľnené do 
predaja. Za pochopenie ďakujeme.
Najnovšia komédia Zoltana Egressyho 
Rozhodcovia s výborným obsadením, 
postavená na iskrivom humore a tref-
ných dialógoch nás zavedie do šatne 
rozhodcov, kde ide o všetko. 

DK Handlová pozýva v máji 2013 a pripravuje... SCREAMERS
najúspešnejšia travesti skupi-
na v Čechách a na Slovensku,
finalisti Česko-Slovensko má talent,
prichádzajú opäť do Handlovej. 
Čaká vás úplne nové predstavenie
SCREAM SHOW
DK Handlová, 24. máj 2013 o 
19.00 h
Vstupné: 8 € v predpredaji, 10 € v 
deň predstavenia

SEN SVÄTOJÁNSKEJ NOCI
Lepšie je byť dobre obesený, ako 
zle oženený...
(Wiliam Shakespeare)
22. júna 2013 o 19.00 h, Dom 
kultúry Handlová
Vstupné:  11,- € v predpredaji, 
 13,- € na mieste
Najznámejšia a najhranejšia 
Shakespearova komédia prichádza 
do nášho mesta! Po úžasnom 
zážitku z predstavenia “Na koho 
to slovo padne” si nenechajte ujsť 
najobľúbenejšiu, vždy beznádejne 
vypredanú komédiu v hviezdnom 
obsadení. Vlado Černý, Róbert 
Jakab, Juraj Kemka, Lukáš Latinák, 
Miro Noga, Anna Šišková, Marta 
Sládečková, Marián Miezga, Zu-
zana Porubjaková a ďalší skvelí a 
obľúbení herci sú zárukou prežitia 
ďalšieho nezabudnuteľného diva-
delného večera.
Rezervované vstupenky si vyzdvih-
nite najneskôr do 17.júna 2013, po 
tomto termíne budú uvoľnené do 
predaja. Za pochopenie ďakujeme.

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

1.mája 2013, 19.00 h, TRAINSPOTTING
Réžia: Danny Boyle, Veľká Británia, 1996, 
94 min.
Hrdina kultového románu Irvina Welsha je 
z vlastného presvedčenia feťák a heroínu 
holduje aj skupinka jeho „kamošov“. A nech 
už je ich revolta proti hodnotám meštiackej 
spoločnosti akokoľvek čudná a sebadeštruk-
tívna, užívajú si ju naplno, pričom si nepri-
púšťajú nevyhnutný koniec. Mark sa však 
v jednej chvíli rozhodne s heroínom skon-
čiť... Dokáže mu „normálny život“ poskytnúť 
rovnaké vzrušenie ako dávka drogy?

9.mája 2013 , 19.00 h, Môj pes Killer

Réžia: Mira Fornay, SR,ČR, 2013, 90 min.
Príbeh jedného dňa na slovensko-morav-
skom pohraničí z pohľadu osemnásťročného 
Mareka a jeho psa. Chlapec žije s otcom a 
čas trávi s rasistickými kamarátmi. Do dňa, 
v ktorom je sám, nútený stále na niekoho 
a niečo čakať, zrazu zasiahne dramatický 
zlom. Bludný kruh pretne udalosť, ktorej sa 
možno dalo zabrániť.

16.mája 2013, 19.00 h, SAMA V AFRIKE
Réžia: Claire Denis, Francúzsko, 2009 , 
106 min.
Príbeh Marie, ktorá sa snaží udržať pri živote 
kedysi prosperujúcu kávovú plantáž. Postko-
loniálna Afrika je však celkom iná ako pred 
dvadsiatimi rokmi. Zmietajú ňou občianske 
vojny a dediny sa hemžia detskými vojakmi 
so samopalmi. Na rozdiel od ostatných 
francúzskych usadlíkov sa Marie s rodinou 
rozhodnú ostať na plantáži a zachrániť úrodu. 
Pre domorodých obyvateľov sa tak stanú 
„bielym mäsom“, ktorého dni sú zrátané.

23.mája 2013, 19.00 h, BOŽSKÁ JÚLIA
Réžia: István Szabó, Kanada/USA/ 
Maďarsko/GB, 2004 , 105 min.
V Londýne 1938 je Júlia Lambert na vrchole. 
Jej úspešná divadelná kariéra a manželstvo 
ju pomaly prestáva naplňovať. Júlia túži po 
zmene. Do jej života vstúpi  mladší muž, kto-
rý je jej veľkým obdivovateľom. Život sa pre 
ňu stáva zaujímavejším a vzrušujúcejším, 
kým sa ju mladý milenec nepokúsi bezcitne 
degradovať do vedľajšej úlohy. Jedného ve-
čera Júlia všetkých presvedčí, že je ďaleko 
lepšia herečka, než si vedia predstaviť.

30.mája 2013, 19.00h HASTA LA VISTA
Réžia: Geoffrey Enthoven, Belgicko, 2011, 
115 min.
Philip, Lars a Jozeph sú traja mladíci, ktorí 
milujú víno a ženy. Sú však stále panici. Pod 
zámienkou ochutnávky miestnych vín sa 
vydajú na cestu do Španielska s vidinou pr-
vých sexuálnych zážitkov. Nič ich nezastaví 
– dokonca ani ich hendikep: jeden je slepý, 
druhý na vozíku a tretí je ochrnutý.

Zaujímavé podujatia 
v Karpaty Art Gallery 
Handlová pokračujú

Priaznivci umenia sa môžu tešiť na 
ďalšiu  vernisáž v mesiaci máj.
15.mája 2013 svoju tvorbu v Kar-
paty Art Gallery Handlová pred-
stavia umelci z Prievidze Laco 
Vereš, Tibor Jelenek, a Handlovčan 
Rudolf Cigánik.  
Hudobne atmosféru spestrí gitaris-
ta René Lacko so svojim unplugged  
vystúpením.

Fotoštúdio Asterion n.o.
- foto na preukážky
- maturitné foto
- svadobné foto
046/5444013
0907774280
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Slovenská plavecká 
federácia a Plavecký 
klub Handlová
pozývajú na plavecké preteky

„O pohár mesta Handlová“
 žiakov kategórie C
25. – 26.5. 2013, 
Plaváreň mesta Handlová
Preteky sú zároveň majstrovstvami 
SR žiakov a žiačok ročník narodenia 
2003-2004. 
Príďte povzbudiť aj našich malých 
pretekárov.
Bazén počas pretekov uzavretý, 
ostané služby môžete využívať!
Z dôvodu konania plaveckých pretekov 
bude plavecký bazén dňa 25.5.2013 
(sobota) zavretý. Služby solária, fín-
skej sauny aj infrasauny, ako aj masáží 
bude možné využívať aj počas pretekov 
v obvyklom čase od 10,00 do 19,00 
hod. bez obmedzenia.  Objednajte sa 
na tel. čísle  0918 911 401.

V nedeľu 26.5.2013 bazén otvore-
ný pre verejnosť od 15. 00 h do 
19.00 h.

OSLÁVTE MÁJOVÉ SVIATKY
pohybom v Plavárni mesta 
Handlová
Počas májových sviatkov 1. mája  
(streda)  a  8.mája (streda) je Pla-
váreň mesta Handlová otvorená od 
9.00 hod do 19.00 hod.

AKCIA!   AKCIA!  AKCIA!  AKCIA!    
1. jún je super deň 
- rodičia splňte deťom ich sen!
Ako darček k MDD  majú všetky 
deti do 15 rokov, v sprievode 
platiacej dospelej osoby  vstup na 
plaváreň zdarma !
AKCIA!   AKCIA!  AKCIA!  AKCIA!  

Reprezentačná premiéra 
chodca Milana Linkeša
Osemdesiatyprvý ročník chodeckých 
pretekov v českých Poděbradoch bol 
aj medzinárodným stretnutím dospe-
lých a juniorov. V rámci prestížneho 
chodeckého seriálu IAAF súťažili juniori 
v medzištátnom päťstretnutí.
Handlovčan Eduard Straka pred 46. 
rokmi, vtedy ešte na klasickej 50 km 
chodeckej trati Praha – Poděbrady, 

získal svoju prvú (striebornú) chodeckú 
medailu na Majstrovstvách Česko-
slovenska v družstve Dukly Banská 
Bystrica. Súťažil aj teraz vo veteránskej 
kategórii na 5 km. Do Poděbrad však 
tentokrát cestoval najmä kvôli svojmu 
zverencovi Milanovi Linkešovi, ml. Ten 
sa po úspešnom štarte na Majstrovst-
vách SR v Dudinciach kvalifikoval
na medzištátne stretnutie. Vo svojej 
chodeckej reprezentačnej premiére si 
počínal veľmi dobre. Na 10 km chodec-
kej trati si výrazne zlepšil svoj osobný 

rekord, ktorý má hodnotu 49:08 min. 
Trojčlenné družstvo juniorov SR ob-
sadilo 3. miesto. Milanove vystúpenie 
ocenil aj tréner slovenskej reprezentácie 
chodcov Roman Benčík.

Výsledky juniori:
1.Taliansko
2. Litva
3. Slovensko
4. Maďarsko
5. Česká republika.

JP

Handlovčan trikrát obehol Zem
Ak chcete behať maratón, mali by ste podľa Jozefa Spišku nabehať aspoň 300 
km za mesiac. V nedeľu 21.apríla 2013 si Jozef Spiška (1950), ktorý behá ma-
ratóny po celom svete a bol aj na Bostonskom (2010), dobehol pre svoju zlatú 
medailu v kategórii nad 60 rokov 
na 14. ročníku Cross Country Baba-Kamzík - Majstrovstvách 
Slovenska v lesnom behu.
Spolu sa zúčastnilo behu takmer 600 účastníkov. V tej jeho kategórii ich bolo 
viac ako 80. Svojich 53 km si na tomto preteku zabehol za Pegas Remata 
s časom  5:42:36.
Najbližšie má zálusk na maratón v Stockholme a Berlíne.
A prečo ten nadpis? Rátali sme, koľko už zabehol kilometrov odvtedy, čo chodí 
po všetkých maratónoch a prirátali sme aj tréningy. Ak berieme do úvahy, že 
naša Zem má okolo rovníka cca 40 tis. km, obehol ju už trikrát.
Gratulujeme a držíme palce.

JP, foto JP

Šachový turnaj 
v Handlovej s rekordnou účasťou
Podľa organizátorov sa jarný šachový 
turnaj v Handlovej, venovaný oslobo-
deniu mesta, mimoriadne vydaril. Tento 
šport má stále svojich nadšencov, 
o čom svedčí aj rekordných 71 ša-
chistov, ktorí merali cestu do Handlovej 
z Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice, 
Žiliny  a celej hornej Nitry. V sobotu 13. 
apríla 2013 sa v CVČ Relax roztancovali 
čiernobiele figúrky naplno.
V hlavnej kategórii bolo päť prvých 

ocenených finančnými cenami. Z Han-
dlovčanov bol najlepší Marek Arendáš, 
hrávajúci za Trnavu, ktorý skončil na 4. 
mieste. 

Z celkovej výsledkovej listiny vyberá-
me kategóriu žiakov: 
1. Michal Sobota, Tatran Kamenec
2. Nathan Cabala, Baník Prievidza
3. Igor Hoppan, Baník Prievidza
 
Ocenený bol aj najstarší účastník Ale-
xander Arendáš z Handlovej (nar. 1938) 
a najmladší šachista, ktorým bol Hand-
lovčan Aleš Németh (nar. 2005). 

Ďakujeme všetkým nadšencom 
šachu, ktorí nám pomáhajú pri 
organizovaní takýchto príjemných 
šachových turnajov, hlavne Milanovi 
Kriškovi, nášmu zapálenému členovi. 
Mestu Handlová za podporu a tým, 
ktorí majú radi šach a nášmu o.z. 
venovali 2% zo svojich daní.
Ak sa aj vy chcete stať šachistom, 
neváhajte nás kontaktovať: f.krajco-
vic@email.cz alebo sa popýtajte na 
nás v CVČ Relax Handlová.  

František Krajčovič, 
Šachový klub M-Plast Handlová o.z. a JP

Pohár mesta Handlová 
skončil v rukách bežca z Kene

Jubilejný 30. ročník športového po-
dujatia, ktoré sa koná pri príležitosti 
výročia oslobodenia mesta Handlová 
sa tento rok uskutočnil v piatok 5.4. 
2013. Napriek chladnému počasiu 
sa ho zúčastnilo 41 dospelých bež-
cov, 11 juniorov a 107 žiakov. Bežci 
bežali na  trati v centre mesta, ktorá 
viedla cez Ulice Partizánska a Potoč-
ná, ktorých obyvateľom ďakujeme 
za súčinnosť počas uzávierky ko-
munikácie. Garantom a zároveň ge-
nerálnym sponzorom tejto tradičnej 
bežeckej súťaže je mesto Handlová, 
hlavnými organizátormi podujatia sú 
Miroslav Michálek, Centrum voľného 

času Relax v Handlovej  a spoluorga-
nizátormi AMK Baník Handlová.

Absolútny víťaz pretekov v muž-
ských kategóriách Bernard Kip-
koriv Talam (súťažiaci za Benedek 
– team, Keňa) a umiestnení na pr-
vých troch miestach v kategóriách 
dospelých a juniorov si prevzali z 
rúk Dušana Klasa, zástupcu primá-
tora mesta Handlová,  finančné od-
meny a diplomy. Diplomy a medai-
ly žiackym kategóriám odovzdával  
Eduard Straka, predseda Komisie 
športu pri MsZ Handlová.
Ďakujeme vedeniu DK Handlová, 
neziskovej organizácií Asterion, 
SČK Handlová za ústretovosť, 
DaMP-u a všetkým dobrovoľníkom 
za nezištnú pomoc.

Mladšie žiačky
1. miesto: Krajčíková Zuzana, 
 AK Žiar nad Hronom
Mladší žiaci
1.miesto: Polerecký Dominik, 
 ZŠ Školská ulica, Handlová
Staršie žiačky
1.miesto: Balážová Laura, 
 AK Prievidza
Starší žiaci 
1. miesto: Berky Erik, 
 ZŠ Školská ulica, Handlová
Juniori  
1.miesto: Linkeš Milan, 
 AK Spartak Dubnica nad Váhom
Juniorky
1.miesto: Píšová Kristína, 
 AK Baník Prievidza
Muži absolútne poradie
1.miesto: Kipkoriv Talam, 
 Bernard Benedek-Team, Keňa

Muži 20-39 rokov
1.miesto: Kiphoriv Talam Bernard,  
 Benedek-Team, Keňa
Muži 40 - 49 rokov
1.miesto: Kováčik Ľuboš 
 AŠKP Žilina
Muži 50 a viac rokov
1.miesto: Hanzlík Ondrej, 
 AK Baník Prievidza
Muži 60 a viac rokov:
1.miesto: Sviták Stanislav, 
Ženy 20-34 rokov:
1.miesto: Helen Kimutoi, 
 Benedek-Team, Keňavenec
Ženy 35 a viac rokov:
1.miesto: Píšová Monika, 
 AK Baník Prievidza
Výsledkovú listinu nájdete 
na www.handlova.sk
Gratulujeme a tešíme sa opäť 
na stretnutie v Handlovej.

XXX. ročník Behu oslobodenia mesta Handlová –  ocenení:
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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!

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

Hlasujte za Handlovú na www.slovakregion.sk   

Súťaž „Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2013“ a „Primátor/Starosta Sloven-
ska 2013“
SÚŤAŽ „NAJKRAJŠIE MESTO A OBEC SLOVENSKA 2013“

Priebeh súťaže: od 1.4.2013 (od 12:00) do 31.10.2013 (do 12:00)
Súťaží sa v kategóriách Najkrajšie mesto Slovenska 2013 a Najkrajšia obec 
Slovenska 2013.
SÚŤAŽ „PRIMÁTOR/STAROSTA SLOVENSKA 2013“

Priebeh súťaže: od 1.4.2013 (od 12:00) do 31.10.2013 (do 12:00)
Súťaží sa v kategóriách Primátor Slovenska 2013 a Starosta Slovenska 2013.
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE nájdete aj na www.handlova.sk
Výsledky budú zverejnené 5.11.2013 o 12:00 hod.

Týždeň modrého gombíka
Pomôžme deťom z Ugandy bezpečne sa napiť!

13. - 19. máj 2013.

pohovka

pokorenie najlepšieho výsledku

látka zložená z uhlíka a vodíka

zlatá žila

jemná nadpozemská bytosť

ten, ktorý nikdy nezomrie

metla ľudstva

planéta medzi Marsom a Saturnom

výnimočný deň

Jánošíkovo rodisko

malý štát medzi Francúzskom a Španielskom

plesňový syr

osud vyslúžilých aút

osvietení

zosuv pôdy

znovuzrodenie v umení

pružnosť

citrus u nás populárny 
najmä na Vianoce

obyvatelia najstaršieho 
kon�nentu

kvet otáčajúci sa za slnkom 

lepiaca páska používaná 
pri zraneniach

najstaršia súťaž na svete

spodná časť odevu

krokodíl

zdroj umelého opálenia

oprávnenie šoférovať

záporne nabitá čas�ca

zariadenie na meranie teploty

vyháňanie diabla

Ronald Regan: „Poli�ka je...“ 

Výhercovia: Š. Sliezik, M. Bojsa, M. Radovský

Záujemcovia o brigádu - Trampské studničky
Prvá brigáda bude 8. mája bližšie - info Facebook


