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8. marec bude vždy 

patriť ženám

Marec je perfektný mesiac. Patrí 
k tým optimistickým. Ako hovoria 
klasici: Dni sa predlžujú, sukne 
dievčat skracujú. 
Ale vážne, 8. marec bude vždy 
patriť ženám. Ten pocit je hlboko 
vo mne a nikto ho nevymaže. Aj 
keď prichádzajú nové trendy, 
nové sviatky, nové časy.... Naozaj 
si neviem predstaviť, že by som 
v tento deň nedoniesol kvet naj 
dôležitejším ženám môjho života.
Nehľadajte v tom žiadnu ideológiu. 
Je to o úcte, láske a vďačnosti. 
Lebo aj keď o tom často neho-
voríme, uvedomujeme si, že bez 
žien by náš život vyzeral úplne 
inak. A určite by so mnou potichu 
súhlasila väčšina mužov. 
A za to všetko milé dámy Vám 
úprimne ďakujeme.

Ing. Rudolf Podoba, 
primátor mesta

Keď nastúpite do vlaku ťahaného 
parnou lokomotívou váš čuch 
zbystrí. Špecifická vôňa dechtu 
vás zavedie do blízkej a možno aj 
ďalekej minulosti... Keď vojdete 
do tunela, vôňa sa zintenzívni a je 
v každom vagóne. Spomenula som 
si, keď sme  doma kúrili uhlím a môj 
ocko voňal „ dechtom“. Spomenula 
som si, ako sme filovali uhlie do 
kotolne a po chvíli ma bolel chr-
bát. Spomenula som si na to, keď 
vystúpili parostrojci - rušňovodiči 
z lokomotívy v Handlovej. Voňali 
dechtom, ruky mali čierne od uhlia, 
boli smädní a hladní.

O spomínaní bolo aj 100. výročie 
predĺženia železničnej trate Prievidza  

- Handlová. O uhlí, parnej lokomotíve, 
spomienkach, stretnutí ľudí, dobrej 
nálade a tvrdej práci. Taká rušná ne-
bola handlovská železničná stanica 
už dávno... Plný vlak veselých ľudí, 
detí, spevákov z Hájička a Grünwal-

du opäť spojil Prievidzu s Handlovou, 
opäť sa mohli spolu porozprávať vo 
vlaku.  Viac ako 400 ľudí si možno 
spomenie na vôňu dechtu, na chuť 
šodroňáku, na pamätnú tabuľu a na 
to, že 19.2 km dlhý kúsok železničnej 
trate z Prievidze do Handlovej je  vý-
nimočný svojím viaduktom, spojený 
s tvrdou prácou  ľudí z minulého sto-
ročia a múdrym rozhodnutím vtedaj-
šej vlády takúto železnicu  postaviť.
Je tu s nami už sto rokov a možno 
nás v istej chvíli napadalo, že by 
sme chceli, aby ostala ďalších sto. 
Dúfajme, že siete železničných 
spojení  nielen na hornej Nitre ale na 
celom Slovensku nebudú zanikať. Aj 
preto sa robia takéto podujatia, aby 
sa nezabudlo a aby sme nemuseli 
v budúcnosti  nostalgicky spomínať. 
Je potešiteľné, že do Handlovej 
zavítal aj zástupca ŽSR, zástupcovia 
našich miest, starostovia našich obcí, 
naši poslanci. 

Ďakujeme  návštevníkom, že pri-
jali pozvanie na nostalgickú jazdu 
a sprievodné podujatia. Výťažok 
z predaja lístkov pôjde na opravu kot-
la Ušatej. Celkovo sa predalo lístkov 
za 1503 eur. 

Ďakujeme sponzorom a dobrovoľ-
níkom, že uverili. Ďakujeme všet-
kým, ktorí sú v rôznych spolkoch 
a záujmových združeniach a spája 
ich slovo železnica. Fotografie 
zachytávajúce atmosféru podujatia 
a sprievodných podujatí od výstavy 
Železnica očami  detí, ktorú môžete 
navštíviť v Karpaty Art Gallery do 
16. marca, cez výstavu v Hornoni-
trianskom múzeu v Prievidza Plnou 
parou (prístupná do 1. apríla 2013) 
a z cesty vlakom ťahaným parnou 
lokomotívou nájdete na www.hand-
lovask, www.vlaky.net a klubmodry-
horizont.sk, kde si môžete o podujatí 
prečítať viac.      Jana Paulínyová

FOTO: Róbert Sedlár

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

Príjemné prežitie 
Veľkonočných sviatkov

prajú 
primátor mesta Handlová 

Ing. Rudolf Podoba, 
poslanci MsZ a zamestnanci mesta



2 ZaujímavostiHandlovské         noviny

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. O aktuálne infor-
mácie má záujem už 660 zaregis-
trovaných! Pridajte sa k nim!

Stanovisko mesta Handlová k vyhlásenej petícii mesta Prie-
vidza  – Urýchlenie budovania cesty R2

Terajšiu aktivitu prostredníctvom petície vníma aj primátor mesta Handlová 
Rudolf Podoba. 
Podľa jeho slov, každý obyvateľ, ktorý ju podporí svojim podpisom, je vítaný. 
Podľa slov primátora Handlovej „riešenie R2 je znovu otvorenou témou, kedy 
už v roku 2008 sa všetky mestá angažovali v jej dobudovaní. Nechce kopať 
do otvorených dverí, nakoľko predseda Vlády SR sa prednedávnom vyjadril, 
že vníma túto komunikáciu ako potrebnú a Vláda SR bude konať“.
Mesto Handlová túto tému vníma doslova  aj z „druhej strany“. 
So skvalitnením  dopravnej infraštruktúry v regióne hornej Nitry úzko súvisí 
aj  dobudovanie hlavnej cesty I/50 v úseku Dérerov Mlyn  - Handlová (7,4 
km), ktorá určite patrí k dôležitej cestnej komunikácii a dotvára dopravnú 
infraštruktúru Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Vedenie mesta Handlová dostalo nedávno prísľub priamo od premiéra SR, 
kde deklaroval urýchlené zaradenie rýchlostnej komunikácie R2 do priorít 
Vlády SR, úlohou mesta Handlová je rokovať aj o cestnej komunikácii I/50.
Mesto Handlová sa angažovalo a bude sa aj naďalej aktívne angažovať vo 
veci rozvoja dopravnej infraštruktúry v regióne.
Už v najbližšom období chce vedenie mesta realizovať na území mesta 
stretnutie ministra dopravy SR  z dôvodu budovania hlavnej cesty I/50, ktorá 
je taktiež dôležitou súčasťou infraštruktúry Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, jeho vybavenia dopravnou infraštruktúrou a v budúcnosti aj napojením 
na  rýchlostnú komunikáciu R2 zo smeru Trenčín – Nováky cez Handlovú na 
rýchlostnú komunikáciu R1.
Následne  by sa malo konať aj výjazdové zasadnutie Vlády SR, kde by mala 
byť otvorená otázka budovania  R2 a hlavnej cesty I/50 v úseku Dérerov Mlyn 
– Handlová.
Kvalitná dopravná infraštruktúra je jednou z dôležitých tém každého mesta a 
obce regiónu hornej Nitry. Bez infraštruktúry nie je možné vyhovieť mnohým 
investičným zámerom, nielen v Prievidzi ale aj v Handlovej, Bojniciach, No-
vákoch a všetkých obciach hornej Nitry.
Do petície sa môžu zapojiť aj Handlovčania
Na internetovej stránke mesta Handlová je od 12. 2. 2013 dostupná petícia 
spolu s petičným hárkom. Predbežne, podľa vyjadrenia mesta Prievidza, 
budú petičné hárky zbierané ku koncu mesiaca apríl 2013 s možnosťou 
predĺženia do konca roku 2013 a cieľom je osloviť čo najväčší počet obyva-
teľov hornej Nitry. Vyplnené petičné hárky môžu obyvatelia Handlovej doručiť 
na miesto prvého kontaktu MsÚ Handlová, Námestie baníkov 7, kde ich nájdu 
aj vytlačené.

Tlačová správa mesta Handlová z 12.2.2013.

Mestská knižnica oslavuje...
História knižnice v našom meste je (podľa kroniky mesta) spätá s dá-
tumom 25. marec 1923, kedy bolo zakúpených 160 slovenských a 160 
nemeckých kníh, ako odozva na Zákon o verejných knižniciach. Zo 
zachovaných denníkov, knižničných archívnych materiálov, knižničných 
kroník a spomienok pamätníkov, sa o knižnici môžeme dozvedieť, že za 
deväťdesiat rokov:
... navštívilo knižnicu takmer 1,5 milióna čitateľov a návštevníkov,
... vypožičalo sa viac ako 5 miliónov kníh a časopisov,
... čitateľom bola vyhľadaná literatúra na viac ako 35 000 tematických
    požiadaviek, 
... uskutočnilo sa takmer 6 500 kultúrno - výchovných podujatí. Prvá bese-
da so spisovateľom v roku 1961 bola s Helenou Križanovou – Brindzovou. 
Odvtedy navštívilo knižnicu takmer sto spisovateľov. Čitatelia sa mohli 
stretnúť so slovenskými,  ale aj zahraničnými literárnymi osobnosťami, ako 
Ďuríčková, Zelinová, Horák, Bodenek, Mňačko, Čepčeková, Navrátil, Pavlo-
vič, Kozlov, Lichanov, Nienacki a mnoho ďalších súčasných spisovateľov pre 
deti aj dospelých. 
Hoci sa počas celých 90 rokov udialo v knižnici a s knižnicou veľa zmien, 
pretrváva jej hlavné poslanie – budovať a sprístupňovať knižničný fond, 
poskytovať knižnično-informačné služby, uspokojovať kultúrne, informačné, 
vzdelávacie a relaxačné potreby všetkých obyvateľov mesta. V súčasnosti 
je v knižnici k dispozícií viac ako 51 000 kníh, 40 titulov bežných  novín 
a časopisov. V prípade, že sa kniha vo fonde nenachádza, zabezpečíme ju  
prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby z inej knižnice. Každému 
zaregistrovanému čitateľovi poskytneme a vyhľadáme informácie, predĺžime 
lehotu požičaných kníh, zarezervujeme požadovanú literatúru, prekopírujeme 
informácie z periodík alebo častí dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch 
knižnice. Každý návštevník má v knižnici bezplatný prístup k internetovým 
službám, ale aj na pripravované kultúrno-vzdelávacie  aktivity. 
A naša vízia k storočnici?
... sme presvedčení, že naša knižnica bude moderné informačné stredisko 
so slobodným prístupom k informáciám, rýchlym prepojením na  informač-
né zdroje, poskytujúce kvalitné knižnično - informačné služby, podporujúce 
celoživotné vzdelávanie. Zároveň bude naďalej miestom oddychu, relaxácie, 
stretávania sa detí i dospelých s knihami, časopismi, multimédiami v kulti-
vovanom a estetickom prostredí.
... sme presvedčení, že kniha aj napriek najrozličnejším príťažlivým médiám, 
ostane stále intímnym priateľom a dôverníkom každého vzdelaného človeka, 
že našich priaznivcov bude stále pribúdať a knižnica bude stále plniť poslanie 
kultúrno-výchovnej inštitúcie pre všetkých Handlovčanov. „Aby ju navštevo-
vali všetci, ktorí nezabudli čítať.“
Marec - Mesiac knihy v knižnici:
  8.3. Založenie Handlovej   16.3. Deň ľudovej rozprávky
25.3. Založenie knižnice      25.3. Deň otvorených dverí. Odpustenie 
       sankčných poplatkov pre zábudlivcov.
18.-24.3. Týždeň slovenských knižníc Ľudové tradície. Veľká noc. 
  Vitajte v knižnici. Podujatie k Mesiacu knihy. 
Vyhlásenie najaktívnejšieho detského čitateľa za r.2012 
Naša knižnica   Podujatie k 90. výročiu založenia knižnice
Kreslo pre hosťa   Beseda s pozvaným hosťom. 
Zážitkové čítanie  Danka a Janka. 
Najobľúbenejšie knihy Výstava kníh

DM

Po prvýkrát vyrazili fašiangovníci v Handlovej do ulíc v piatok a nie v utorok ako to 
bývalo zvykom. V Dome kultúry sme dali na žiadosti Handlovčanov, ktorým piatok 
vyhovuje viac a nechceli prísť o fašiangovú veselicu. Fašiangové maškary v dvoch 
skupinách prešli celé mesto a zavítali všade tam, kde ich radi uvítali.  V piatok 8. 
februára 2013 sa začal pochod pred MsÚ Handlová už o 9.00 h. S tým, čo maškary 
vyzbierali sa večer podelili s návštevníkmi tradičnej veselice - Pochovávanie basy. 
Na nej sa takmer 150 návštevníkov rozlúčilo s obdobím hojnosti a zábav, ktoré sym-
bolizuje Barbora Basová. Tú fašiangovníci odprevadili na zaslúžený  sedemtýždňový 
odpočinok za neutíchajúceho náreku plačiek. Samozrejme sme sa s basou rozlúčili 
poriadnou tanečnou zábavou. Do tanca zahrala skupina Forever music band. A opäť 
sa začalo očakávanie Veľkej noci, ktorá ukončí 40-dňový pôst.
A viete, čo nás teší? Začali ste chodiť s priateľmi na zábavy a podľa toho, že ste 
odchádzali až nad ránom, vám bolo príjemne.                            JP, Foto P. Jaško

Fašiangy po novom sa v Handlovej ujali

Oznam - poďakovanie
Oznamujem občanom m.č. Nová Lehota a svojim voličom, že som sa ku 
dňu 15. 02. 2013 vzdal mandátu poslanca MZ v Handlovej za volebný
obvod č.3. Nová Lehota, ako aj postu člena MR a člena Komisie pre 
ochranu verejného záujmu. Zároveň týmto ďakujem všetkým svojim 
voličom, ktorí mi prejavili dôveru a odovzdali svoj hlas v komunálnych
voľbách v roku 2010.                                         Ďakujem:  Aladár Huszár
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Územný plán mesta Handlová, resp. 
Územnoplánovacia dokumentácia 
(ÚPD), je dôležitým dokumentom 
týkajúcim sa rozvoja mesta. Jeho 
zmeny a doplnky č.3 akceptovali aj 
požiadavky v rámci Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Verejnosť sa 
mala možnosť vyjadriť k tomuto do-
kumentu ešte v priebehu júna a júla 
2012. ÚPD sa schvaľuje formou Vše-
obecne záväzného nariadenia mesta. 
Súčasný ÚPD, ktorý poslanci MsZ 
mesta Handlová schválili na svojom 
zasadnutí 31.1.2013, obsahuje oproti 
pôvodne platnému 15 zmien. Navrho-
vaných bolo 16 zmien, avšak v loka-
lite Hanpark nedošlo k navrhovanej 
zmene z parku na zmiešané územie 
s prevažne mestskou štruktúrou. ÚPD 
nadobudne účinnosť dňa 4.3.2013.

Čo sa zmenilo od predchád-
zajúceho Územného plánu 
mesta, ktorý bol platný od 
roku 2008?
1. zakreslenie malého obchvatu 
vrátane kruhovej križovatky do grafiky  

- priemet realizovanej zmeny trasy 
tranzitnej cestnej komunikácie I/50, 
obchvatu jadra mesta a súvisiacich 
zmien v trasách významných miest-
nych obslužných komunikácií 
2. riešenie aj nákladnej dopravy 
cestou okolo BALLY a DK, prípadne 
premostenie rieky Handlovky cez ulicu 
Partizánska v súlade s CMZ -  vylú-
čenie dopravy a skľudnenie priestoru 
centrálneho Námestia baníkov v rámci 
ÚPC 11.1 a ÚPC 11.4  
3. zokruhovanie sídliska MC a Ulice 
M. R. Štefánika a ulice Majerníkovej 

- zmeny v trasách navrhovaných zber-
ných cestných komunikácií v UO 10 
a UO 11, 
4. zmena umiestnenia autobusovej 
stanice z malého obchvatu na miesto 
vonkajšej tržnice
5. zosúladenie súčasného stavu, ide 

o záhradkárske osady nad sociálnymi 
bytmi na Pekárskej, v blízkosti „SN“ - 
zmena funkčného využitia rozvojovej 
lokality – FPB 1.3.2 pôvodne navr-
hovanej pre funkciu zmiešané územie 
s prevažne mestskou štruktúrou na 
pôvodnú existujúcu funkciu rekreácie, 
t.j. záhradkárske osady 
6. zosúladenie skutočného stavu 
v území zastavanom RD a ZCH v na-
pojení na Ulicu I. Krasku - zmena 
funkčného využitia rozvojovej loka-
lity – FPB 2.2.3. vyčlenením územia 
z FPB 2.2. pôvodne navrhovanou 
pre funkciu priemyselnej výroby na 
funkciu zmiešané územie s prevažne 
mestskou štruktúrou 
7. zosúladenie skutočnosti v mieste 
rad. garáží a skladov teplárne na Ulici 
Štrajková  - zmena funkčného využitia 
časti (pásu) územia UPC 3.2 pôvodne 
funkčne určeného pre výrobu (stav) 
na funkciu zmiešané územie s prevaž-
ne mestskou štruktúrou a priradením 
predmetného pásu územia k rozvojo-
vej lokalite – FPB 3.2.1 
8. NESCHVÁLENÉ zmena funkčného 
využitia rozvojovej lokality – FPB 

11.1.1 - Handpark, s pôvodnou funk-
ciou plochy parkovej zelene na funkciu 
zmiešané územie s prevažne mest-
skou štruktúrou
9. zmena funkčného využitia rozvo-
jovej lokality – FPB 11.2.1, z pôvodne 
navrhovaného pre funkciu bývania na 
funkciu zmiešané územie s prevažne 
mestskou štruktúrou účelovo pre ve-
rejnoprospešné zariadenie sociálnych 
služieb mesta a pre hromadné formy 
garážovania OA - senior centrum na 
Ulici M. Krššákovej a hromadné gará-
že na Ulici M. R. Štefánika
10. zosúladenie skutočnosti – úze-
mie spoločnosti Mlaď, záhradníctva, 
kováčstva a stavieb RD -  zmena 
funkčného využitia rozvojovej loka-
lity – FPB 11.6.7, s potvrdením, t.j. 
ponechaním stavu pôvodnej funkcie 
výroby – výrobné zariadenia a skla-
dové hospodárstva s navrhovanou 
funkciou zmiešané územie s prevažne 
mestskou štruktúrou v návrhovom 
období
11. nová lokalita FPB 4.1.2 navrho-
vaná pre funkciu priemyselnej výroby, 
rozšírenie zastavaného územia na 

dolnom konci – medzi „SAD“ a sú-
kromnou prevádzkou 
12. nová lokalita – FPB 5.2.5, navrho-
vané pre funkciu bývania charakteru 
IBV, rozšírenie zastavaného územia 
nad ovocným sadom pre RD
13. nová lokalita – FPB 7.1.1, navrho-
vaná pre funkciu výroby charakteru za-
riadenia pre spracovanie biologického 
odpadu (VPS – kompostáreň) RC BRO 

– nad skládkou TKO – HATER
14. zosúladenie grafiky so skutoč-
nosťou, ZO nad sídliskom MC doplne-
nie existujúceho rekreačného územia 
záhradkárskej osady v ÚPC 4.2. 
15. zmena prípustnej činnosti „ener-
getické zariadenia pre výrobné služby“ 
t.j. prípustnej doplňujúcej funkcie 
(fotovoltaické elektrárne) k funkčným 
územiam so súčasnou i navrhovanou 
funkciou zmiešané územie s prevažne 
mestskou štruktúrou v návrhovom 
období, zmiešané územie s prevahou 
plôch pre obytné budovy  a obyt-
né  formou verejnoprospešných 
stavieb pod číslom 38 navrhnuté na 
stavbách bytovej a občianskej vý-
stavby fotovoltaickej elektrárne, ktoré 
sú inštalované na strechách stavieb 
(29ks) viď príloha, v grafike len pod 
označením 38
16. zapracovanie geotermálneho 
vrtu na Ulici Poštová vrátane prívodu 
geotermálnej vody do areálu kúpa-
liska. V grafike tech. Infraštruktúry 
premietnutá trasa produktovodu od 
vrtu RH1 – Ulica Poštová, cez Ulicu 
Údernícka, Lipová a po Ul. 1. Mája ku 
krytej plavárni.

Aby ste  mali celkový prehľad 
o funkčnom využití lokalít mesta, 
pripravuje  sa prepracovaná verzia 
všetkých častí ÚPD, t.j. zapracovanie 
zmien aj do grafickej časti tak, aby 
ste mali prehľad o aktuálne platnom 
ÚPD so všetkými jeho zmenami 
prijatými aj v minulosti. Takýto do-
kument nájdete na www.handlova.sk.

Z rokovaní primátora 
mesta
Vážení Handlovčania, v stálej rub-
rike vám opäť prinášame rokovania 
primátora mesta v mesiaci február 
2013. Témy stretnutí sú i pre vás uka-
zovateľom, v akých smeroch sa snaží 
vedenie mesta o rozvoj Handlovej. 
Primátor mesta absolvoval:
 

• Pracovné rokovanie s riaditeľom 
TUBAU, a.s. Ing. Miroslavom Hromád-
kom, MsÚ
Téma rokovania: Podpora Handlov-
ského baníckeho spolku 

• Pracovné rokovanie s Generálnym  
riaditeľom Drevona Group, Bratislava  

Téma rokovania:  Interiérové vybave-
nie Senior centra – komplexu sociál-
nych služieb v meste Handlová

• Pracovné rokovanie s primátorom 
mesta Nitra a predsedom ZMOS SR 
Doc. Ing. Jozefom Dvončom, CSc., 
Nitra
Téma rokovania: Aktuálne témy 
ZMOS

• 27. Mestské zastupiteľstvo mesta 
Handlová (ÚPD mesta Handlová)

• Pracovné rokovanie s prezidentom 
FC Horná Nitra, MsÚ
Téma rokovania:  Podpora futbalu 
v regióne horná Nitra a v Handlovej

• Pracovné rokovanie s primátorom 
mesta Skalica s Ing. Stanislavom 
Chovanecom, Skalica 

Téma rokovania: Prevádzkovanie 
Senior centra - komplexu sociálnych 
služieb v meste Handlová

• Pracovné stretnutie so zástupcami 
spoločnosti BENY STAV, s.r.o.
Téma rokovania:  Pracovné rokovanie 
o investičných akciách v meste Hand-
lová, Prievidza

• Dve pracovné stretnutie s vrchným 
ekonomickým riaditeľom HBP Prievid-
za a.s. Ing. Danielom Rexom, MsÚ
Téma rokovania:  Podpora kultúry 
v meste Handlová

• Pracovné stretnutie s generálnym 
riaditeľom TMG a.s. Ing. Miroslavom 
Tomanom, MsÚ
Téma rokovania: Podpora športu 
v meste Handlová

• Pracovné rokovanie so zástupcami 
investora firmy COLOSSEO, MsÚ 
Téma rokovania: Letné kúpalisko v 
Handlovej

• Správna rada Help, n.o. (predseda 
správnej rady)

• 27. zasadnutie mestskej rady
• Pracovná cesta do Domova sociál-
nych služieb Hurbanovo
Téma rokovania: rokovanie s riadi-
teľkou zariadenia o prevádzke domu 
sociálnych služieb 

• Pracovné rokovanie so štátnym 
tajomníkom MŽ SR Ing. Vojtechom 
Ferenczom, generálnym riaditeľom 
HBP Prievidza a.s. PhD., Dr. h.c. Ing. 
Petrom Čičmanocom, PhD., a riadi-
teľom (pokračovanie na str. 4.) 

Zmeny a doplnky územného plánu schválené – Handpark ostane parkom



4 Handlovské         noviny

Banského múzea v Banskej Štiavnici 
PhDr. Jozefom Labudom, CSc. 
Téma rokovania: Dobudovanie 
expozície baníckeho múzea v meste 
Handlová – objekt  Lamiky 

• Pracovné rokovanie o registrácií 
Senior centra - komplexu sociálnych 
služieb v meste Handlová, TSK

• Pracovné rokovanie s predsed-
níčkou Karpatskonemeckého spolku 
Hildegardou Radovskou, MsÚ
Téma rokovania: Podpora Karpatsko-
nemeckého spolku  

• Pracovné rokovanie starostov 
a primátorov okresu Prievidza s ge-
nerálnym riaditeľom StVS a.s. Ing. 
Vladimírom Svrbickým, Prievidza
Téma rokovania: Projekt ,,Sústava 
na odkanalizovanie odpadových vôd 
v okrese Prievidza“

• Rokovanie s generálnym riadi-
teľom Veolia a.s. Ing. Martinkom, 
MsÚ
Téma rokovania: Investičná akcia 
,,odkanalizovanie Ulice Potočnej v 
Handlovej“ 

• Prijatie 8 obyvateľov v rámci 
stránkových dní

• Pracovné rokovanie s Ing. arch. 
Patrikom Juríčkom a vedúcimi odd. 
MsÚ
Téma rokovania: Príprava projektu 
,,Oddychová zóna Námestie baníkov“ 
v rámci schváleného CMZ 
Gremiálna porada všetkých riaditeľov 
a vedúcich mestských organizácií
Podujatia, akcie, spoločenské akti-
vity: 

• Vyhodnotenie Pochod Vďaky Cigeľ 
- Handlová 
• Podujatie – Kultúra 2012  (oceňo-
vanie Handlovčanov)

• Podujatie 100. rokov od predĺže-
nia trate Prievidza – Handlová- od-
haľovanie pamätnej tabule  n a 
Železničnej stanici v Handlovej 

• Vernisáž výstavy ,,Železnica oča-
mi detí“

• Oceňovanie súťažiacich v rámci 
45. ročníka Vansovej Lomničky, MsK 
Handlová

• Účasť na slávnostnom oceňovaní 

Z rokovaní primátora mesta
Anketa o Handparku, zmena 
územného plánu a búrlivé dis-
kusie. Taká bola Hanketa k tejto 
lokalite mesta trvajúca takmer 
tri mesiace. Samotné výsledky 
poukazujú na rôzne potreby 
obyvateľov mesta. Všetkým Han-
dlovčanom, ktorí sa zapojili do 
ankety, ďakujeme a zverejňujeme 
oficiálne  výsledky aj na stránkach 
nášho mesačníka. Veríme, že aj 
do budúcnosti sa zapojíte. Pretože 
váš názor je dôležitý.

• ANKETA HANDPARK - distribúcia 
anketových lístkov prostredníctvom 
Slovenskej pošty, od 24. 8. 2012 v 
schránkach do domácností v Hand-
lovej

• Zber anketových lístkov anketármi: 
v rámci prebiehajúcej ankety o ďalšom 
využití verejného priestranstva – Han-
dpark v termíne od 10. do 14. septem-
bra 2012 prebiehal zber anketových 
lístkov prostredníctvom označených 
anketárov (9 anketárov). Zber prebie-
hal hlavne v popoludňajších hodinách. 
Anketári disponovali anketovými 
lístkami, ktoré boli verejne dostupné 
aj na www.handlova.sk, MsÚ Hand-
lová, mestskej knižnici Handlová, DK 
Handlová a TIK –u.)

• Web diskusia: mesiace august 
– september 2012 (350 príspevkov, z 
toho možno vyhodnotiť pomerovo pre 
a proti parku 1:1)

• Verejné prerokovanie ÚPN 
– súviselo s prebiehajúcou anketou 
5.12.2012.

Oficiálne výsledky HANKETY 
HANDPARK 2012
Po spracovaní všetkých anketových 
lístkov (boli uznané lístky len z jed-
nej domácnosti, keďže ako kvórum 
bol zvolený počet domácností), sú 

výsledky nasledovné:
• PARK 591
• CENTRUM 887
• NEPLATNÉ 78
• SPOLU 1556
Percento návratnosti: 25,33%
Náklady na anketu: 500 eur (tlač 6500 
ks lístkov, výroba10 ks tričiek pre 
označenie anketárov, distribúcia an-
ketových lístkov, odmena anketárom 
po 10 eur)

Záver
Petícia za zachovanie lokality bola 
podpísaná cca 1300 obyvateľmi a 
bola doručená mestu v rámci pripo-
mienkového konania k Návrhu Zmien 
a doplnkov č.3 ÚPD mesta Handlová. 
Nie je možné porovnávať počet oby-
vateľov podpísaných pod petíciou s 
počtom vyzbieraných lístkov, resp. 
porovnávať počet  vrátených lístkov 
za centrum. Anketa bola pripravovaná 
súbežne, nakoľko zmena funkčného 
využitia tejto lokality bola podmienkou 
pre iné využitie parku. V priebehu dis-
tribúcie anketových lístkov došlo k zis-
teniu, že počet domácností z evidencie 
obyvateľstva je 6412, avšak Sloven-
ská pošta, prostredníctvom ktorej boli 
lístky distribuované, eviduje 6663 do-
ručovacích miest. Z toho dôvodu ne-
bolo možné doručiť lístky do všetkých 
domácností. V niekoľkých prípadoch 
sa takto distribuované lístky v byto-
vých domoch k svojim obyvateľom 
nedostali, nakoľko si takéto zásielky 
neželajú (nahlásené na pošte). Lístky 
však boli verejne dostupné. Anketa má 
pre samosprávu odporúčací charakter, 
má však relevantný význam v ďalšej 
otázke rozvoja mesta a využitia verej-
ného priestranstva v oblasti Handpark. 
Mesto Handlová vyjadruje poďakova-
nie všetkým, ktorí sa zapojili počas 
takmer troch mesiacov do diskusií aj 
do samotnej ankety. 
Spracovala Mgr. Jana Paulínyová, 
hovorkyňa mesta, január 2013.

Výsledky HANKETY HANDPARK 2012

Pozvánka na mestské 
zastupiteľstvo v Handlovej
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf 
Podoba zvoláva mestské zastupi-
teľstvo  na štvrtok  28. marca 2013 

o 14.00 h do Veľkej zasadacej miest-
nosti 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.

Dobré správy 
z Handlovej
Dajte aj vy šancu dobrým 
správam predbehnúť tie 
zlé...
Hovorte o nich, píšte 
o nich... Viete o dobrých 
veciach, ktoré spája mesto 
Handlová?

Poďakujte sa, informujte, 
čo dobré sa v našom meste 
stalo.
Dobré správy, ktoré 
sú o Handlovej, sú 
handlovské o dobrých a 
šikovných Handlovčanoch, 
môžete pridať cez 
jednoduchý formulár na 
www.handlova.sk 

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov sa 
v mesiacif ebruár 2013 dožili

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

 Narodené detičky 
január/február 2013

Martin  Jurenka
Peter  Urban
Andrej  Šorl
Tomáš  Masarik
Matúš  Vaško
Lukáš  Lisý
Matúš  Terpák
Laura  Lipianska
Laura  Kováčiková
Liliana  Dobišová
Diana  Ďurčaťová
Michaela  Olejníková
Tereza  Janíková
Stefania  Ištoková

MESTO HANDLOVÁ
ponúka do nájmu na 
podnikateľské účely

voľné nebytové priestory, 
nachádzajúce sa v objekte 
KRYTEJ PLAVÁRNE mesta 

Handlová na Ul. 1. mája č.99:

PREDMET NÁJMU:
•nebytový priestor s roz-
mermi 3,80 x 2,90 m2,
Vybavenie: teplá a studená voda, 
možnosť využívania soc. zariade-
nia samostatne pre mužov a ženy, 
(vhodnosť využitia pre kozmetiku, 
pedikúru, manikúru, nechtové či 
tetovacie štúdio, regeneračné a 
iné obchodné činnosti, ktoré bude 
možné prevádzkovať od pondelka 
do nedele v čase od 9,00 hod. do 
19,00 hod. ).

•Kancelária so samostatným 
vchodom od cesty. Prípadné do-
časné uzatvorenie prevádzky krytej 
plavárne (každoročná plánovaná 
údržba bazéna a príslušenstva) ne-
ovplyvní prevádzkovanie ponúka-
ných priestorov. Špecifikáciu pred-
metu nájmu  môžu záujemcovia 
podávať písomne na Mestský úrad 
Handlová, oddelenia správy daní, 
majetku mesta a podnikateľskej 
činnosti, č.d. 13 spolu s fotokópiou 
ŽL. Informácie na tel. čísle : 519 
25 21, podnikateľské oddelenie, 
prípadne osobne.  

•INFORMÁCIE A MOŽNOSŤ 
OBHLIADKY : Po-Pi od 6,00 
hod. do 14,00 hod. priamo 
v objekte KONTAKT : + 421 46 
5475 736  (plaváreň)



5Handlovské         noviny

V mesiaci marec 2013 sa budú jed-
notlivé zložky zvážať nasledovne: 
Mesto Handlová, Nová Lehota, Hor-
ný koniec
 papier  6. a 20.3. 2013
 kovy  12.3.2013
 plasty  13. a 27.3.2013
 sklo  19.3.2013
Mestská časť Morovno, dolný 
koniec
 papier  1. a 22.3.2013
 plasty  8. a 28.3.2013
 sklo  15.3.2013

Žiadame obyvateľov mesta, aby 
v prípade plastových odpadov (PET 
fľaše) a objemnejšieho papierového 
odpadu tento stláčali a neznižovali 
tak kapacitu kontajnerov na ich zber. 
Kalendáre zvozu nájdete aj na strán-
ke www.handlova.sk.
Aktuálny kalendár nájdete aj na 
www.handlova.sk, Kam s odpadom 
v Handlovej.    

Zber veľkoobjemného odpa-
du sa  nebude sa realizovať 
ani v mesiaci  marec 2013
Handlovčanom aj naďalej odpad 
bezplatne prevezmú na skládke.
Mesto Handlová ďakuje vopred 
všetkým Handlovčanom za využitie 
jestvujúcej bezplatnej služby, v rámci 
ktorej môžu umiestniť veľkoobjemný 
odpad na skládku. Obyvatelia Hand-
lovej môžu veľkoobjemný odpad do-
niesť na skládku odpadov Handlová 
(Ul. Na Scheiblingu), niektoré druhy 
odpadov môžu doniesť aj na skládku 
na Ul. Potočná, kde bude odpad 

Handlovčanom, po preukázaní sa 
občianskym preukazom, bezplatne 
prevzatý. 
Viac aj na www.handlova.sk, Kam 
s odpadom v Handlovej.

Odpad, ktorý vyložíte vedľa 
kontajnera je považovaný za 
čiernu skládku
V Handlovej majú možnosť všetci 
umiestniť odpad tak, aby čierne 
skládky nevytvárali. Mesto má 
povinnosť likvidovať čierne skládky 
v meste, môže sankcionovať tých, 
ktorí ju vytvorili. Páchateľ je však 
často neznámy, nikto ho nevidí. 
Nebuďme ľahostajní. Finančné 
dôsledky znášame všetci. V prípade, 
že ste svedkom vytvárania skládky, 
kontaktuje priamo hliadku MsP 
Handlová 0905 499 384 alebo 168 
00, resp. referát životného prostredia 
MsÚ 046 519 25 13.

V Handlovej sme minuli 
na údržbu ciest  do polo-
vice februára takmer 400 
ton posypového materiálu 

Takmer 400 ton posypového mate-
riálu sa do polovice februára minulo 
v rámci zimnej údržby komunikácií 
v našom meste (295 ton štrku a 
104 ton soli). V sklade mala Hater  
- Handlová spol. s r.o. v tomto ob-
dobí ešte zhruba 80 ton štrku a 11 
ton soli. Vzhľadom na toto množstvo 
materiálu ešte bude doobjednaný 

ďalší, ktorý by mal vystačiť do konca 
zimného obdobia. Zimnú údržbu v 
meste zabezpečuje priemerne 18 
pracovníkov, ktorí sa striedajú v 
trojzmennej prevádzke. Spoločnosť 
zabezpečuje údržbu pomocou 
jedného veľkého sypača, multikáry, 
troch traktorov, ktoré odhŕňajú sneh, 
malého traktora na odhŕňanie chod-
níkov a dvoch nakladačov. Hater- 
Handlová  spol. s r.o. zabezpečuje 
údržbu na zhruba 35 km chodníkov 
a 45 km ciest v meste.
Zimná údržba v Handlovej sa vy-
konáva vo všetkých lokalitách tak, 
ako v minulosti. Jedinou zmenou 
v súvislosti so šetrením je spôsob 
údržby. Cesty s najväčšou prio-
ritou, to znamená tie, po ktorých 
jazdí MHD, alebo ich využívajú 
zdravotnícke a záchranné služby, sa 
odhŕňajú  aj posýpajú. Na ostatných 
a na parkovacích plochách (takmer 
2500 m2) sa  sneh len ohŕňa. Veľká 
nádielka snehu sa bohužiaľ nedá od-
strániť všade a v jednom čase naraz, 
preto ďakujeme Handlovčanom za 
pochopenie.
Kontakty pre výkon zimnej údržby: 
tel.:046/ 5472 351 nepretržite, 046/ 
5477 004 počas pracovných hodín 
a počas trvania ZÚ na čísle 0915 
879 227.

Prevzaté: TASR, upravené, doplnené JP

Zvoz separovaných zložiek odpadu 

Systém varovania 
obyvateľov v Handlovej 
a mestský rozhlas
Od februára 2013 nadobudla účin-
nosť novela vyhlášky o podrobnos 
tiach na zabezpečovanie technic-
kých a prevádzkových podmienok 
informačného systému civilnej 
ochrany. Novela reaguje na prudký 
vedecký a technický rozvoj v posled-
ných rokoch v oblasti poskytovania 
telekomunikačných služieb. 
Štát bude povinný zabezpečiť 
varovanie obyvateľstva na trvale 
obývanom zastavanom území obce 
elektronickými sirénami alebo iným 
alternatívnym technickým prostried 
kom. 
V stredu 20. februára 2013 bola na 
MsÚ Handlová odskúšaná prevádz-
ka spúšťania varovného systému na 
diaľku. V prípade, že nebude možné 
ovládať varovný systém CO priamo 

z nášho mesta, cez RDS bude vysla-
ný signál z príslušného obvodného 
úradu.  
V nasledujúcom období bude 
podpísaná zmluva o podmienkach 
varovania obyvateľstva a vyrozu-
menia osôb pri ohrození alebo pri 
vzniku mimoriadnych udalostí, ako 
aj pri možnosti rozšírenia následkov 
mimoriadnej udalosti medzi mestom 
Handlová a Obvodným úradom 
v Trenčíne. Jej predmetom bude 
bezplatné využívanie bezdrôtového 
rozhlasu, ako samostatného sys-
tému varovania obyvateľstva a vy-
rozumenia osôb mesta Handlová 
a varovacej a vyrozumievacej siete 
civilnej ochrany obyvateľstva pri 
ohrození alebo vzniku mimoriadnej 
udalosti, ako aj  vzájomná spoluprá-
ca s cieľom zabezpečiť včasné va-
rovanie obyvateľstva a vyrozumenia 
osôb na ohrozenom území.

So zástupcami MV SR a Obvodného 

úradu v Trenčíne boli predbežne do-
hodnuté lokality na osadenie ďalších 
troch sirén, ktoré by mali byť v rámci 
projektu CO osadené zdarma v tom-
to roku. Mesto Handlová v rámci vý-
stražného systému bude musieť ešte 
doriešiť otázku záložných zdrojov 
a vylepšiť šírenie signálu aj prostred-
níctvom mestského rozhlasu. 
Vysielaniu mestského rozhlasu by 
mala pomôcť inštalácia približne 20 
smerových antén, ktoré prispejú ku 
kvalitnejšiemu signálu mestského 
rozhlasu. Mesto má snahu takto 
vyjsť v ústrety tým obyvateľov, ktorí 
nemajú dostatočný signál hlavne 
v období náhlych klimatických    
zmien, v neposlednom rade za-
bezpečiť informovanosť obyvateľov 
v krízových situáciách.
Harmonogram skúšky varovného 
systému (sirény) je trvalo zverejnený 
na stránke www.handlova.sk. Siréna 
sa bude najbližšie skúšať v piatok 8. 
marca 2013 o 12.00 h. 

Geotermálny vrt
by mal byť majetkom mesta 

Dlhoročné snahy 
vedenia mesta priniesli ovocie
Mestu Handlová bolo doručené 
oznámenie o uzavretí zmluvy na 
prevod vrtu RH1 – Handlová. 
Ponukovou komisiou na prevod 
správy alebo vlastníctva geologic-
kého diela alebo geologického ob-
jektu bola žiadosť mesta Handlová 
vyhodnotená ako opodstatnená  
- splnila podmienky prevodu. 
K podpisu zmluvy by malo dôjsť 
v najbližšom období.

V roku 2010 bol slávnostne po-
krstený VRT RH 1 na Poštovej 
ulici. Vrt bol súčasťou hydrogeo-
logického výskumu v Handlovskej 
kotline, realizovaného Štátnym ge-
ologickým ústavom Dionýza Štúra 
(ŠGÚDŠ). Vrtné práce sa skončili  
7. januára. 2010.
Mesto Handlová malo od tohto ob-
dobia snahu získať vrt do svojho 
majetku bezplatným prevodom od 
štátu (MŽP SR).

Na dobudovanie areálu bývalého 
kúpaliska ako i napojenie plavárne 
mesta na tento cenný zdroj mine-
rálnej vody, bude potrebné získať 
nemalé finančné prostriedky. 
Zabezpečenie investorov je ďalšou 
úlohou samosprávy mesta.

Podľa správy z ŠGÚDŠ Bratisla-
va, počas čerpacej skúšky (v r. 
2010) sa čerpala geotermálna 
voda v množstve 15,0 l/s, teplota 
vody na povrchu dosiahla 37,5 °C, 
mineralizácia vody je 1,073 g/l, 
hĺbka vrtu 1201,3 m. Chemicky 
ide o vodu Ca – Mg – SO4– HCO3 
typu s obsahom CO2, metánu 
a mierne H2S. Voda nevytvára 
inkrust. Táto voda má pre budúce 
využitie veľmi priaznivé chemické 
zloženie a mineralizáciu. Svojim 
chemickým zložením je táto 
voda podobná termálnej vode 
v kúpeľoch Turčianske Teplice, 
Chalmová a  v Kremnici (vrt 
KŠ-1).

JP

Predám Škodu Felíciu 1,9, 
diesel kombi. 
Najazdené 183 000 km, TK 2014. 
Strieborná metalíza, rok výroby 
2000.
Cena: 800 euro.
Kontakt: 0907 778 265



Mestská polícia zaznamenala za 
mesiace január 2013 – február 2013 
(od 21.1.2013 do 17.2.2013) celkom  
333 udalostí. Zaevidovaných bolo 
50 priestupkov, z ktorých bolo 26 
priestupkov oznámených občanmi 
mesta. Z celkového počtu bolo 23 
dopravných priestupkov. V šiestich 
prípadoch použili príslušníci TPN-
ZOMV, tzv. papuču. 

Priestupky porušením VZN:
VZN č. 1/2009 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach – 1 priestupok, VZN 
č. 6/2010 o dodržiavaní verejného po-
riadku a verejnej čistoty – 1 priestupok, 
VZN č. 4/2012 o nakladaní s komunál-
nym odpadom a drobným stavebným 
odpadom – 1 priestupok.  Proti majet-
ku bolo zistených alebo oznámených 
11 priestupkov. V troch prípadoch 

boli priestupky pre podozrenie zo spá-
chania trestného činu odovzdané na 
OOPZ Handlová a dvoch priestupkov 
sa dopustili maloleté osoby. Zákroky 
sa vykonávali aj na úseku verejného 
poriadku, kde MsP riešila 4 priestupky, 
z ktorých boli 3 prípady rušenia noč-
ného kľudu a 1 prípad bol na úseku 
znečistenia verejného priestranstva.  
V deviatich prípadoch bol porušený 
Zákon 282/2002 o niektorých pod-
mienkach držania psov (nezabránenie 
voľnému pohybu psa a neprihlásenie 
psa do evidencie). Príslušníci mestskej 
polície odchytili  8 túlavých psov, ktorí 
boli umiestnení v útulku. MsP vrátila 6 
psov pôvodným majiteľom.
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 94 zákrokov a 26 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objek-
tom. Kamerovým systémom bolo 
zistených  11 priestupkov a udalostí. 

Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 19 zákrokov. 

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.
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Mestská polícia informuje.....

Park na Námestí baníkov: Zničená lavička, cestovný poriadok, rozbité sklo. 
Takto končila zábava z 8. na 9. februára 2013. Škoda 200 eur. Páchatelia zistení 
kamerovým systémom.

Podporte Handlovčanov
Darujte 2 % pre tých, ktorí sú 
z Handlovej

Rozhodnúť sa môžete aj pro-
stredníctvom portálu www.roz-
hodni.sk, kde nájdete prehľadný 
vyhľadávací program. Zoznamy 
sa pravidelne aktualizujú. Tento 
zoznam bol vytvorený 19.2.2013. 
Aj takýmto spôsobom môžete 
pomôcť nášmu mestu.
Právnické osoby alebo fyzické 

osoby, ktoré si sami podávajú 
daňové priznanie, priložia vyhlá-
senie o poukázaní 2% k daňovému 
priznaniu do 31. marca 2013. 

- NAŠA ZUŠKA
-  Združenie priateľov Detského  
 domova v Handlovej
- Boardsparadise
 DÚHA - sekcia rodičov a priateľov  
 školy podporujúcej  zdravie,  n.o.
- FC Baník Horná Nitra
- Horolezecký klub PROMETEUS  
 Handlová

- Jazmín, n.o.
- Jaskyniarsky klub Handlová, 
 Slovenskej speleologickej spoločnosti
- Mestský basketbalový klub  
 Handlová 
- Mestský kynologický klub 
 Handlová
- Občianske združenie 
 HANDLOVČAN
- Občianske združenie na podporu  
 vzdelávania pri Združenej strednej 
 škole obchodu a služieb Handlová
- Občianske združenie pri 
 Špeciálnej základnej škole Handlová

- Plavecký klub Handlová 
- SLNIEČKO - materská škola,  
 Handlová, nezisková organizácia 
- Sv.Lujza n.o.
- Šachový klub M-Plast Handlová
- Školský basketbalový klub  
 Handlová
- Športový klub zdravotne 
 postihnutých Pegas Remata
- Tanečná skupina VOLCANO
- Young talents
- Združenie rodičov pri 
 ZŠ Morovnianska cesta.

Bližšie  inf.  www.handlova.sk., JP.

Kurzy v Handlovej 
pre každého     
Help, n.o. v najbližšej dobe pripravu-
je nasledovné kurzy:
• 20.03.2013 – Business adminis-
tratíva na PC 
• 02.04.2013 – Nemecký jazyk 
pre začiatočníkov
• 15.04.2013 – Kurz odbornej 
spôsobilosti pracovníka SBS
       do kurzu je možné prihlásiť sa 
iba do 5.4..2013 do 10,00 hod.
• rôzne termíny -  Kurz obsluhy 
motorových vozíkov
Bližšie informácie a prihlásenie sa 
do kurzu:
Help, n.o. Handlová, Námestie baní-
kov 8 (nad MsP,  2. posch.)

tel.: 0905 884 813; e-mail: kme-
tova@handlova.sk; www.hel-
pha.szm.sk

Help, n.o. realizuje od mar-
ca 2013 nový projekt pod 
názvom „Na peniaze s rozu-
mom“
Nezisková organizácia Help, n.o. 
získala finančné prostriedky od Na-
dácie pre deti Slovenska na realizá-
ciu vzdelávacích seminárov v oblasti 
školy rodinných financií. Bezplatné 
vzdelávanie je určené pre rôzne 
cieľové skupiny, napr. nezamestnaní 
ľudia, mamičky na materskej dovo-
lenke, študenti a absolventi stred-
ných škôl. Projekt bude prebiehať  
v období od marca do novembra 

2013. 
Týmto pro-
jektom budú 
rea l i zované 

dva typy vzdelávacích seminárov:
- krátkodobé -  2 až 3 stretnutia po 
dvoch vyučovacích hodinách, 
- cyklické  - 10 stretnutí po 3 vyu-
čovacích hodinách.
Na záver cyklického vzdelávania do-
stane každý absolvent osvedčenie 
o absolvovaní vzdelávania.
Vzdelávanie je zamerané na roz-
šírenie vedomostí a rozvoj zruč-
nosti v hospodárení s peniazmi. 
Absolventi vzdelávania získajú ďalšie 
kompetencie potrebné pre skvalit-
nenie ich osobného, rodinného aj 
pracovného života. 
Vzdelávanie bude prebiehať podľa 

vopred stanoveného harmonogra-
mu. Mamičky na materskej dovolen-
ke sú prvou cieľovou skupinou, ktorá 
bude mať možnosť využiť  krátkodo-
bé bezplatné vzdelávanie. Týmto po-
zývame všetky mamičky, ktoré majú 
záujem, na aprílové semináre Školy 
rodinných financií. Do vzdelávania je 
potrebné prihlásiť sa vopred. 

Bližšie informácie a prihlásenie sa 
do bezplatného vzdelávania:  Help, 
n.o. Handlová, Námestie baníkov 8 
(nad MsP,  2. posch.) 
Mgr. Dana Kmeťová, tel.: 0905 
884 813; e-mail: kmetova@hand-
lova.sk; www.helpha.szm.sk

Zmena sídla 
materského centra 
Materské centrum LIENKA 
Handlová (OZ) oznamuje 
všetkým mamičkám s detič-
kami, že
od 4.2.2013 Lienka funguje na 
prvom poschodí na Námestí 
baníkov v Handlovej (budova 
bývalej Makyty). 
Otváracie hodiny platné na rok 
2013:

Pondelok až piatok 9-13 h
Utorok a štvrtok aj 
popoludní 13 -17 h
Neváhajte a strávte s nami 
príjemné dopoludnie alebo po-
poludnie!

Chcete vedieť viac o ma-
terskom centre?
Kontaktujte: 0917 467 295 ale-
bo si nás nájdite na FACEBOO-
KU: Materské centrum LIENKA 
Handlová.

Ďakujeme majiteľom 
štvornohých miláčikov 
Aj vám sa to už iste stalo. Išli ste 
domov a popri ceste na novona-
padnutom snehu ste našli kôpku. 
Väčšina majiteľov psíkov v Handlo-
vej sa stará s svojho miláčika a ne-
váhajú po ňom urobiť poriadok, a to 
aj podľa skúseností mestských po-
licajtov. Sú však aj takí, ktorí trikrát 
denne neurobia nič a pritom možno 
tak veľa spôsobia. Ďakujeme. 
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Zo školského diára
Dňa 13. marca 2013 (streda) sa uskutoční celo-
slovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných 
škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod 
názvom Testovanie 9-2013. Žiaci budú testovaní 
z predmetov matematika, slovenský jazyk a lite-
ratúra. 
Všetkým našim deviatakom držíme palce!

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 

28.marca 2013 (štvrtok) a končia 2. apríla 2013 
(utorok). Vyučovanie sa začína 3.apríla 2013 
(streda). Materská škola bude počas prázdnin 
v prevádzke okrem sviatkov (29.3.2013 – Veľký 
piatok a 1.4.2013 – Veľkonočný pondelok).

28. marca Deň učiteľov 
Deň učiteľov oslavujeme v deň narodenia 
pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa 
národov. Tento sviatok je oslavou práce všet-

kých pedagogických zamestnancov, ktorých 
práca je poslaním a zaslúžia si za svoje 
znalosti, trpezlivosť a obetavosť našu úctu a 
poďakovanie. 

Srdečne blahoželáme všetkým pedagógom 
a prajeme im pevné zdravie, veľa tvorivého 
nadšenia a zabezpečenie všetkého potreb-
ného, aby mohli čo najlepšie napĺňať svoje 
krásne poslanie.

Novoročná nádielka
V rámci celoškolského projektu „Zdravá škola“ 
vypracovala pani učiteľka J. Mináriková projekt 
„Novoročná nádielka pre zvieratká“, ktorého 
cieľom bola starostlivosť o zvieratká v zime 
a súčasne aj zimná vychádzka. Podujatia sa 
zúčastnili deti a pani učiteľky z Materskej školy 
na Ul. SNP 27 v Handlovej spoločne  s rodičmi. 
Deti si už doma s rodičmi pripravili dobroty pre 
zvieratká a tak sme mohli vyraziť smerom na 
Jednu studničku. Počasie nám prialo a pani 
zima sa ukázala v plnej kráse. Po príchode na 

miesto sa všetci občerstvili a potom sa po-
starali aj o zvieratká . Niektorí rodičia priniesli 
krásne pripravené reťaze z ovocia zeleniny, 
ktoré spoločne so svojimi deťmi povešali na 
okolité stromy a kríky. A nezabudli sme ani na 
vtáčikov, o tie bolo postarané tiež. Po dobre 
vykonanej práci prišiel rad aj na zábavu. Na 
blízkom kopci sa deti vysánkovali do sýtosti.
Daniela Hudáková, učiteľka MŠ ul. SNP 27 v 
Handlovej, 27.01.2013
Viac o našich škôlkach si prečítajte na 
www.handlova.sk odklik Školstvo, materské 
školy.

CVČ Relax pozýva a  informuje
So sťahovaním do DK Handlová začíname počas Veľko-
nočných prázdnin. Dúfame, že sa nám podarí všetko 
zabezpečiť. Budeme vás informovať o ďalšom postupe, 
aby naša krúžková činnosť mohla plynule pokračovať. 

Čo by ste si nemali nechať ujsť v marci
19.3. – 21.3.2013  od 8.00 - 14.00 h Výstava „Príroda 
očami detí“, CVČ Relax, súťažná výstava výtvarných prác 
detí a mládeže na tému „Príroda“
21.3.2013 od 10.00 h. Prírodovedný kvíz „Poznaj a chráň“, 
CVČ Relax, Vedomostný kvíz s prírodovednou tématikou, 
určený st. žiakom ZŠ v meste
21.3.2013 od 14.00 h. Vítanie jari „Hádzanie Moreny“, CVČ 
Relax, oživenie ľudových tradícií pre deti ZŠ
22.3.2013 od 18.00 h. 
Ochranársky večer, CVČ Relax, premietanie filmov  s príro-
dovednou tematikou pre širokú verejnosť
26.3.2013 od 14.00 h. Veľkonočné tradície, CVČ Relax tvo-
rivé dielne – výroba kraslíc a dekorácií pre deti MŠ, ZŠ

Z našich škôlok...
Aj takto si tu žijeme .....  
V našej MŠ SNP Handlová – elokované pracovisko 
Cintorínska ulica Handlová - organizujeme veľmi 
zaujímavé podujatia. Zavŕšením zimných radová-
nok bol náš spoločný celodenný výlet do Rematy 
v spolupráci s rodinou. Vo štvrtok 24.1.2013 sme 
sa všetci stretli na Železničnej stanici v Handlovej 
a plný očakávaní  sme sa presunuli vlakom do Re-
maty. Tá nás privítala tou najkrajšou scenériou. Hoci 
ortuť teplomera bola nízko pod nulou, slnečné lúče 
a zdravý svieži vzduch nás hladili nielen po tvári, ale 
i na duši. Spoločné sánkovanie, súťaže a hry so 
snehom boli tou najlepšou náplňou nášho výletu.  
Horúci čaj a chutný obed vo vykúrenej chate u tety 
Moniky nám dali trochu zrelaxovať. Blížil sa čas od-
chodu a nám všetkým bolo ľúto, že čas strávený na 
svahu sa tak rýchlo pominul. 

Beseda s poľovníkmi 
Týždennú tému, v ktorej sa deti rozprávali o tom, 
ako sa staráme o vtáčiky a zvieratká cez zimu sme 
sa rozhodli detičkám v MŠ elokované pracovisko 
Morovnianska cesta  priblížiť trocha netradičnou 
formou. Pani zástupkyňa pozvala do našej mater-
skej školy tých najpovolanejších a to ujov poľovní-
kov.  Emil Pristic a Pavol Laluha deťom zaujímavou 
formou porozprávali o svojej práci, o rôznych 
príhodách a zážitkoch so zvieratkami, odpovedali 
im na ich zvedavé otázky. Deti veľmi zaujali aj trofeje 
zvierat, ktoré im priniesli ukázať no a samozrejme 
aj puška, bez ktorej ujo poľovník do lesa nechodí.  
Beseda sa vydarila, čoho dôkazom boli radostné 
a spokojné očká našich detí. 

Vlasta Šestáková, MŠ MC

V našej škôlke sa žiadne z detí nenudí.

Škola, kde to žije, je na 
Školskej ulici  
Naša škola žije búrlivým životom aj v roku 2013. 
Pre žiakov a rodičov sme pripravili mnoho atrak-
tívnych podujatí, súťaží a školských akcií. 
Odpoveď na otázku: „Čo sú to fašiangy?“, 
hľadali naši žiaci v Mestskej knižnici v Hand-
lovej. Fašiangy sú považované aj za obdobie 
veselosti, preto sa naši žiaci rozhodli, že si za 
pomoci učiteliek a knihovníčky zhotovia pravé 
karnevalové masky. 
Niekto je zababušený po uši v posteli, niekto 
raňajkuje, pozerá televízor. A niekto zas berie 
na plece korčule a prekonáva sám seba, presne 

ako žiaci 5.A, ktorí sa stretli v jedno nedeľné 
ráno na ľadovej ploche. Decká z našej školy ab-
solvovali na ľade prvé nesmelé kroky a zadarili 
sa im dokonca aj nejaké piruety. Spálené kalórie 
si doplnili horúcim čajíkom a výbornou pizzou 
v blízkej reštaurácii. Žiaci našej školy sa zúčast-
nili vedomostnej hry Milionár, ktorá prebehla 
v našej multifunkčnej miestnosti na interaktívnej 
tabuli. Testovali sa z vedomostí zo slovenského 
jazyka a literatúry. O tom, že žiaci boli veľmi ši-
kovní a dobre pripravení, svedčí aj fakt, že víťaz-
né družstvo dievčat zvládlo z 15. miliónových 
otázok 14. Víťazky T. Kaplanová, T. Pazderová, 
A. Golhová a R. Kasanová potešila aj sladká 
odmena namiesto sľubovaného milióna. Viac sa 
dočítate na www.zsskolha.edupage.sk.

Automotoklub Baník Handlová v spolupráci 
s Okresným dopravným inšpektorátom PZ 
Prievidza  a CVČ Relax Handlová pozývajú 
motoristov z Handlovej a okolia na
 

AKTÍV VODIČOV 15. marec 2013 od 

9.00 h v CVČ Relax Handlová

Dozviete sa všetko o nových legislatívnych 
úpravách v oblasti cestnej premávky,  o 
bezpečnosti v doprave, nehodovosti. Aktív je 
zdarma – porušenie predpisov nie.
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Novootvorené 
prevádzkárne v januári 
2013
Vedenie účtovníctva, 
Lipová  8

Zrušené prevádzkárne 
v januári  2013
- Kaderníctvo, kozmetika, 
svadobný salón, SNP 16
- Sprostredkovanie predaja 
kozmetických výrobkov  
a doplnkov, Lipová  8

Kurzy PC 
1+1

Podnikateľský 
inkubátor ponúka 
záujemcom - začia-
točníkom počítačové 
kurzy. 

Jeden lektor 
a jeden žiak
Individuálny prístup 
ku každému klien-
tovi. 
Cena kurzu je 20eur 
za 10 hodín.
Informácie:
Sekretariát 
Asterion. n.o. č. 314
5444013, 
0907774280
www.inkubatorhan-
dlova.sk

Handlová 
na facebooku!
Like!

Fotoslužba 
Podnikateľský inkubátor č. 314

39. ročník
MEDZINÁRODNEJ MOTOTURISTICKEJ SÚŤAŽE

BANÍCKA RALLYE  2013
15. ročník 
„O POHÁR MESTA HANDLOVÁ“
jazda zručnosti a medzinárodná dopravno – výchovná 
súťaž „MLADÝ NAVIGÁTOR“
HANDLOVÁ, 29.6. – 30.6.2013

Aj v roku 2013 máte príležitosť vyskúšať si svoje 
zručnosti v súťaži, ktorá preverí vašu orientáciu a 
schopnosti za volantom, naučí mladých šoférov ohľa-
duplnosti a pravidlám cestnej premávky. Jazdou na 
Baníckej rallye spoznáte zákutia nášho kraja, objavíte 
nové cesty a cestičky. Banícka rallye 2013 (39. roč-
ník súťaže  - bývalá Slovakiatour) prebieha v okresoch 
Prievidza a Partizánske,  štartuje a končí v tomto roku 
v Handlovej, vedie mestami Partizánske a Bojnice. 
Tento ročník bude len jeden deň, počas ktorého 

súťažiaci absolvujú jazdu zručnosti aj samotnú rallye.
Neváhajte sa prihlásiť už dnes! Tešíme sa na 
zmiešané posádky, dámske aj rodinné.

• Prihlášky, ktoré spolu s propozíciami nájdete na 
www.handlova.sk, zasielajte do 15.5.2013. 
• Adresy a kontakt usporiadateľov: Automotoklub 
BANÍK HANDLOVÁ, F. Nádaždyho 2, 972 51 Handlo-
vá, tel. 0910 985 979,Mesto Handlová, Nám. baníkov 
7, 972 51 Handlová, tel. 046 519 25 39, 0908 342 
616.

JP

Prijímanie detí 
do materskej školy 2013/2014

POZOR zmena! Žiadosti sa preberajú 
a vydávajú lenv hlavnej budove Mater-
skej školy, Ul. SNP 27, Handlová.

Vydávanie, odovzdávanie žiadostí, pre-
vzatie rozhodnutí o prijatí na predpri-
márne vzdelávanie sa bude realizovať 
len v hlavnej budove Materskej školy, 
Ul. SNP 27, Handlová, v určených 
dňoch a hodinách. Vopred ďakujeme 
zákonným zástupcom detí za dodr-
žiavanie organizačných pokynov a 
určených termínov  pri prijímaní detí na 
predprimárne vzdelávanie do materskej 
školy pre školský rok 2013/14.

Organizácia zápisu
Termín vydávania žiadostí na pred-
primárne vzdelávanie:
v dňoch 6.marca 2013 a 7.marca 
2013, v čase: od 08.00 hod – do 
10.00 hod a od 14.00 hod do 16.00 
hod.

Termín odovzdania žiadostí na pred-
primárne vzdelávanie: 
v dňoch od 25.marca 2013 do 28. 
marca 2013, v čase: od 08.00 hod 
do 10.00 hod a od 14.00 hod do 
16.00 hod

Termín vydávania rozhodnutí o prijatí 
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
v dňoch 24.apríla 2013 a  25.apríla 
2013, v čase: od 11.00 h. do 16.00 h.

Požadované doklady 
Písomná žiadosť o prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie a  po-
tvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
a o povinnom očkovaní dieťaťa od 
všeobecného lekára pre deti a do-
rast. 
Ak ide o dieťa so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potreba-
mi, zákonný zástupca predloží aj 
písomné vyjadrenie príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie a odporúčanie od vše-
obecného lekára pre deti a dorast. 
Ak ide o dieťa so zmyslovým a te-
lesným postihnutím predkladá tiež 
vyjadrenie príslušného odborného 

lekára. Ak ide o dieťa, ktoré bude 
mať odložené plnenie povinnej škol-
skej dochádzky, zákonný zástupca 
o tom bezodkladne informuje zá-
stupkyne materskej školy. Spravidla 
do 15.apríla predloží rozhodnutie 
o odklade začiatku plnenia povinnej 
školskej dochádzky vydané riadi-
teľom základnej školy, kde bolo dieťa 
na zápise. Písomnú žiadosť spolu 
s požadovanými dokladmi zákonný 
zástupca dieťaťa odovzdá osobne na 
mieste prevzatia žiadosti.

Formulár žiadosti a viac o pod-
mienkach prijatia nájdete na 
www.handlova.sk.  
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S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa  14. januára nás 
navždy opustil náš otec a starký 

Jaroslav TRANGOŠ 
Ďakujeme všetkým za účasť na poslednej rozlúčke dňa 
17. januára 2013.

Smútiaca rodina.  

„Zapáľte sviečky, kto ste ho radi mali. 
Spomeňte na krásne chvíle, ktoré ste s ním prežívali.“ 

Dňa 01.03.2013 uplynul rok, čo 
nás opustil náš drahý manžel 
a otec
 

Rudolf NEDOROST. 

S láskou spomína manželka, deti 
a celá rodina.

Hoci odišiel, niet ho medzi 
nami, ale v srdciach zostáva 
stále s nami. 

19.4.2013 si pripomíname 
nedožité 80. narodeniny pána 

Valériana CITARU.
S láskou spomínajú manželka, 
dcéry, synovia s rodinami, vnú-
čatá, pravnúčatá a celá rodina.

Dňa 4. 2. 2013 uplynulo 20 rokov,
 čo nás opustil môj otec 

                   Pavel Plavecz

Dňa 09.3. 2013 uplynie 
20 rokov, čo nás opustil náš 
drahý otec, starý otec 

Jozef KECHAN.

S úctou a láskou spomínajú 
synovia a dcéry s rodinami.

Kto v srdci žije, neumiera.

Dňa 22.2.2013 uplynuli 3 roky, 
čo od nás navždy odišiel náš 
drahý a milovaný 

Jozef JUNG

S úctou a láskou spomínajú 
manželka Anna, syn Jozef 
s manželkou Martou, dcéra Anna 
s manželom Robom, vnúčatá 
Robko, Martuška, Lenka s rodi-

nami, Dodko a pravnúčatá Simonka, Tatianka a Kristínka.  

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

Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach ostávaš s nami.“

Dňa 22.2.2013 uplynuli 3 roky, 
čo nás opustil pán 

Michal GAZDAG.

S láskou spomína manželka, 
synovia, dcéra a ostatná 
rodina. 

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

S láskou a úctou si dňa 
19.3.2013 pripomíname ne-
dožitých 70 rokov nášho milo-
vaného manžela, otca, dedka, 
švagra, strýka, priateľa 

RNDr. Tibora BIELOKOSTOLSKÉHO.

Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali. 
Manželka, syn s rodinou a ostatná rodina. 

Opustili nás  
január/ február 2013

Štefan Ujček  61 rokov
Pavel Neuschl  69 rokov
Pavol Toráň  56 rokov
Ivan Igaz  74 rokov
Jozef Patsch  71 rokov
Milan Tonhauser  47 rokov
Pavel Ostatný  47 rokov
Štefan Puliš  56 rokov
Viera Moravčíková  66 rokov
Helena Žovincová  75 rokov
Klotilda Jakabová  81 rokov
Jozefína Guštafíková 87 rokov
Juliana Königová  77 rokov
Marta Danielovitsová 62 rokov
Anna Matušová  80 rokov
Emília Puváková  93 rokov

Dňa 24.2. 2013 uplynul 1 rok, čo nás 
opustila moja mama 

          Viktória Plaveczová.
Za pekné prežité chvíle ďakuje syn Ivan s manželkou a vnučkami Ivankou a Dáriuškou.

Poradíme bezplatne s vyplnením 
daňového priznania pre dôchodcov 
Združenie obcí Handlovskej doliny oznamuje občanom, 
že od 20.2.2013 do 25.3.2013 bude  v TIK-u na Ul 
SNP oproti COOP Jednota spracovávať pre dôchodcov 
bezplatne daňové priznanie za rok 2012.
K daňovému priznaniu je potrebné priniesť: 
- občiansky preukaz, všetky potvrdenia o príjme za rok 
2012 (deputát a pod.). 
Do daňového priznania sa uvádza za rok 2012 výška 
dôchodku, ktorú však netreba dokladovať výpisom 
z pošty, iba poznať jeho výšku. 
Daňovník podáva  len jedno daňové priznanie. Tlačivo 
poskytujeme bezplatne.
Daňové priznania spracovávame v pracovných dňoch od 
9,00 do 15,30 hod.
Kontakt: 046/ 3811016. Upozornenie: Novelou Zákona 
o dani z príjmov, nie je možné za rok 2012 vrátiť daň 
z úrokov. 

Spomienka
Dňa 7.3. uplynie 10 rokov od úmrtia nášho otca 
Viliama Pavelku.
Dňa 20.3. uplynie 25 rokov, čo nás opustila naša 
mama Magda Pavelková.
Spomínajú deti Lenka, Ľubo a Dodo s rodinami.

Dňa 08.2.2013 uplynuli 
2 roky, čo nás náhle opustil 
náš drahý manžel, otec, starý 
otec

Kamil Vrška. 
S láskou spomína manželka 
a celá rodina. 

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

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.

Dňa 18.marca 2013 si 
pripomenieme 2. výročie, 
čo nás navždy opustila naša 
milovaná mamička, stará 
mama  

Mgr.Mariana Sabová.

S láskou, vďakou a úctou 
spomínajú dcéra Silvia a syn 
Peter s rodinami.
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Pozvánka
Srdečne pozývame na mikro-
regionálne oslavy Dňa učiteľov 
„Ľuďom za katedrou“, spojené 
s odovzdávaním ocenenia „Vyni-
kajúci pedagóg“, ktoré sa usku-
točnia 22.marca 2013 (piatok) 
o 10.00 hod. v kinosále Domu 
kultúry mesta Handlová.
Udeľovanie  ocenenia najobľú-
benejšieho pedagóga Handlovej 
členmi DaMP „Top pedagóg“  
Našim pedagógom príde zablaho-
želať Jožo Pročko so svojou show 
špeciálne určenou pre učiteľov.

DK Handlová
pozýva v marci 2013
 

8.marca 2013 
CELOMESTSKÉ OSLAVY MDŽ
Mesto Handlová, Dom kul-
túry mesta Handlová a 
Grémium politických strán
pozývajú na Celomestské oslavy  
MDŽ
piatok 8. marca o 16.00h 
v kinosále Domu kultúry s 
kultúrnym programom. 
Primátor mesta Handlová  
Rudolf Podoba pozýva všet-
ky dámy na času vína. Vstup 
voľný.

9.marca 2013 
MDŽ V NOVEJ LEHOTE 
Mesto Handlová a DK Handlová po-
zývajú na MDŽ NOVÁ LEHOTA
sobota 9.marca o 16.00h v sále 
Domu kultúry Nová Lehota s pro-
gramom, v ktorom vystúpi ľudová 
hudba BEŤÁRI.

22.marca 2013 
ĽUĎOM ZA KATEDROU

24.marca 2013 
DIVADELNÉ PESNICIELKO 
FÍHA TRALALA
Pozývame na  Hudobno - divadel-
nú šou pre deti od 2 rokov
Dom kultúry Handlová, 24. marca o 
15.00h,  vstupné: 3,- euro
Rozkošný škriatok Fíha, ktorý v 
knihe býva, učí deti prostredníc-
tvom pesničiek, hier a riekaniek 
spoznávať svet. Učenie je hrou s 
Fíhou, pretože je milá a zábavná. 
V autorských pesničkách je poskrý-
vaných kopec záhadných vecí. Deti 
sa učia základné a poradové čísla, 
spoznávajú rôzne druhy stromov 
a zvieratiek, učia sa hygienickým 
návykom, spolu s Fíhou tancujú a 
spievajú.

31.marca 2013 
10. ROČNÍK 
MEMORIÁLU DODA SUCHÉHO
Presne na Veľkonočnú nedeľu, 31. 
marca 2013 odštartujeme tradič-
ný výstup na Veľký Grič a zároveň 
i jubilejný 10. ročník Memoriálu 
Doda Suchého. 
Zraz je o 10.00 hod. pred bývalou 
Slovenkou. 

Handlovčania ocenení na Kultúre 2012
Najlepší z oblasti kultúry na 
hornej Nitre za rok 2012 si 
prevzali ocenenia 15. februára 
2013 v Dome kultúry Prievidza. 
Z množstva ocenených vybe-
ráme našich Handlovčanov, 
alebo tých, ktorí úzko súvisia 
s kultúrou v našom meste. 
Všetkým oceneným, ktorí sa 
venujú kultúre na hornej Nitre 
gratulujeme. 

Handlovčanom prajeme navyše aj 
to, aby zostali verní kultúre v na-
šom meste aj za jeho hranicami. 
Uznania sa za minulý rok dostalo 
aj tým, ktorí si pripomenuli život-
né jubileá.

Cenu Združenia pre rozvoj regió-
nu horná Nitra za osobitný prínos 
k rozvoju kultúry hornej Nitry si 
prevzala Erika Čechová - za oso-
bitný podiel na rozvoji kultúrno-
-osvetovej činnosti a umeleckého 
prednesu pri príležitosti životného 
jubilea 75 rokov.

Cena predsedu Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja za tvorivý čin 
roka bola udelená v oblasti hudby 
Speváckemu zboru Artanno pri 
ZUŠ a DK Handlová za vydanie 
najnovšieho hudobného albumu 
Naladené na Handlovú, Jozefovi 
Lenhartovi za spracovanie súbo-
ru povestí z obcí handlovskej doli-
ny v knihe Čierne zlato, Rudolfovi 
Cigánikovi za tvorbu ilustrácií ku 
knihe povestí z obcí handlovskej 
doliny Čierne zlato.
Pamätný list riaditeľky Regionál-
neho kultúrneho centra v Prievidzi 
za dlhoročnú kultúrnoosvetovú 
činnosť bol udelený Alici Buza-
lkovej, literárnej autorke, recitá-
torke z Handlovej pri príležitosti 
životného jubilea 60 rokov.
Pamätný list riaditeľky Hornoni-
trianskej knižnice v Prievidzi za 
dlhoročnú knižnično-informačnú 
činnosť dostal Marián Krčík za 
dlhoročnú literárnu a publicistickú 
činnosť s osobitným zreteľom na 
literárne spracovanie tragických 
udalostí v dielach „Oheň v Bani 
Handlová“ a „Výbuch“ a pri príle-
žitosti životného jubilea 75 rokov.
Ďakovný list Združenia miest a 
obcí hornej Nitry za úspešnú 
reprezentáciu bol udelený Hand-
lovskému baníckemu spolku za 
šírenie baníckych zvykov a tra-
dícií hornej Nitry na významných 
celoštátnych podujatiach.
Zdroj:  Prevzaté z prievidza.sme.sk, 
             krátené upravené JP

Zmeny v prijímacom 
konaní na stredné školy

Bez prijímacej skúšky môžu byť 
prijatí do prvého ročníka SŠ len 
žiaci, ktorí:
- majú záujem o učebné odbory
- dosiahli v Testovaní 9 v každom 
predmete samostatne úspešnosť 
najmenej 90%
Ostatní uchádzači musia absolvovať 
prijímacie skúšky, t.j. skúšky robia 
uchádzači o štúdium na gymná-
ziách a na stredných odborných 
školách v študijných odboroch 
s maturitou. 

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

7.marca 2013, 19.00 h ATLAS MRAKOV
Réžia: Tom Tykwer, USA/Nemecko, 2012, 85 min.

14.marca 2013,  19.00 h ĎAKUJEM, DOBRE
Réžia: Mátyás Prikler, Slovensko/Maďarsko,  2013, 134 min.                 

21.marca 201319.00 h, OSEMDESIAT  LISTOV
Réžia: Václav Kadrnka, Česká republika, 2011, 75 min.

28.marca 201, 19.00 h LÁSKA
Réžia: Michael Haneke, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, 2012, 125 
min.

Bližšie informácie o filmoch na www.dkhandlova.sk. 

NEDEĽNÉ KINO COOL 
ROZPRÁVOK v marci 
V marci máme pre vás pripravené 
zatiaľ tieto dve rozprávky. 

3. marca o 15.00 h 
ARTHUR ZACHRÁNI 
VIANOCE

 17.marca o 15.00 h 
ŠMOLKOVIA

V Základnej škole Mierové 
námestie sa rozdávajú 
žiarovky...

Už vlani bola škola úspeš-
ná v rámci projektu „Zelená 
budúcnosť 2012“.  V škole sa 
učia deti šetriť energie aj naďalej. 
Už v marci škola pripravuje ďalšie 
zaujímavé podujatia v spolupráci 
so všetkými základnými školami 
v meste. Už čoskoro vás bu-
deme informovať aj na stránke 
www.handlova.sk. A ako je to 
stými žiarovkami? Ak vaše dieťa 
chodí do našej školy, opýtajte sa 
ho, koľko ich už nazbieralo a pre-
čo.                       Iveta Jakubová

Február s DaMP-ákmi
Vo februári DaMP-áci opäť neza-
háľali. Pri príležitosti „100 rokov 
železničnej trate Prievidza - Han-
dlová“ pomáhali mestu a pripra-
vili si aktivity pre deti. Decká si 
mohli vyrobiť vláčik z krabičiek, 
modelovať z plastelíny, vyfarbo-
vať obrázky, alebo im DaMP-áci 
nakreslili niečo pekné farbami na 
telo. Na karnevale, ktorý organi-
zovalo Centrum voľného času 
ReLax, sa členovia DaMP-u za-
bávali s detskými návštevníkmi. 
Traja z nás – Veronika Fabianová, 
Šaňo Muszela a Stano Golský, sa 
zúčastnili vzdelávania KomPrax. 
Vďaka tomu pre vás, milí naši ro-
vesníci, pripravujeme tri projekty 
z rôznych oblastí. Projektom „Oči 
spoza mreží“ chceme pomôcť 
handlovskej karanténnej stanici. 
Na ihrisko vybehneme vďaka 
Šaňovi a projektu „Športom ku 
zdraviu“ a projekt „Top peda-
góg“ nám pomôže zorganizovať 
podujatie, ktoré určite poznáte 
z minulých rokov.  Dúfame, že 
sa nám podarí všetko úspešne 
realizovať a oslovíme a zaujmeme 
čo najviac mladých ľudí J Po uzá-
vierke tohto čísla sa uskutočnilo 
podujatie  „Studený kamarát“.  
Teraz ešte neviem, ako dopadlo, 
ale v čase uzávierky novín nám 
sneh naozaj prial. 
Veronika Fabianová  koordinátorka 

DaMP
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Milé dievčatá, slečny, dámy, seniorky, mesiac marec 
sme sa rozhodli na našej plavárni venovať práve vám.  
Venujte darček sami sebe, plávajte s nami na vlnách 
krásy. Budete sa cítiť príjemne a ak začnete už dnes, 
v lete oceníte nielen blahodarné účinky plávania, ale 
aj sauny, masáží, aquafitness a aquaaerobiku. Vaše 
postavy budú viditeľne krajšie a vaše telo ohybnejšie.

8.marec 2013 Deň pre ženy - všetky ženy majú vstup zľavnený... 
Vstup na bazén za cenu 1,80  eur / 2 hod., Fínska sauna, Infrasauna 
3,5 eur.
Ponuka na marec pre všetky ženy 
Metódou Pilates k dokonalému a zdravému telu!
Príďte v  piatok od 1. marca o 17.00 hod. vyskúšať zdravotné cvičenie  
PILATES pre začiatočníčky. Cvičenie je vhodné pre každého, nezávisle 
od veku a kondície, s dôrazom na základy metódy Pilates a zásady 
správneho dýchania. Doneste si cvičebný úbor (tenisky nie sú potreb-
né) a podložku. Uvádzacia cena vstupného s možnosťou zaplávať si je  
2euro / 1 hod.
Plaváreň mesta Handlová počas veľkonočných sviatkov 
OTVORENÁ
29.3.2013   Veľkonočný piatok   30.3.2013  Sobota
31.3.2013   Veľkonočná nedeľa
Solárium, masáže  10.00   -  18.00 h.   Bazén 09.00 - 19.00 hod.
Fínska sauna  10.00   -  19.00 h    Infrasauna 10.00   -  19.00 h 
1.4.2013 Veľkonočný pondelok 
ZATVORENÉ
Kolektív Plavárne mesta Handlová vám praje príjemné prežitie Veľko-
nočných sviatkov.

MAREC  NA PLAVÁRNI venový ženám

Výsledky PARALYMPIONIKOV zo Svetového 
pohára v Slovinskej Rogle 2013 
Výsledky z 11.2.2013 
Zrakovo postihnutý Jakub Krako (navádzač M.Motyka) - 1.miesto
Telesne postihnutý Martin France - 9.miesto
Zrakovo postihnutý Michal Beladič (navádzač F.Švidroň) preteky nedo-
končil
Výsledky z 12.2.2013 
Zrakovo postihnutý Michal Beladič (navádzač F.Švidroň)  - 4.miesto
Telesne postihnutý Martin France - 11.miesto
Zrakovo postihnutý Jakub Krako (navádzač M.Motyka) preteky ne-
dokončil, bohužiaľ dostal „špicára“. Nájdite si nás na facebook.com/
pegasremata. Ďakujeme, že nám držíte palce.

Martin France

Výsledky školských postupových súťaží
Po januárovej prestávke si základné školy z Handlovej v januári zmerali 
svoje sily v ďalších postupových súťažiach organizovaných Slovenskou 
asociáciou športu na školách. V tomto mesiaci odohrali zápasy vo volej-
bale žiaci a žiačky z 8. a 9. ročníka.
I. Volejbal - žiaci
1. miesto ZŠ Školská ulica, Handlová
2. miesto ZŠ Mierové námestie, Handlová
3. miesto ZŠ Morovnianska cesta, Handlová
II. Volejbal - žiačky
1. miesto ZŠ Mierové námestie, Handlová 
2. miesto ZŠ Morovnianska cesta, Handlová
3. miesto ZŠ Školská ulica, Handlová
Koordinátorom športových aktivít v našej doline je CVČ Relax Handlová, 
v úzkej spolupráci so školami, bez nadšenia ktorých by to nešlo. Dôležité 
však je, že sa športuje. JG

Úspech v okresnom kole základných škôl 
v streľbe zo vzduchovky  
29.1. 2013 sa v telocvični  CVČ v Prievidzi konalo okresné kolo v streľ-
be zo vzduchovky. ZŠ Morovnianska cesta reprezentovali dve družstvá 
– mladších a starších žiakov. S veľkým prehľadom skončili obe družstvá 
na prvom mieste. Za mladších žiakov nás reprezentovali: Filip Schwarcz, 
Sonny Snadík, Alexandra Straková. Starší žiaci strieľali v družstve: Micha-
ela Rudzanová, Radovan Schnierer, Erik Trgiňa. Úspešní boli aj žiaci v jed-
notlivcoch.  Umiestnili sa: Radovan Schnierer na 1.mieste, Erik Trgiňa na 
3.mieste, Sonny Snadík na 1.mieste, Filip Schwarcz na 3.mieste. Postúpili 
na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 19.2.2013. Aj tu boli na žiaci úspeš-
ní. Obe družstvá skončili na 2. mieste. V jednotlivcoch si  1.miestom po-
stup do celoslovenského kola vystrieľal Sonny Snadík. Budeme mu držať 
palce v Spišskej Novej Vsi. Žiakov pripravuje Mgr. Anton Alexy.  

Žiaci našich škôl a škôlok, 
ktorí sa zapojili do výtvarnej 
a literárnej súťaže vyhlásenej 
Karpaty Art Gallery „Železnica 
očami detí“, v súvislosti so 100. 
výročím od predĺženia železni-
čnej trate Prievidza – Handlová, 
majú už svojich víťazov. 

Celá výstava bola podporovaná 
súkromnou galériou, ktorá veno-
vala aj ceny pre šikovných hand-
lovských školákov. Ak aj vy chcete 
vidieť všetky práce, neváhajte na-
vštíviť galériu do 16. marca 2013, 
na Námestí baníkov 2 (bývalá 
Makyta). Malé umelecké dielka ste 
mohli vidieť aj na podujatí 100 ro-
kov železničnej trate na Železničnej 
stanici v Handlovej 16.2.2013.
Žiaci 1. stupňa
1. Alexandra Strižencová, 3.B MN
2. Ema Hanešová, 3.B MC
3. Lýdia Baranovičová, 4.C MN
4. Dávid Vicena, 4.A MN
Žiaci 2. stupňa
1. Ivan Hoang 6. trieda MN
2. Magdaléna Borková  8. trieda 
Chrenovec 
3. Anna Mária Zemková 7. trieda 
MN
4. Ema Bielokostolská  7. trieda 
MN

Špeciálna základná škola 
1. Pavol Bielik 7.A 
2. Adam Letko 7.A 
3. Iveta Žúborová 7.A 
Materské školy 
1. Eliška Bucková MŠ, 
elok. pracovisko Dimitrovova ul.
2. Tamara Ondrejovičová 
MŠ Chrenovec 
3. Marek Slota  MŠ SNP 
4. Juraj Horský MŠ elok. praco-
visko Dimitrovova
Kolektívny obrázok elok. pracovis-
ko MŠ Morovnianska cesta

Cena galérie Karpaty Art 
Gallery Handlová
Júlia Minčeffová  5. ročník 
ZŠ Školská

Cena za literatúru
1. Róberta Vršková 
2. Bibiána Vicianová 
3. Martin Buzalka 
4. Helena Galbavá ml. 
5. René Stano

Všetkým výhercom úprimne 
gratulujeme. Ceny si mohli pre-
vziať víťazi na vernisáži výstavy 
Železnica očami detí v galérii 
18.2.2013 z rúk primátora mesta 
Rudolfa Podobu a majiteľky galérie 
Heleny Galbavej. Veľmi prijemne sa 

Handlovskí školáci malými umelcami 

v galérii na oceňovaní počúvalo 
aj vystúpenie nášho speváckeho 
súboru Lienka a slová spisova-
teľky Evy Siegelovej o 100 ročnej 

trati. Zaujal aj dokumentárny film 
o našej storočnej železnici, ktorý 
spracovala RTV Prievidza s.r.o.

JP foto
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Zdarma
Akékoľvek  rozširovanie, či rozmnožovanie 
textu, fotografií, ako aj údajov  v elektro-
nickej forme je možné len  so súhlasom 
vydavateľa. Redakcia nezodpovedá za obsah 
a pravdivosť inzerátov.

Dobrá krajina  
Projekt, ktorý pomôže obnoviť 
studničky v našich lesoch.

O nezvyčajnom projekte Oživené studničky ocenia nielen trampi (Tramp-
ské studničky), ktorým chcú handlovskí trampi prispieť k oprave studni-
čiek v našich lesoch sme sa porozprávali s jeho autorom, Vladislavom 
Horváthom.
Koncom roku 2012 sme podali v rámci programu Dobrá krajina projekt 
Trampské studničky. Tento náš projekt bol zaradený medzi úspešné pro-
jekty a následne sme s Nadáciu Pontis podpísali zmluvu.
Projekt predpokladá rekonštrukciu cca 15 studničiek. Zachovanie týchto 
studničiek si vyžaduje nové technické riešenie, ktoré nie sme schopní bez 
pomoci zrealizovať. Studničky chceme zrekonštruovať z kamenných blo-
kov, ktoré v lesoch ostali po starousadlíkoch. Použitím tohto materiálu by 
sme zároveň obnovili kus histórie, ktorá je spätá s Handlovou. Studničky 
by sme budovali svojpomocne, finančné prostriedky z projektu použijeme 
na dopravu kamenných blokov, materiál a výrobu tabúľ na studničky. 
Súčasťou projektu by bola aj rekonštrukcia kamenného prístrešku – „štá-
ly“, ktorý by  slúžil ako oddychové miesto pre návštevníkov s osadenou 
infotabuľou.
Kedy s projektom začnete a ako vás môžu podporiť?
S projektom začneme hneď ako opadne sneh. V súčasnosti mapujeme 
studničky, ktoré chceme opraviť, požiadali sme o spoluprácu zástupcov 
Lesnej správy a pripravujeme návrhy technických riešení a zháňame ma-
teriál potrebný na opravu studničiek. 
Samozrejme radi privítame hlavne finančnú pomoc, ktorú môžete poskyt-
núť tak, že navštívite stránku www.dobrakrajina.sk, vyberiete si náš projekt 
(http://www.dobrakrajina.sk/dobre-projekty/ozivene-studnicky-ocenia-
-nielen-trampi.html)  – trampske studnicky, alebo sa zapojíte do zbierky 
Dobrá krajina. Zbierka je povolena MV SR pod číslom SVS-OVVS3-2012/
021891. Pokladničku s logom Dobrá krajina, nájdete v Podnikateľskom 
inkubátore, kancelária č. 314. 
O prvej brigáde budeme záujemcov o pomoc informovať cez stránku 
mesta Handlová a prostredníctvom našich mediálnych partnerov RTV 
Prievidza a Handlovských novín.

Ďakujem za rozhovor.

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

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

dostanete   ZDARMA!

  Spi sladko, moje zlatko!

Dňa 7.12.2012 usnula v 
pokoji v Robern, (NSR) vo 
veku 59 rokov, po ťažkej 
chorobe- moja drahá 
susedka a priateľka,
 
Valika HOFFMANN, 
rod. Vojtelová. 

Jej urna bola uložená na 
Handlovskom cintoríne
v hrobe jej rodičov. 

 Ivana Fife, rod. Nagyova
Heidelberg (NSR)

Začínate podnikať?
Ponúkame vám 
- poradenstvo
- vypracovanie 
   podnikateľských plánov

Asterion, n.o.
Podnikateľský inkubátor
kancelária č. 314 
046/5444013, 
0907774280

A DOSŤ
AGRESOR
AKORD
AKTOVKA
APNOE
BALAST
BILIÓN
DATABÁZA
DUBÁKY
DVORANA
DOKONALOSŤ
DOPIS

ESKORT
GLÓBUS
GRAVITÁCIA
KABELA
KARÁTY
KERAMIKA
KLOAKA
KOSÁK
KROVIE
KROVINA
LEGOLAND
MAREC

MLADOSŤ
MOTIVÁCIA
MOTOCYKEL
MRAMOR
NOKIA
OKOVY
ORBIT
OSLAVA
OSOBA
OTVOR
PATRIOT
PEDÁL

PERINA
PERISKOP
POKÁNIE
PRÁCA
RAMPA
REKORDÉR
REZEŇ
RYBÁR
SACHER
SARKAZMUS
SENÁT
SEVERKA

SKALY
SKOROCEL
SOLAMYL
SRDCE
STAVBA
STROBOSKOP
SVALY
TARTAN
VITRIOL
VRANA
VÝTLK

Výhercovia: Darina Vicianová, Emka Reháková, Marcel Pernica, Eva 
Mikičová, Straková Gerlinda,  Ingeborg Fleischerová.

Predám 1-izbový byt na Lipovej ulici. 
Byt je v pôvodnom čistom stave, voľný ihneď. Cena: 9 490 Eur. 
Kontakt: 0918 730 162


