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Pekná jeseň
Babie leto,  ktoré nám spríjem-
ňuje posledné jesenné dni vraj 
vydrží ešte zopár dní. Aspoň tak 
nám to predpovedá šaman na 
počasie Dr. Jozef Iľko. A aj moja 
žaba, ktorú chovám v pohári 
sa veselo usmieva na poslednej 
priečke malého rebríka, čím po-
tvrdzuje doktorove predpovede. 

Musím priznať, že boli dni, keď 
sa nezhodli a plánované polob-
lačno som dva dni vynášal v ký-
bloch z nedokončenej chalúpky. 
Niet sa však prečo hnevať, lebo 
v našom živote sú oveľa dôle-
žitejšie veci ako nevydarené 
predpovede a to si uvedomuje-
me práve v týchto dňoch, keď 
nad upravenými a vysvietenými 
hrobmi spomíname na tých, 
ktorí nám tak veľmi chýbajú. 

O to viac by sme si mali vážiť 
stretnutia s blízkymi, ktorých 
ešte stretnúť môžeme. Či už je to 
naša rodina, alebo naši priatelia. 
Využime preto posledné pekné 
jesenné dni a namiesto sledo-
vania nič nehovoriacich seriálov 
zaklopme na dvere, za ktorými 
nás čakajú naši najbližší. Keď sa 
otvoria dvere, otvoria sa aj srd-
cia a táto pekná jeseň bude ešte 
krajšia. A keď nás v zime zasype 
sneh a vraj ho bude veľa, aspoň 
podľa ôs, ktoré mi zjedli všetky 
tri jablká, budeme bohatší o pár 
pekných spomienok a to isto za 
tú návštevu u rodiny stojí.

Vladislav Horváth

Jediným bodom rokovania výjazdo-
vého zasadnutia Vlády Slovenskej 
republiky v Handlovej 9. októbra 
2013 bol rozsiahly dokument - Ana-
lýza sociálno–ekonomickej situácie 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (TSK) a návrhy na zlepšenie 
v sociálnej a hospodárskej oblasti. 
O čom sa na 77. rokovaní v Han-
dlovej rozprávalo, čo sa podarilo 
dohodnúť, predstavuje Ing. Rudolf 
Podoba, primátor mesta Handlová, 
ktorý bol jedným z prizvaných na 
rokovanie. Všetky uznesenia z ro-
kovania Vlády Slovenskej republiky, 
ako aj materiály k rokovaniu nájde-
te na stránke www.rokovania.sk.

Ing. Rudolf Podoba, primátor 
mesta Handlová o výjazdovom 
zasadnutí Vlády SR v Handlovej 
 Chcem informovať našu verejnosť, čo sa 
nám podarilo, (tým zástupcom, ktorí  sa-
mosprávu zastupovali priamo na výjazdo-
vom rokovaní), predložiť na rokovaní vlády. 
Pravdivo informovať o dotáciách, ktoré sa 
dostali do Handlovej, pričom za dôležitú  
považujem obhajobu regionálnych tém, 
prezentovaných na samotnom rokovaní.

Výjazdové zasadnutie vlády v regióne 
hornej Nitry je obrovským diplomatickým 
úspechom jednak mestskej samosprávy, 
jednak zástupcov tohto regiónu, či už 
z Národnej rady Slovenskej republiky, TSK 
alebo štátnych inštitúcií, ktorí na území 
okresu pôsobia.
 Slovensko je tvorené 138. mestami 
a 2900 obcami. Výjazdové rokovanie vlády 
sa ročne uskutoční trikrát, preto si myslím, 
že je to možné považovať za úspech. Je 
veľmi dôležité, že sme mali možnosť pred-
ložiť vláde analýzu sociálno-ekonomickej 
situácie TSK a návrh na zlepšenie sociálnej 
a hospodárskej oblasti. Je to  strategický 
dokument, v ktorom sa celý tento región 
môže nájsť, či už je to priemysel, poľno-
hospodárstvo, školstvo, kultúra, šport, 
sociálne veci, nezamestnanosť, pracovné 
príležitosti a ďalšie oblasti, ktoré do kom-
pletnej analýzy patria.

 Iste sa vieme všetci zhodnúť, že sú tri 
základné okruhy problémov, ktoré trápia 
tento región a to je zdravotníctvo, otázka 
nevyhovujúcej dopravnej infraštruktúry, 
tvorba pracovných miest a s tým spojené 
sociálne dopady na obyvateľov. Považoval 
som za svoju povinnosť, aby som v rámci 

výjazdového zasadnutia na rokovaní vlády 
mohol prezentovať za svojich kolegov, 
starostov a primátorov pripomienky k tej-
to analýze a otvoriť tieto najzákladnejšie 
problémy.

Problém siete nemocníc
 Otázka, ktorú som  otvoril na vláde, je 
súčasné postavenie Nemocnice s poli-
klinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. 
Podľa môjho názoru si táto nemocnica 
vyžaduje rovnaký prístup ako k Fakultnej 
nemocnici Trenčín. Prezentoval som veľmi 
jednoznačný návrh, kde som požiadal 
vládu a ministerku zdravotníctva, aby sa 
k tomuto problému v krátkom čase poda-
rilo vyjadriť. 
 Myslím si, že došlo v istej chvíli k záveru, 
že horná Nitra si zaslúži istú pozornosť 
v rámci napravenia krivdy, ktorá sa tu 
udiala v rokoch, kedy sa  tvorila minimálna 
zdravotná sieť Slovenskej republiky a kedy 
sa do tejto minimálnej zdravotnej siete 
v rámci TSK dostala len jedna jediná ne-
mocnica a to Fakultná nemocnica v Tren-
číne. Nemocnica s poliklinikou Prievidza 
so sídlom v Bojniciach bola od svojho zači-
atku budovaná ako koncová nemocnica so 
všetkými atribútmi kompletnej nemocnice, 

Handlovský komorný  zmiešaný spevácky 
zbor ARTANNO pri ZUŠ a DK Handlová 
pozýva 22. november 2013 o 18.30 h do Kostola 
sv. Kataríny na

Koncert spojený s uvedením do života 
nového Vianočného CD

Hostia: Třinecký komorný ženský spevácky zbor 

CAMERATA.
Tešíme sa na vás v našej Handlovej počas 
Handlovských Katarínskych dní!

Niektorí vidia veci také, aké sú 
a pýtajú sa „prečo“?
Ja vidím veci také, aké by 
mohli byť a pýtam sa „prečo 
nie“?

J.F. Kennedy

Super cena 
– 100 eur  

5.11.2013 o 15,30 hod
DK- Handlová

Autoškola HAL
 

295,00  EUR
 

Tel. kontakt 
0915 129 538
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Handlová a okolie
ROZVOZ VÍNA
0903 216  485
Dovozné 1€, nad 10 l 
zdarma!

Prenájom priestorov 
pre podnikateľov

Podnikateľský 
inkubátor Handlová
046/5444 013

Handlová 
na facebooku!
Like!

Pozvánka na MsZ
Primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba zvoláva 

mestské 
zastupiteľstvo 
21. novembra 2013 
o 14.00 h do Veľkej zasada-
cej miestnosti MsÚ Handlová.
Pozvánku s programom 
nájdete na www.handlova.sk, 
vo vývesnej tabuli pred 
MsÚ a na plagátových 
plochách mesta. Rokovanie 
poslaneckého zboru je verejné.

Získajte informácie 
o dianí v meste 
priamo do svojej 
emailovej schránky

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

Ušatá v depe
Vznešená čierno-červená dáma a pýcha hornej 
Nitry, parná lokomotíva 464.001 „Ušatá“ sa 
po šiestich rokoch odmlčí, pravdepodobne 
na niekoľko rokov. Rozžiarené detské očká 
pískajúcu mašinku vypravili v sobotu 21. 
septembra 2013 na jazdu stredoslovenským 
okruhom.  Prešla stanicami Prievidza 

– Handlová – Horná Štubňa – Diviaky – Banská 
Bystrica – Zvolen – Kremnica – Horná Štubňa 

– Handlová – Prievidza. A nebola vybratá 
náhodu. Trasa dlhá 206 km zo stanice Prievidza 
a späť prešla cez 44 tunelov a 5 viaduktov. Do 
pece parná lokomotíva potrebovala takmer 
15 t uhlia a v kotli spotrebovala 50 000 l vody. 
Večer však smutne zapískala a otočením na 
točni v prievidzskom rušňovom depe sa ukryla 
pred verejnosťou. Nakoľko to bola posledná 
jazda pýchy hornej Nitry našej Ušatej pred 
generálnou opravou kotla, jazda sa konala 
na tratiach, kde boli rušne tohto radu ešte za 
pravidelnej parnej prevádzky nasadzované 
ako osobné vlaky. Cestujúci okrem krásneho 
výletu prispeli kúpou lístka už na záchranu 
našej Ušatej. Na opravu tejto krásnej 80 
ročnej dámy je potrebné zhromaždiť �nancie 

vo výške približne 30 tisíc Eur. Hoci členovia 
Prievidzského parostrojného spolku, o.z., 
teda „parári“  tento krásny múzejný model, 
evidovaný ako technickú pamiatku Slovenska 
budú opravovať vo voľnom čase, komplexná 
rekonštrukcia bude �nančne náročná. Už 
pred prípravou poslednej jazdy pripravili 
úvodnú podpornú akciu na záchranu pary a to 
fotosúťaž. 

Víťazi fotosúťaže
S poslednou jazdou bola vyhlásená fotosúťaž 
pre všetkých tých, ktorí sa prišli s našou 
Ušatou rozlúčiť. Do súťaže sa prihlásilo 17 
autorov a zaslali 78 fotogra�í (9 fotogra�í 
bolo zaslaných mimo súťaže). Zábery 
dokumentujú nielen jazdu, ale najmä krásnu 
parnú lokomotívu, ktorá je takmer na všetkých 
fotogra�ách. Víťazné fotogra�e z poslednej 
jazdy, ktoré vybrali členovia Prievidzského 
parostrojného spolku, budú predstavené 
verejnosti na pripravovanej prvej podpornej 
jazde na záchranu našej Ušatej, na trase 
Handlová – Nitrianske Pravno. Vybrané 
snímky, vydané ako pohľadnice sa stanú 
zároveň ako jediné cestovnými lístkami 
na tejto jazde. Všetky fotogra�e nájdete 

aj na www.handlova.sk, www.464001.sk, 
www.vlaky.net. Víťazi budú kontaktovaní 
vyhlasovateľmi súťaže a budú im odovzdané 
ocenenia po dohovore. Gratulujeme výhercom 
súťaže, ktorých vybrala porota v zložení: 
členovia Prievidzského parostrojného spolku 
o.z.: Martin, Majo, Janko, Jirko, Boris, Jozef, 
Igor, Ján, Emil, Dominik, Ondrej, Juraj, ďalej 
foto Gross, Jana Oswaldová a Jana Paulínyová.
Víťazom fotosúťaže sa stal Michal Mester  s 

fotkou Na Uľanskom viadukte.

Pozývame - Bardotkou  
na záchranu Ušatej

Do uzávierky novín sme nevedeli presný termín, 
ale Bardotkou za záchranu Ušatej sa budete 
môcť vydať po koľajách na trati  Handlová 

- Nitrianske Pravno už v druhej polovici novembra 
2013. Sledujte oznamy aj na www.handlova.sk, 
www.464001.sk, www.vlaky.net.

Autori: JP, JO,  JL

Ušatá v depe, Bardotkou  na jej záchranu a víťazi fotosúťaže

Voľby do samosprávnych krajov 
2013 sobota 9. november 2013 
7.00 h 22.00 h

V tohtoročných Voľbách do Trenčianskeho 
samosprávneho kraja môžete podporiť opäť aj 
našich Handlovčanov. O váš hlas sa uchádzajú na 
post poslanca TSK:
Ing. Vladimír Buzalka, 63 r., riaditeľ, nezávislý 
kandidát
Mgr. Ivana Hromádková, 42 r., špeciálny 
pedagóg, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská 
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, 
MOST - HíD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Sloboda 
a Solidarita, Občianska konzervatívna strana
Mgr. Branislav Ondruška, 28 r., odborný poradca, 
Slovenská národná strana
JUDr., Ing. Jozef Stopka, 45 r., prednosta 
Okresného úradu, Handlová,  SMER - sociálna demokracia

Handlová patrí do Volebného obvodu 
č.7 – Prievidza, v ktorom môžete voliť 
10 poslancov. Spolu kandiduje na post 
poslanca do TSK 70 kandidátov a na post 
predsedu TSK 6 kandidátov. 
Viac info na vývesnej tabuli pred MsÚ.
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schopná poskytovať všetky lekárske výko-
ny. Bol jej prisúdený charakter regionálnej 
nemocnice, a či sa nám to páči alebo nie 
samosprávnym krajom resp.  samospráve 
ako takej neprináleží riešiť riadenie ne-
mocníc. Skladba nášho  kraja; priemysel, 
ktorý v tomto kraji je; nešťastia, ktoré sa tu 
udiali, nás presviedčajú o tom, že potreba 
nemocnice ako štátneho zariadenia je sku-
točne veľmi dôležitá. Preto predpokladám, 
že vláda sa vážne bude týmto návrhom 
zaoberať,  krivdu z minulosti odstránime 
a do minimálnej zdravotnej siete štátnych 
nemocníc sa Nemocnica s poliklinikou 
Prievidza so sídlom v Bojniciach dostane.

Problém dopravná infraštruktúra
 Druhá základná vec, ktorá je pre nás 
dôležitá a roky  nás trápi, je otázka doprav-
nej infraštruktúry. Mnoho sa povyprávalo 
a  mnoho sa o týchto veciach tomuto regi-
ónu posľubovalo. Bolo povedané skutočne 
veľa a niet v regióne samosprávy a ľudí, 
ktorí spochybňujú to, že pre oživenie regi-
ónu je jeho cestné spojenie, rýchlostná ko-
munikácia R2,  životne dôležitá. Dopravná 
infraštruktúra však nie je len rýchlostná ko-
munikácia R2, o ktorej rozprávame rádovo 
pätnásť rokov. Reálne sa táto komunikácia 
začala riešiť už v roku 2003, kedy bola 
na svete štúdia R2 tzv. modrý a červený 
variant. My sme v rámci regiónu hornej 
Nitry, v rámci územných plánov samospráv, 
vytvárali územný koridor, kde by mala byť 
situovaná na územiach jednotlivých miest 
a obcí. Vláda na výjazdovom rokovaní 30. 
apríla 2008 v Prievidzi, prisľúbila započatie 
rýchlostnej komunikácie R2 a stanovila 
aj isté úlohy. Rôznymi krokmi a zmenami 
vlády sa R2 dostávala do hlavných priorít, 
potom zase v prioritách nebola.  Na tomto 
výjazdovom rokovaní sme predostreli 
vláde potrebu R2 ako skutočne veľmi 
strategickú. Z úst jednotlivých ministrov 
a z úst predsedu vlády bolo deklarované 
nasledovné: do konca októbra 2014 bolo 
zadané vypracovanie štúdie realizovateľ-
nosti na všetky úseky rýchlostnej cesty R2 v 
TSK.  Štúdia realizovateľnosti je dokument, 
ktorým sa dopĺňa projekt pre hodnotiacu 
komisiu Európskej úni, a aj na základe 
jej spracovania rozhodne Európska únia 
o pridelení resp. nepridelení prostriedkov. 
V rámci R2 došlo k zásadným rozhodnuti-
am. Vláda prisľúbila svojím uznesením do 
31.12.2016 zabezpečiť vydanie stavebného 
povolenia na cestu R2, úsek Mníchova 
Lehota - Ruskovce. Takisto vláda prezen-
tovala, že projektová a stavebná príprava 
R2 je v lepšom stave zo strany Trenčína po 
Nováky. Celé úsilie vlády smeruje k tomu, 
aby sa tento úsek rýchlostnej komunikácie 
rýchlejšie vybudoval. V tomto roku je vysú-
ťažený obchvat Bánoviec nad Bebravou, čo 
je súčasťou rýchlostnej komunikácie R2 a  
následne by sa mala začať jeho výstavba.
Sami vidíme, že z východnej strany je 
schválený a je vo výstavbe obchvat Žiaru 
nad Hronom, čo je časť napojenia R2 na 
R1. Podarilo sa dostať do uznesení vlády aj 
ďalší veľmi dôležitý dokument, ktorý rieši 
dopravnú situáciu v našom regióne. Vláda 
schválila do 31.12.2015 zabezpečiť začatie 
realizácie projektu I/64 Obchvat Prievidze 

- 1.etapa, druhá stavba. Tak isto vláda 
schválila do 31.12.2016 zabezpečiť začatie 
realizácie projektu I/64 Prievidza, obchvat 

- druhá etapa. Tieto stavby významne 
pomôžu Prievidzi obísť počas dopravných 
špičiek zahltený  „lievik“ a sprístupniť prie-
myselnú zónu v  Prievidzi. 

 Súčasťou výjazdového zasadnutia vlády 
bola  aj otázka riešenia štátnych ciest na 
území nášho kraja. Vláda poverila ministra 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
svojím uznesením  aby do 31.12.2013 
zabezpečil �nančné krytie dokončenia re-

alizácie veľkoplošných  opráv ciest I. triedy 
v TSK v celkovom objeme 2,4 milióna eur. 
Vláda prijala uznesenie do 31.1.2015 zre-
alizovať systémové opatrenia na zvýšenie 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
na cestách I ., II. a III. triedy v TSK. Takisto 
je pre nás veľmi dôležité  uznesenie vlády 
z hľadiska dopravy, zabezpečiť realizáciu 
cyklickej obnovy cesty I/50 úsek Handlová 

- hranica TSK, pretože tieto cestné komuni-
kácie sú medzinárodného významu a je to 
vstupná brána do regiónu. 

 Prezentovali sme  pred vládou návrh, 
vzhľadom k tomu, že projektová a sta-
vebná pripravenosť R2 zo strany Trenčína 
a Prievidze je v lepšom stave,  aby štátnu 
cestu I/50, ktorá je súbežnou cestou a aj 
budúcou súbežnou cestou rýchlostnej 
komunikácie, urýchlene naviazala na 
obchvat Žiaru nad Hronom. Súvislou 
rekonštrukciou tejto cesty a pridaním 
jedného cestného pruhu od Dérerovho 
mlynu k Handlovej by sme zvýšili atraktív-
nosť a otvorenie regiónu. Dobudovaním 
obchvatu Žiaru nad Hronom a súčasnou 
realizáciu dobudovania tretieho pruhu na 
našom známom  kúsku hlavnej cesty,  by sa 
vytvoril 22-kilometrový privádzač na cestu 
R1 Pribinu a de facto jedna tretina kraja by 
bola otvorená a dopravne sprístupnená 
z tejto strany.
Považovali sme za dôležité, aby sme takúto 
investičnú aktivitu prezentovali predstavi-
teľom vlády ako nevyhnutné rozhodnutie 
pre existenciu samotného kraja.

Problém nezamestnanosť 
 Za strategické považujem to, že pre 
udržanie jestvujúcich pracovných miest, 
či už je to v energetickom alebo baníc-
kom priemysle, jestvuje uznesenie, ktoré 
vláda prijala a uložila ho ministrovi hos-
podárstva: zabezpečiť optimálnu výrobu 
elektriny z domáceho uhlia v súlade so 
všeobecným hospodárskym záujmom 
schváleným do roku 2030 uznesením vlády 
SR č.381/2013 v náväznosti na modernizá-
ciu a rekonštrukciu blokov B1, B2 a výstav-
bu �uidného kotla v elektrárni Nováky za 
účelom plnenia emisných limitov platných 
do roku 2015 v zmysle smernice Európskej 
únie. Jestvovala tu hrozba zastavenia 
tepelnej elektrárne v Zemianskych Kos-
toľanoch a s ním spojená strata pracovných 
miest v banských závodoch na hornej 
Nitre. Vláda veľmi jasne vyslala signál, že tie 
pracovné miesta, ktoré sú na hornej Nitre  
vytvorené, majú jej požehnanie a budú 
udržané aj do budúcna. Popri tom vzniká 
aj alternatívne riešenie. Vytváranie nových 
pracovných miest na báze dopĺňania už 
jestvujúcich.  K tomu smeruje aj uznesenie 
vlády pre ministra práce, sociálnych vecí 
a rodiny - podporiť regionálne návrhy pro-
jektov na podporu zamestnanosti a vytvá-
ranie nových pracovných miest v okresoch 
Prievidza a Partizánske s termínom do 
31.12.2014 a priebežne. 

Pre bezpečnosť na hornej Nitre
 Vláde bol  predložený aj  projekt tzv. 
sanácie na prevenciu pred povodňami 
a suchom. Projekt sa týka  celej hornej 
Nitry s alokáciou zdrojov vo výške 3,4 
mil. eur. Projekty  v rámci hornej Nitry sú 
zamerané na stabilizáciu tokov, vytváranie 
protipovodňových opatrení a majú byť 
realizované na vodných tokoch v okrese 
Prievidza, či už je to Nitra, Handlovka 
alebo potoky a rieky, ktoré sú v blízkosti  
obytných štvrtí. Vláda prijala uznesenie 
pre Slovenský vodohospodársky podnik 
Banská Štiavnica, štátny podnik, aby sa 
o prostriedky uchádzal prostredníctvom 
Nórskeho �nančného mechanizmu a aby 
tento projekt po úspešnom vyhodnotení 
bol zrealizovaný v priebehu roku 2014. 

Minister životného prostredia dostal úlohu  
podporiť projekt „Povodie hornej Nitry 

– opatrenia na prevenciu pred povodňami 
a suchom“ �nancovaný prostredníctvom 
Nórskeho �nančného mechanizmu.
Regionálne problémy, ktoré už boli 
medializované, problémy so stabilitou 
svahov v prímestských častiach Prievidze 

- Novej Lehôtke, Hradci, ale aj Čausi vláda 
rieši svojim uznesením: podporiť v súlade 
s možnosťami štátneho rozpočtu opat-
renia zamerané na stabilizáciu vodných 
tokov v súvislosti s existenciou zosuvných 
území vo �nančnom objeme 2,6 mil. eur do 
31. decembra 2014. Toto sú istým spôso-
bom garancie, prostriedky ako naplniť isté 
sanačné opatrenia na stabilizáciu území, 
aby nedochádzalo k škode na majetkoch 
občanov. 

Pre Handlovú 
 A teraz, ak dovolíte, by som pár slov 
povedal aj k tomu, čo sa nám podarilo vy-
rokovať pre naše mesto z pohľadu alokácie 
�nančných prostriedkov. Predložil som na 
rokovanie témy,  ktoré nás dlhodobo trá-
pia a hľadali sme aj v minulosti možnosti 
získania cudzích �nančných zdrojov, aby 
sme predstaviteľom vlády ukázali naše 
problémy, ale aj snahu ich riešiť.
Vláda uložila ministrovi vnútra SR vytvoriť 
alebo zrekonštruovať hasičské stanice 
v TSK s termínom do 31.12.2015. Ide o bu-
dovy hasičských staníc v Považskej Bystrici, 
v Partizánskom, v Prievidzi a v Handlovej.
Informovali sme predstaviteľov vlády 
o našich problémoch, ktoré sú spojené 
so zosuvnými územiami a stabilizáciu 
vodných tokov. Vláda prijala v tejto oblasti 
uznesenie pre Handlovú: zabezpečiť saná-
ciu zosuvných území v meste Handlová 
a jeho okolí vo �nančnom objeme 1, 05 mil. 
€ do 31. decembra 2014.
Vláda nám vyšla v ústrety a vyčlenila zo 
svojho rozpočtu čiastku 200.000 € na 
dokončenie expozície banského uhoľ-
ného múzea v Handlovej, s termínom 
do  31.12.2014. Verím, že  už na Deň 
baníkov bude slávnostne otvorené. 

 Podarilo sa nám dostať do uznesenia 
vlády pre pána ministra dopravy Jána Po-
čiatka, vybudovanie železničnej zastávky. 
Presvedčili sme vládu, že železničná pre-
prava, ako alternatíva preprava na hornej 
Nitre, musí byť pre občanov spopularizo-
vaná. Prezentovali sme návrh vybudovania 
železničnej zastávky na našom najväčšom 
sídlisku Morovnianska cesta. Vzdialenosť 
od jestvujúcej železničnej stanice zo sídlisk 
je približne 2 km a sme presvedčení, že že-
lezničná preprava má budúcnosť.  Oživenie 
možností osobnej dopravy cez železnice, 
bude možné iba vtedy, pokiaľ my vytvorí-
me možnosti pre obyvateľov, aby mohli   
nastupovať a vystupovať v mieste svojho 
bydliska. Vláda schválila do 31.7.2015 
zabezpečiť prípravu a zahájiť realizáciu vy-
budovania železničnej zastávky Handlová. 
 

Vláda vyčlenila z �nančných prostriedkov 
čiastku 100.000 € na odstránenie havarijné-
ho stavu v Základnej škole Školská v meste 
Handlová, ktorá v predchádzajúcom obdo-
bí nebola zateplená a neboli tu vymenené 
okná. Táto čiastka bude použitá na výmenu 
okien a zlepšenie tepelno-technických 
vlastností budov školského areálu Základ-
nej školy Školská. 
Takisto sme prezentovali niekoľko projek-
tov, ktoré by si zaslúžili pozornosť v oblasti 
kultúrnych pamiatok. Vláda uložila minis-
trovi kultúry podporiť v rámci možností 
dotačného systému na rok 2014 vybrané 
projekty zamerané na rekonštrukciu 
národných kultúrnych pamiatok. V meste 
Handlová ide o kultúrnu pamiatku Kostol 
sv. Kataríny, kde je vypracovaný projekt na 
rekonštrukciu strechy tohto kostola.    
Vláda vo svojej prílohe na prerozdelenie 

�nančných prostriedkov vyčlenila pre 
Handlovú 100 000 € na vybudovanie oddy-
chovej zóny, parkových úprav a prístupovej 
komunikácie pre Senior centrum, ktoré bu-
deme otvárať v roku 2014.  
 Vláda schválila čiastku 37 000 € na vy-
budovanie parkovacích miest na našom 
najväčšom sídlisku Morovnianska cesta 
(Okružná),  kde pociťujeme ich veľký nedo-
statok.  
 V neposlednom rade bola z rezervy 
predsedu vlády Slovenskej republiky 
vyčlenená čiastka 10 000 € pre športové 
triedy v našich školách. Každá základná 
škola dostane čiastku 3300 € na zakúpenie 
športového náradia, resp. prostriedky budú 
použité pre potreby našich žiakov v športo-
vých triedach.
 Som presvedčený o tom, že sme aj pri 
bilaterálnych rokovaniach po ukončení 
o�ciálneho rokovania Vlády SR u nás 
v Handlovej s ministrom hospodár-
stva,  ministrom životného prostredia a 
s ministrom dopravy predstavili aj ďalšie 
potrebné zámery, o ktorých sme na vláde 
rokovali,  ale nedostali sa do uznesení.
 Jedna zo zásadných veci, ktorú chceme 
dotiahnuť do konca, je vybudovanie 
prístupovej komunikácie, ako spojnice 
medzi štátnou cestou I/50 a priemyselnou 
zónou v Handlovej. Je to komunikácia cez 
stabilizačný násyp, ktorá by mala odbre-
meniť ťažkú dopravu z centra mesta a sa-
mozrejme by uľahčila logistiku z dôvodu 
realizácie dvoch nových projektov v našom 
meste - projektu Integrovanej rybej farmy 
a skleníkového hospodárstva a projektu 
novej elektrárne,  ktorá bude splyňovať 
biomasu v areáli Bane Handlová. 

 Druhý projekt, ktorý sme na bilaterálnych 
rokovaniach otvorili, je vybudovanie riade-
nej križovatky v severnej časti nášho mesta. 
Problematická križovatka Ul. Prievidzská 
a sídlisko Mostná a Morovnianska cesta má 
pre naše mesto význam aj z dôvodu, že na  
jej vybudovaní je priamo závislá investícia 
obchodného reťazca LIDL, vybudovanie 
mostového telesa. Dostali sme prísľub od 
ministra dopravy na riešenie tejto križovat-
ky  v horizonte rokov 2014/15.
Som presvedčený o tom, že sme využili 
všetok čas a priestor na to,  aby sme 
o našich problémoch dokázali dôsledne 
informovať. Som presvedčený o tom, že 
diplomacia mesta nespala a dokázala pre-
zentovať Handlovú ako mesto, ktoré sa roz-
víja ale aj potrebuje pomoc od vlády. Viem,  
že všetky  problémy sa nedajú odstrániť 
jedným zasadnutím vlády, ale verím tomu, 
že naša snaha  vždy viedla k tomu, aby sme  
dokázali Handlovej pomôcť. 
                                     
Rokovanie Vlády Slovenskej republiky 
sa konalo v Handlovej po prvýkrát 
v histórii mesta.
 Nie som ten, ktorý môže nadiktovať 
vláde, kto má byť účastný a kto nemá byť 
účastný výjazdového rokovania. Považu-
jem za česť, že som sa mohol v rámci samo-
správy 48. obcí a 4 miest okresu Prievidza 
zúčastniť rokovania vlády a mohol som 
prezentovať potreby, ktoré sú v tomto 
regióne, v regióne hornej Nitry a okrese 
Prievidza najpálčivejšie.
 Spolu vláda prijala v Handlovej viac 
ako tridsať uznesení, či už ukladacích, 
odporúčacích alebo súhlasných, ktoré 
zohľadňujú potreby nášho kraja, nášho 
regiónu a nášho mesta. Vláda uložila  
podpredsedovi vlády a ministrovi �nancií 
uvoľniť z rezervy vlády kapitoly Všeobecná 
pokladničná správa �nančné prostriedky 
vo výške 2,5 mil. eur na aktivity zlepšujúce 
sociálno-ekonomickú oblasť v Trenčian-
skom samosprávnom kraji podľa prílohy 
uznesenia do 15. novembra 2013. V prílohe 
nájdete viac ako 100 obcí, resp. projektov, 
na ktoré budú prostriedky vyčlenené.

Ing. Rudolf Podoba,  primátor mesta

Výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej
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OZNÁMENIE 
Stredoslovenskej energetiky 
a.s. o odstraňovaní a ok-
liesňovaní stromov a iných 
porastov, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť a prevádzku 
elektrických vedení v zmys-
le zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny.

Mesto Handlová zastúpené pri-
mátorom mesta Ing. Rudolfom 
Podobom, týmto oznamuje ob-
čanom mesta Handlová, že Stre-
doslovenská energetika a.s. Žilina 
ako prevádzkovateľ elektrických 
vedení nachádzajúcich sa v kata-
strálnom území mesta Handlová, 
bude realizovať v termíne 

november 2013 – marec 2014 
odstraňovanie a okliesňovanie 
stromov a iných porastov,

ktoré ohrozujú bezpečnosť a pre-
vádzku elektrických vedení.. Zá-
roveň vyzývame občanov – vlast-
níkov pozemkov pod elektrickým 
vedením nízkeho napätia, aby 
umožnili zamestnancom SZE a.s. 
(alebo osobám, ktoré sú na to od 
SZE a.s. písomne splnomocnené) 
vstup na ich pozemky, za účelom 
odstránenia stromov a porastov, 
ktoré ohrozujú bezpečnú prevádz-
ku elektrického vedenia. Drevná 
hmota, ktorá zostane po vykonaní 
odstránenia alebo okliesnenia 
stromov patrí vlastníkovi pozemku 
a bude mu ponechaná.

Zároveň upozorňujeme občanov, 
že podľa zákona o energetike je 
zakázané pod elektrickým vede-
ním:
- zriaďovať stavby, konštrukcie 
a skládky,
- vysádzať a pestovať trvalé 
porasty s výškou presahujúcou 
3 m,
- vysádzať a pestovať trvalé 
porasty s výškou presahujúcou 
3 m vo vzdialenosti od 2 m od 
krajného vzdušného vedenia,
- uskladňovať ľahko horľavé 
alebo výbušné látky,
- vykonávať činnosti ohrozujce 
bezpečnosť osôb a majetku,
- vykonávať akékoľvek činnosti 
ohrozujúce elektrické vedenie.

ref. ŽP MsÚ

Blíži sa zima
Ako je to s odpratávaním 
snehu na chodníkoch?
Čistiť chodníky predpisuje cestný 
zákon. Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Handlová č. 6/2010 
o dodržiavaní verejného poriadku a 
verejnej čistoty v mesta Handlová 
vychádza z jeho ustanovení. Nie 
každý chodník, na ktorom je sneh 
a ľad je však automaticky neschodný 
a aj tu platí, že opatrnosti nikdy nie 
je dosť. Zákon je jedna vec, naše 
zdravie druhá. Buďme preto opatrní. 
Možno už november prinesie 
mrazivé dni, poľadovicu i sneh. Ak 
aj pri vašej budove alebo dome 
máte chodník, ustanovenia cestného 
zákona hovoria nasledovné:

V zmysle § 9 ods. 2 druhá veta 
zákona č. 135/1961 Zb. Cestný zákon 
"Závady v schodnosti chodníkov 
priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá 

sa nachádza v súvisle zastavanom 
území a hraničí s cestou alebo 
miestnou komunikáciou, sú 
povinní bez prieťahov odstraňovať 
vlastníci, správcovia alebo užívatelia 
nehnuteľností, pokiaľ tieto závady 
vznikli znečistením, poľadovicou 
alebo snehom." a ďalej "Rozsah 
povinností uvedených v odseku 2 
upravujú s prihliadnutím na miestne 
pomery obce svojimi všeobecne 
záväznými nariadeniami." 

Cestný zákon rieši aj zodpovednosť za 
škodu v tomto prípade v § 9a ods. 4 
"Vlastníci, správcovia alebo užívatelia 
nehnuteľností, ktoré v súvisle 
zastavanom území hraničia s cestou 
alebo miestnou komunikáciou, 
zodpovedajú za škody, ktorých 
príčinou boli závady v schodnosti 
na priľahlých chodníkoch, ktoré 
vznikli znečistením, poľadovicou 
alebo snehom a neboli bez 
prieťahov odstránené."           JP

Zvoz separovaných 
zložiek odpadu
V mesiaci november 2013 sa budú 
jednotlivé zložky zvážať nasledov-
ne: 
Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec
 plasty 6. a 20.11. 2013
 papier 13. a 27.11.2013
Mestská časť Morovno, dolný koniec
 papier 8. a 22.11.2013
 plasty 15. a 29.11.2013
Žiadame obyvateľov mesta, aby 
v prípade plastových odpadov 
(PET fľaše) a objemnejšieho pa-
pierového odpadu tento stláčali 
a neznižovali tak kapacitu kontaj-
nerov na ich zber. Kalendáre zvozu 
nájdete aj na stránke www.hand-
lova.sk.
Aktuálny kalendár nájdete aj na 
www.handlova.sk, Kam s odpa-
dom v Handlovej.    

Narodené detičky 
september/október 2013

Sebastián  Tomčáni
Daniel  Rizman
Kristián  Ivan
Maxim  Kolár
Samuel  Sviba
Maxim  Galko
Tomáš  Bednár
Matúš  Šimo
Benjamín  Berényi
Juraj  Matej 
Mia  Brzáčová
Viktória  Madajová
Tamara  Frťalová
Nina  Vlčková
Hana  Muchová
Petra  Kuricová
Michaela  Pirošková
Natália  Konopáseková

Pozn.: Zoznamy narodených detí 
a tých, ktorí nás opustili  sú zosta-
vené v poradí v  akom boli doruče-
né oznámenia o narodení či úmrtí 
z príslušných matrík.

Prenajmem 
nebytové priestory 
70 m2, bývalá pizzeria
 Ul. 29. augusta na  aký-
koľvek účel. 
0905 785 138.

SENIOR CENTRUM 
V HANDLOVEJ

Dňa 1.1.2014 nezisková organizácia 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ n.o. 
otvorí svoje brány verejnosti, ako 
klientom, tak aj svojim novým za-
mestnancom. Dobrou správou je, že 
klienti svoje žiadosti môžu podávať 
už dnes. Presné informácie získate 
buď osobne na Sociálnom oddelení 
mesta Handlová, ktoré sídli na Ul. F. 
Nádaždyho 4 v Handlovej alebo aj na 
internetovej stránke mesta Handlová 
v časti mestské organizácie.
Záujemcov o zamestnanie zatiaľ 
prosíme o trpezlivosť. V piatok 

25.10.2013 bolo výberové konanie 
na funkciu riaditeľa/ky a potom 
postupne, v závislosti od počtu kli-
entov, budú vyhlasované výberové 
konania na ostatné pracovné pozície.  
Všetky doteraz doručené žiadosti 
evidujeme a ak ste ich zatiaľ nedo-
ručili a máte záujem pracovať u nás, 
môžete ich podávať v podateľni 
mesta Handlová. O obsadzovaných 
miestach vás priebežne budeme in-
formovať na stránke mesta Handlová 
v časti mestské organizácie.
Za prejavenú dôveru a pochopenie 
všetkým ďakujeme.

Mgr. Erika Kyselová, 
riaditeľka neziskovej organizácie SENIOR 

CENTRUM HANDLOVÁ

Z  dôvodu rozsiahlej výlukovej 
činnosti správcu železničnej 
dopravnej cesty (ŽSR)  na trati 
Sklené pri Handlovej – Remata so 
začiatkom od 21. októbra 2013 
prichádza k obmedzeniam 
v jazde vlakov ZSSK. Z toho 
dôvodu pripravila Železničná 
spoločnosť Slovensko, a.s. 
nasledovné opatrenia v 
železničnej osobnej doprave:

Výluky 15. – 25. novembra 
2013,  v čase 8:15 – 15:20

Na trati Sklené pri Handlovej 
– Remata budú vlaky Os 
5604(Horná Štubňa odchod 8:17), 
Os 5606(Horná Štubňa odchod 
12:17) a Os 5608(Horná Štubňa 
odchod 14:17)  odrieknuté bez 
náhrady. 

Na trati Remata  - Sklené pri 
Handlovej budú vlaky 

Os 5605(Prievidza odchod 8:50) a 
Os 5607(Prievidza odchod 12:38)  
odrieknuté bez náhrady. 

Nepretržité výluky 14. 
novembra a  26. novembra 
– 10. decembra 2013

Na trati Prievidza – Horná Štubňa 
bude platiť výlukový cestovný 
poriadok, ktorý nájdete aj na 
stránke www.handlova.sk. 

Železničná spoločnosť Slovensko, 
a.s. sa ospravedlňuje za vzniknuté 
komplikácie, ktoré sú vyvolané 
obmedzeniami na strane správcu 
železničnej dopravnej cesty. 
Ďakujeme za pochopenie.

VÝLUKA  NA  TRATI Sklené pri 
Handlovej – Remata

Nová asistentka terénneho 
sociálneho pracovníka

Dňa 22.10.2013 sa v malej za-
sadacej miestnosti mestského 
úradu konalo výberové konanie 
na zastupovanie počas dlhodobej 
PN asistenta terénneho sociálneho 
pracovníka.  Na základe osobného 
pohovoru sa víťazkou stala Bc. Zu-
zana Selecká.

Soc. odd. MsÚ Handlová
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Už po deviaty rok sa otvorili dvere 
do organizácií mesta v utorok 
22.10.2013. Deň otvorených dve-
rí sa niesol v tradičnom duchu. 
V tomto roku sa napríklad na mes-
tskom úrade vystriedali hlavne 
deti z nižších ročníkov a škôlkari. 
A boli veru poriadne pripravení! 
Po úrade ich sprevádzali DaM-
Páčky, pomáhali aj mladí z úradu. 
Kto mal záujem nakuknúť na úrad, 
mohol vidieť aj projektovú do-
kumentáciu Centrálnej mestskej 
zóny, ktorú pripravili zamestnanci 
referátu regionálneho rozvoja, le-
tecké fotogra�e Handlovej, ktoré 
nájdete aj na www.handlova.sk 
v odkliku cestovný ruch.
 Deti informácie o ich rodnom 
meste zo seba doslova sypali. Keď 
sme sa pýtali, čo by v Handlovej 
chceli, odpovede boli veľmi rýchle, 
spontánne a možno aj celosvetové. 
Nechceli by sme zlodejov, chceli by 
sme, aby fungovali banky, chceme 
letisko. Ale tie handlovské odzneli 
tiež - chceme v Handlovej kúpalisko, 
handlovskú pekáreň. Aj tento rok 
sa hlasovalo vo veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ. Tradične sa deťom 
venovali poslanci mestského zastu-
piteľstva. Rozprávali, ako to v meste 
chodí, čo sa dá urobiť rýchlo, čo ide 
pomalšie. Tí najmenší si odhlasovali 
veľa hračiek, ale aj nové postieľky do 
škôlky. 
Otázky pre primátora na tomto 
ročníku zostali nezodpovedané. 
Deň otvorených dverí v samospráve 
nemohol absolvovať z dôvodu  pra-
covnej cesty. Do  jeho kancelárie, 
kde po minulé ročníky odpovedal na 
zvedavé otázky detí,  sa nakúkalo cez 
sekretariát. Tam opäť tí menší získali 
omaľovánku erbu mesta, záložku 
s informáciami o meste a otlačok 
pečiatky.
 Obradná sieň mestského úradu 
doslova praskala vo švíkoch. Sobá-
šilo sa vo veľkom. Je potešiteľné, že 
žiaci už prišli vyzbrojení. Šaty robia 

Deň otvorených dverí v samospráve Handlovej
človeka, v tomto prípade ženícha 
a nevestu, ktorá si na svoj obrad do-
niesla aj kytičku. Veľké knihy sobášov, 
narodení i tie smutnejšie knihy úmrtí  
im nachvíľu ukázala pani matrikárka. 
V knihe narodení našla stranu a číslo, 
kde boli zapísaní v čase narodenia. 
Deviatakov napríklad zaujímalo, 
koľko môžu mať mien, ale aj aké sú 
podmienky sobáša. Z úst pani matri-
kárky sa dozvedeli, že na Slovensku 
môžu mať najviac tri mená a môžu 
meniť ich poradie. 
Záujem o mestskú políciu vzrastá 
každým rokom. Podľa slov náčelníka, 
bol nápor na MsP taký veľký, že by 
potrebovali viac policajtov. Veď do-
poludnia sa tu zastavilo viac ako 350 
detí. Rozprávalo sa o prevencii a záu-
jem bol tradične o kamerový systém, 
ktorí si niektorí aj vyskúšali. Bolo im 
vysvetlené, čo môžu príslušníci MsP 
riešiť, že kamerový systém má veľký 
význam pri odhaľovaní páchateľov 
rôznych priestupkov a trestných 
činov. Výstroj a výzbroj príslušníkov 
MsP,  ale aj technické prostriedky na 
odchyt psov, čítačka čipov pre psov, 
dreger prešli rukami niekoľkých de-
siatok detí.
Plaváreň mesta Handlová lákala 
v tento deň  na voľný vstup v čase od 
9.00 hod do 15.00 hod.
Ponuku na plávanie, ako aj prehliadku 
vnútorných priestorov strojovne vyu-
žilo 50 návštevníkov, z toho 35 žiakov 
zo ZŠ Školská v Handlovej.  Podnika-
teľský inkubátor si pripravil prezen-
táciu miestností na organizovanie 
spoločenských podujatí a kurzov  a 
Jazmín, n.o. otvoril chránenú dielňu, 
kde ste sa deti mali možnosť naučiť 
pletenie papierových košíkov. 
V mestskej knižnici je málo priestorov, 
ktoré pre čitateľov nie sú otvorené 
denne. Počas otvorených dní si však 
knihovníčky pre ne pripravujú aj 
niečo zaujímavé. Počas DOD sa deti 
zoznámili s knižničnými prácami, 
ktoré je nutné urobiť, kým sa kniha 
dostane k čitateľovi. Viac ako sto detí 

(žiaci ZŠ MC a žiaci ŠZŠ) sa v knižnici 
zahralo na knihovníkov. Vyskúšali 
si požičiavanie kníh, pečiatkovanie, 
balenie kníh do fólie. Zaujímavosťou 
pre deti bol písací stroj, na ktorom 
skúšali písať, ale za počítač by ho 
nevymenili. Návšteva oddelenia pre 
dospelých čitateľov sa najviac páčila 
deťom zo ZŠ MC, ktoré v rozhovore 
pre RTV vyslovili túžbu ... mať veľkú 
knižnicu plnú rozprávkových kníh a 
hračiek pre deti.
Škôlkari i školáci si v dome kultúry 
prezreli najskôr javisko a hľadisko, 
ktoré sú srdcom tejto organizácie. Tu 
sa dozvedeli, čo všetko sa na takom 
javisku nachádza. Tí odvážnejší sa 
postavili na dosky, ktoré znamenajú 
svet a predviedli sa svojim spolužia-
kom. Tentokrát sme na javisku urobili 
malú výstavu divadelných kostýmov 
a masiek. Potom už nasledovala preh-
liadka priestorov, do ktorých sa člo-
vek bežne nedostane. Deti si prezreli 
zvukovú i osvetľovaciu kabínu, kde sa 
na chvíľu vžili do úlohy zvukových či 
osvetľovacích majstrov. Neobišli ani 
kabínu majstra premietača, odkiaľ sa 
už 5 desaťročí premietajú kino�lmy. 
Záver prehliadky patril hvezdárovi. 
Tento rok sme ďalekohľady preniesli 
na priestranstvo za domom kultúry a 
keďže nám počasie prialo, pozorovali 
sme škvrny na slnku. 
HATER Handlová spol. s.r.o. pripravil 
ukážku sperovaného zberu odpadu. 
Ak ste išli v utorok po námestí , určite 
ste si všimli kontajner na plastové 
obaly pred MsÚ. Veľké vrecia plné 
nafúknutých �iaš sa po stlačení 
zmestia do jedného kontajnera. Ak 
skúsite na fľašku pred tým, ako ju vlo-
žíte do kontajnera stúpiť, nebudeme 
mať neporiadok okolo kontajnerov 
v  našej zelenej Handlovej. Na záver 
patrí poďakovanie všetkým, ktorí Deň 
otvorených dverí 2013 pripravili, ale 
aj učiteľkám z našich škôl, ktoré deti 
naučili veľa o našom meste. Spolu sa 
Dňa otvorených dverí 2013 zúčastnilo 
približne 600 detí. JP

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

Ondrej  Csengődi
Margita  Stanová
Oľga  Talafová
Helena  Silná
Anna  Kotrčová
Jolana  Fabianová
Michal  Kozár
Antónia  Medlenová
Ján  Szeiler
Helena  Gáfriková
Anna  Kelečeniová
Jozefína  Šípeková
František  Mečár
Viktória  Kittelová
Margita  Žarnovičanová
Irena  Černáková
Júlia  Mikušová
Zuzana  Machunková
Mária  Michalková
Ján  Mazán
Helena  Slížová
Jozef  Ježek
Aurélia  Michalcová
Zita  Keratová
Jarmila  Belianská
Anna  Jakušová
Eva  Lacušová
Emília  Májová
Magdaléna Kmeťová
Ján  Minárik

Novootvorené 
prevádzky v septembri 
Prevádzkovanie internetových 
obchodov, Lipová 8

Zrušené prevádzky
v septembri
Záložňa, Ul. 29. augusta 42
Minimarket, Mierové námestie 250

Poriadok vo VZN-kách
Ako hospodárili v prvom polro-
ku 2013 mestské či neziskové 
organizácie v Handlovej bola 
len jedna z tém septembrového 
mestského zastupiteľstva, ktoré 
zvolal primátor mesta Rudolf Po-
doba vo štvrtok 26. septembra. 

Počas rokovania poslanci zrušili 
VZN o požiarnom poriadku.   Na 
augustovom  zasadnutí vyhoveli 
protestu prokurátora, ktorý ho na-
padol. Mesto sa bude riadiť interný-
mi smernicami. S novým návrhom 
VZN o pravidlách pri zostavovaní 
poradia uchádzačov o byt vo vlast-
níctve mesta ako aj o zásadách 
prideľovania týchto bytov obozná-
mila poslancov Jana Polakovičová.  
Zásady sa zjednodušili a prispôso-
bili platnej legislatíve. Aj v ďaľšom 
bode sa poslanci zaoberali VZN. 
Tentokrát protestom prokurátor 
napadol VZN č 3/2011 o používaní 

a ochrane mestských symbolov. 
Poslanci protestu prokurátora vyho-
veli. S protestami prokurátorov proti 
všeobecne záväzným nariadeniam 
miest sa v poslednej dobe „roztrhlo 
vrece“ Aj preto od marca až do júna 
prebiehala na mestskom úrade ana-
lýza všetkých účinných všeobecne 
záväzných nariadení mesta Hand-
lová od roku 1991 až do roku 2013. 
Poslancov o tejto analýze informo-
val prednosta úradu Jozef Tonhau-
ser. Niektoré neúčinné  VZN už z 
webovej stráky mesto odstránilo a 
namiesto niektorých prijalo interné 
predpisy. Zároveň vypracovalo ma-
teriál, v ktorom zaradilo nariadenia 
do troch kategórií - tie VZN, ktoré 
treba zrušiť a nebude nutné ich na-
hradiť, -  tie, ktoré treba zrušiť a je 
nutné ich nahradiť a také,  ktoré sa 
budú novelizovať. Už na budúcom 
zasadnutí bude predložený nový 
návrh VZN o požívaní alkoholických 
nápojov na verejnosti. Informatívne 
správy o hospodárskej činnosti v 
mestských organizáciach za prvý 

polrok postupne predkladali riadite-
lia mestských organizácií. Dom kul-
túry dosiahol stratu  vo výške 15 530 
€. Mestská plaváreň hospodárila 
takisto s mínusovým hospodárskym 
výsledkom vo výške 5096 €.

Knižnica v prvom polroku dosiahla 
stratu  2 445,25 € .  Aj neziskové 
organizácie predkladali informa-
tívne správy o hospodarení za prvý 
polrok. Nezisková organizácia HELP  
dosiahla v prvom polroku plusový 
výsledok vo výške 1747 €.  Jazmín 
dosiahol stratu 3304 € spôsobenú 
oneskorenou refundáciou prevád-
zkových nákladov chránenej dielne. 
Nezisková organizácia Asterion  v I. 
polroku 2013  dosiahla celkové prí-
jmy za hlavnú a vedľajšiu činnosť   
vo výške 21 109,74 € a celkové vý-
davky vo výške 21 402,76 €. 

S informatívnou správou o hos-
podárení  mesta , škôl a školských 
zariadení vystúpila hlavná ekonóm-

ka Milica Pravdová. Hospodárske 
výsledky vyššie spomenutých 
mestských organizácií  úzko súvisia 
z rozpočtom mesta. Plánované 
50 percentné transfery od mesta 
nedostali. V priemere sa transfery 
pohybovali len v rozsahu okolo 42 
percent.

Oddelenie regionálneho rozvoja 
pripravilo zámer na realizáciu pro-
jektu Centrálnej mestskej zóny. Peter 
Cagáň predložil poslancom návrh 
na schválenie zámeru realizácie 
projektu. Plánovaná maximálna 
výška požadovaných investičných 
nákladov je 2.200.000,- €. Maximál-
na výška nenávratného �nančného 
príspevku  predstavuje 95 % z cel-
kových oprávnených výdavkov na 
projekt. Spolu�nancovanie mesta 
je 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt, čo predstavuje 
109 975,75 €. Poslanci tento návrh
schválili.                           

J.Pavelková
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Mestská polícia informuje.....
Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac september 2013 – október 
2013 (od 19.9.2013 do 19.10.2013) 
celkom 413 udalostí.   Zaevidovaných 
bolo 68 priestupkov, z ktorých 
bolo 20 priestupkov oznámených 
občanmi mesta. Z celkového počtu 
bolo 29 dopravných priestupkov. 
V 6 prípadoch použili príslušníci 
TPNZOMV, tzv. papuču.

Priestupky porušením VZN:
VZN č. 6/2010 o dodržiavaní 
verejného poriadku a verejnej čistoty 
– 1 priestupok. 
Proti majetku boli oznámené 2 
priestupky. Zákroky sa vykonávali aj 
na úseku verejného poriadku, kde MsP 
riešila celkom 11 priestupkov, z ktorých 
boli 2 prípady rušenia nočného pokoja, 
3 prípady boli na úseku verejného 
pohoršenia a 6 priestupkov na úseku 
znečistenia verejného priestranstva.  
Zákon 223/2001 o odpadoch bol 
porušený v 8. prípadoch. V 15. 
prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov (nezabránenie 
voľnému pohybu psa; neprihlásenie 
psa do evidencie; neoznámenie 
zmeny skutočnosti a údajov, 
ktoré sa zapisujú do evidencie, 
neodstránenie exkrementov). Proti 
občianskemu spolunažívaniu riešila 
MsP 1 priestupok. Pre podozrenie 
zo spáchania trestného činu bol 1 
priestupok odovzdaný OOPZ Handlová 
k ďalšiemu objasňovaniu.   Príslušníci 
mestskej polície odchytili  11 túlavých 
psov, ktorí boli umiestnení v útulku. 3 
psov si zobrali ich pôvodní majitelia, 
6. psom bol nájdený nový domov. V 1 
prípade boli pri výkone služby použité 
donucovacie prostriedky. 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 102 zákrokov a 29 výjazdov 
k narušeným monitorovaným 
objektom. Kamerovým systémom 
bolo zistených 11 priestupkov.  
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 22 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za 
obdobie od 19.9.2013 do 
19.10.2013: 
21.9.2013 o 10:55 hod. - tel. 
oznámené, že na Pstruhárskej ulici 
neznáma osoba zakladá skládku. 
Na mieste zistené, že z  nákladného 
vozidla osoba vysypala vedľa cesty 
kusy drobného stavebného odpadu. 
Hliadka zistila totožnosť podozrivého, 
ktorý uviedol, že mu to kázal navoziť 

na miesto obyvateľ Pstruhárskej ulice, 
aby spevnil svah potoka. Hliadkou 
bol muž vyzvaný, aby si skládku 
ihneď odstránil a  priestupok bol 
prerokovaný v zmysle zákona. 
27.9.2013 o 14:02 hod. - tel. oznámil 
obyvateľ Nádaždyho ulice, že od 
jeho suseda neznáme osoby vylákali 
podvodom 800 €. Hliadka na mieste 
preverila oznam. Poškodený starý 
pán uviedol, že prišli k nemu dvaja 
muži a povedali, že mu doniesli 
objednaný tovar. Do chodby mu 
nahádzali deky, paplóny, príborovú 
sadu, nože, obliečky a zato si vypýtali 
800 €. Nakoľko sa veľmi ponáhľali, 
poškodený im dal 800 € a muži odišli 
preč. Všimol si len, že auto parkovalo 
pred domom na mostíku a bolo 
modrej farby. Hliadke MsP sa podarilo 
zistiť čiastočné e. č. V spolupráci 
s riaditeľom OOPZ Handlová bolo 
zistené z evidencie OMV podozrivé 
vozidlo Š Felícia modrej farby s ev. 
č.  okresu Lučenec aj s podozrivým 
držiteľom vozidla. Poškodený podľa 
fotogra�e spoznal osobu, ktorá mu 
tovar nanútila a predala.
27.9.2013 o 19:31 hod. - tel. 
požiadali z OOPZ o preverenie 
oznamu, že v Baníckej kolónii mali 
rodine na Fučíkovej ulici rozbiť okná 
na dome. Po príchode na miesto bolo 
zistené, že oznamovateľovi lopatami 
rozbili okná na dome. Hliadka OOPZ 
na mieste vykonala potrebné úkony 
a hliadka MsP zotrvala na mieste pre 
zabezpečenie situácie, nakoľko v okolí 
bolo veľa rozvášnených ľudí. Podozriví 
sa na mieste nenachádzali. Hliadka 
MsP spolu s hliadkou OOPZ situáciu 
na mieste upokojili a miesto opustili. 
28.9.2013 o 18:25 hod. - tel. požiadala 
stála služba OOPZ o súčinnosť hliadke 
OOPZ pri zákroku v Baníckej kolónii 
na Ul. M. Čulena, kde malo dôjsť ku 
kon�iktu medzi dvomi rodinami.  Na 
mieste sa nachádzalo pribl. 20 osôb, 
ktoré boli agresívne, vykrikovali po 
sebe a navzájom sa vyhrážali. Do 
služby musel byť nasadený aj služobný 
pes MsP. Vzhľadom k tomu, že Ulica 
M. Čulena bola plná podnapitých 
občanov a hrozila hromadná bitka, 
museli byť na miesto privolané aj 
posily z OOPZ Prievidza, Partizánske 
a Nováky. Po asi dvoch hodinách sa 
obyvatelia rozišli a na mieste zostala 
hliadka OOPZ Há a OOPZ PD. 
2.10.2013 o 14:00 hod. - telefonicky 
oznámené zo stálej služby OOPZ 
Handlová, že v čase okolo 13:30 hod. 
mala skupinka mladých ľudí (traja 
chlapci a dve dievčatá) zaplatiť za 
cigarety v stánku na tržnici falošnou 
200 € bankovkou. Bol prezretý 

MKS, podozrivá skupina nebola 
spozorovaná. Oznámené na stálu 
službu OOPZ. O 15:40 hod. stála 
služba OOPZ oznámila, že podozrivé 
osoby boli zadržané.
5.10.2013 o 01:25 hod. - tel. oznámil 
anonym, že na Úderníckej ulici 
prevracajú neznáme osoby kontajnery 
a smerujú na Lipovú ulicu. Po 
príchode na miesto sa tam nachádzal 
oznamovateľ, ktorý ich zadržal do 
príchodu hliadky a kontajnery práve 
naprávali. Hliadka zistila totožnosť 
mladistvých chlapcov, poškodenie 
kontajnerov zistené nebolo, vec 
v riešení MsP. 
7.10.2013 o 12:05 hod. - tel. 
oznámené, že na Ul. Partizánskej pri 
DOS-ke spadol do potoka starší pán. 
Hliadka na mieste zistila, že 78 ročný 
starý pán sa pri zbieraní orechov 
pošmykol a zo strmého brehu spadol 
do koryta potoka. Poškodený bol 
nevládny na nohy a mal tržné rany 
v oblasti tváre. Hliadka ho z potoka 
vytiahla a privolala RZP, ktorá ho 
odviezla na ošetrenie do NsP Bojnice. 
Hliadka vyrozumela manželku 
poškodeného. 
7.10.2013 o 22:33 hod. - počas 
pochôdzkovej činnosti na Mierovom 
námestí hliadka začula krik o pomoc. 
Následne bol spozorovaný muž, 
ako uteká k detskému ihrisku na 
Mierovom námestí a v ruke má 
čiernu tašku. Za ním bežala žena, 
ktorá kričala o pomoc. Žena, ktorá 
podozrivého muža prenasledovala 
uviedla, že na Ul. ČSA k nej zozadu 
pribehol tento muž a z pleca jej strhol 
čiernu koženú tašku, v ktorej mala 
notebook, mobilný telefón, osobné 
doklady a peňaženku s hotovosťou. 
Hliadke uviedla, že tašku si bránila, 
ale muž jej ju násilím vytrhol, pričom 
tašku poškodil. Hliadka následne 
o veci informovala OOPZ Handlová 
z dôvodu podozrenia zo spáchania 
trestného činu a do príchodu hliadky 
OOPZ zaistila miesto činu. Vecou sa 
zaoberá OOPZ Handlová. 
15.10.2013 o 00:05 hod. - stála 
služba oznámila, že na MKS bola 
spozorovaná osoba, ako vliezla do 
kontajnera na separovaný odpad 
papiera, nachádzajúceho sa na 
Ul. SNP. Osoba za sebou zatiahla 
poklop a ostala v kontajneri. Hliadka 
v kontajneri našla muža, u ktorého 
zistila totožnosť. Tento bol značne 
pod vplyvom alkoholu a uviedol, že 
zmeškal auto do roboty. Hliadkou 
bol z miesta vykázaný. Poškodenie 
kontajnera zistené nebolo. 
MsP Handlová – volajte 24 
hodín denne 046/168 00, 046/ 
5475 007 alebo 0905 499 384.

Dajte aj vy šancu dobrým 
správam predbehnúť tie 
zlé...Hovorte o nich, píšte 
o nich... Viete o dobrých 
veciach, ktoré spája mesto 
Handlová? Poďakujte, 
informujte, čo dobré sa v 
našom meste stalo. Vyberáme 
z Dobrých správ, ktoré prišli 
v mesiaci október 2013 na našu 
stránku www.handlova.sk

Dobrá správa z Handlovej č.26/
2013, 21.10.2013
Dňa 19.10.2013 (sobota) sa konal 
PEZINSKÝ STRAPEC 2013 39. 
ročník - Slovenský pohár v Dome 
kultúry v Pezinku, kde Jaroslav 
Oboňa s Dominikou Roškovou 
v latinsko - amerických tancoch 
získali nádherné 1.miesto. 
Blahoželáme víťazom.
Autor: Dagmar Oboňová

D o b r á 
správa z 
Handlovej 
č.25/2013, 
17.10.2013
Pacienti svojimi odpoveďami v 
ankete hodnotili: Z 81 nemocníc 
na Slovensku sa handlovská 
nemocnica umiestnila na 
31.pozícii s indexom spokojnosti 
69%.
Autor: Gavlíková

Dobrá správa z Handlovej č.24/
2013, 5.10.2013
Pred pár dňami, cestou z Malého 
Griču sme nazbierali plné vrece 
odpadkov a tak dobrou správou 
je, že v našich lesoch je o kúsok 
menej smetia :)
Autor: Slečny z Handlovej

Dobré správy z Handlovej Kurzy v Handlovej 
pre každého     
  Help, n.o. v novembri  2013 pripravuje pre vás 
otvorenie nasledovných kurzov:
• 18.11.2013 
 Opatrovanie s nemčinou pre opatrovateľov
• 19.11.2013 
 Nemecký jazyk pre začiatočníkov
• 26.11.2013 
 Odborná spôsobilosť pracovníka SBS
Do kurzu je možné prihlásiť sa najneskôr 
15.11.2013 do 10,00 hod.
• individuálne  
 Obsluha motorových vozíkov 
Do kurzu sa môžete prihlásiť už dnes:  Help, 
n.o. Handlová, Námestie baníkov 8 (nad 
MsP,  2. posch.) tel.: 0905 884 813; e-mail: 
kmetova@handlova.sk; www.helpha.szm.sk

Na peniaze 
s rozumom
Nezisková organizácia Help, n.o. 
získala �nančnú podporu od 
Nadácie pre deti Slovenska na 
realizáciu projektu pod názvom: 
„Na peniaze s rozumom“. Projekt 
bol určený pre nezamestnaných 
občanov, mamičky na maters-
kej dovolenke, študentov a ab-
solventov stredných škôl i pre 
klientov krízového centra. Od 
marca do októbra sa realizovali 
bezplatné vzdelávacie semináre.  
Účastníci jednorazových semi-
nárov mali záujem predovšet-
kým o témy osobný a rodinný 
rozpočet, riziká nevýhodných 
pôžičiek a úverov, ako si hľadať 
prácu a ako zodpovedne �nan-
čne hospodáriť.
V rámci cyklického seminára, 
ktorý sa organizoval pre mladých 
nezamestnaných občanov, bola 
realizovaná väčšina tém Školy 
rodinných �nancií. Účastníci 
seminárov mali veľký záujem po-
rozumieť základným �nančným 
pojmom, pomohlo im to lepšie 
sa zorientovať na �nančnom 
trhu a vedieť prijímať zodpoved-
nejšie �nančné rozhodnutia.
Uskutočnili sme spolu deväť
 vzdelávacích seminárov, ktorých 
sa zúčastnilo 97 ľudí. Seminármi 
sme prispeli k rozširovaniu zruč-
nosti v hospodárení s peniazmi 
a k získavaniu ďalších kompe-
tencií pre skvalitnenie osobného 
a aj pracovného života našich 
spoluobčanov.
Projekt považujeme za úspešne 
ukončený a pevne veríme, že 
podobné projekty sa nám podarí 
realizovať aj v budúcnosti. 
Semináre sa uskutočňovali 
vďaka podpore z projektu Škola 
rodinných �nancií, ktorý organi-
zuje Nadácia pre deti Slovenska.
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CVČ Relax organizuje 
v novembri 2013
16.11. od 15.15 h 
Nočný výstup na Bralovú skalu 
Turistika pre verejnosť na Rematu
25.11. – 28.11.2013 od 8.00 h.-14.00h 
Foto-salón 2013
V spolupráci so ZO SZOPK A. Kmeťa Výstava 
fotogra�í amatérskych fotografov z Handlo-
vej a Prievidze. Vystavené fotogra�e s príro-
dovednou tematikou sú určené pre žiakov 
ZŠ, SŠ a verejnosť

A tak sa DaMP-u darí...
Keďže nám tento rok pribudli noví 
členovia (4), rozhodli sme sa zorga-
nizovať malé školenie na utuženie 
vzájomných vzťahov. Toto školenie 
bolo dňa 28.-29. 9. 2013 v nových 
priestoroch CVČ Relax. Všetci sme 
sa vzájomné zblížili, zoznámili a 
spriatelili, takže sme teraz pripravení 
spolu zorganizovať mnoho podujatí 
a akcií pre vás - mladých. Všetci sa 
tešíme na ďalšie spoločné stretnutia 
a dúfame, že budete s našou prácou 
spokojní. Na záver by som chcela v 
mene všetkých DaMP-ákov veľmi 
pekne poďakovať našej najsamlepšej 
koordinátorke, Veronike Fabianovej a 
riaditeľke CVČ Relax  Márii Solárikovej 
za to, že nám toto školenie umožnili 
zrealizovať. 
Dňa 25.9. 2013 sa v kinosále SOŠ Han-
dlová uskutočnilo posedenie s pani 
Katarínou Neveďalovou, najmladšou 
europoslankyňou na Slovensku. 
Poučila tu študentov, ktorých bolo 
130, o Európskej únii a jej fungovaní 
a o možnostiach projektov, ktoré 
nám Európska únia ponúka. Katka 
si dokonca pre študentov pripravila 
rôzne otázky, za ktoré mohli získať 
odmenu  vo forme USB kľúča. V závere 
posedenia vyhlásila súťaž o výlet do 
Bruselu, ktorý vyhrali dvaja študenti. 
Jedno dievča a jeden chlapec v rámci 
rovnoprávnosti pohlaví. Toto posede-
nie bolo výsledkom spolupráce SOŠ 
Handlová, DaMP-u a predsedu ŠRSŠ 
(Študentskej rady stredných škôl Slo-
venskej republiky) Branislava Gigaca.
V čase uzávierky tohto čísla sme uspo-
riadali spoločné stretnutie mládeže 
z Handlovej, Prievidze, Kremnice, 
Žiaru nad Hronom a Turčianskych 
Teplíc s pánom primátorom nášho 
mesta a mestskými poslancami. Ako 
toto stretnutie dopadlo, vás budeme 
informovať v budúcom čísle Handlov-
ských novín. 

Majka Kováčiková

Handlovčania v pohybe
V mesiaci október, od 7.10. do 13.10. 2013, sme 
sa pridali k celoeurópskej výzve medzinárodnej 
organizácie The international culture and sport as-
sociation (ISCA) a Asociácie športu pre všetkých SR 
pod názvom MOVE WEEK. THE EUROPEAN WEEK OF 
SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY – TÝŽDEŇ POHYBU. 
EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU A FYZICKÝCH AKTIVÍT. 
V rámci tejto výzvy sa na území mesta konali nasle-
dovné športové podujatia: Plavecká štafeta miest 
2013 (hlavný organizátor CVČ Relax), Streetball žia-
kov základných škôl (hlavný organizátor ZŠ Mierové 
námestie a ŠBK Handlová), Deň otvorených dverí 

v gymnastickej telocvični (hlavný organizátor Klub 
športovej gymnastiky Handlová), Mikroregionálny 
turnaj vo futbale (hlavný organizátor ZŠ Školská 
ulica), Maratón v aerobiku (hlavný organizátor CVČ 
Relax), a Pohybové aktivity detí materskej školy SNP 
a jej elokovaných tried na Cintorínskej ulici a Dimit-
rovovej. Hlavným koordinátorom týchto aktivít bolo 
Centrum voľného času Relax Handlová. Spolu sa do 
športovania zapojilo1260 občanov mesta, z toho 899 
detí a mladých do 18 rokov. Touto cestou ďakujeme 
všetkým organizátorom, spoluorganizátorom, spon-
zorom jednotlivých podujatí a mestu Handlová, bez 
ktorých by sa nám nepodarilo zorganizovať jednot-
livé podujatia.

JG

Detský maratón 
v aerobiku
V sobotu 12. októbra 2013 sa pre 
všetkých detských nadšencov zdra-
vého pohybu konal Maratón v aero-
biku.  Hlavným usporiadateľom bolo 
CVČ Relax v Handlovej.  Športové 
zápolenie v aerobiku prilákalo re-
kordných 82 detí z handlovských škôl.
 V štyroch cvičebných blokoch pred-
cvičovali trénerky aerobiku Mgr. P.  
Grígerová, Mgr. M. Lachová a Mgr. A. 
Ujčeková. Na parkete sa odohrávali 
súboje vytrvalosti a fyzickej kondície. 
Výkony súťažiacich pozorne sledovala 
skúsená porota, ktorá hodnotila na-
jmä schopnosť zopakovať jednotlivé 
cviky a celé zostavy podľa cvičiteľky, 
zosúladenie pohybu s hudbou i cel-
kovú pohybovú zručnosť a výdrž. Nie 
malú úlohu pri hodnotení zohralo aj 
celkové športové nasadenie a radosť 
z cvičenia. Víťazmi najmladšej vekovej 
kategórie do 6 rokov sa stali Vaneska 
Ďurkanová a Miroslav Marko, na ďal-
ších miestach sa umiestnili Tamarka 
Partlová a Miška Švihranová. Prven-
stvo v II. kategórii od 7 do 10 rokov 
si  vybojovala Bronislava Trepáčová, 
ďalšie pozície obsadili Anna Kristýna 

Satrapová, Viktória Marková, Samuel 
Fantura a Igor Štepánik.  V III. kategórii 
od 11 do 14 rokov bolo poradie nasle-
dovné: 1. miesto Petra Rybáriková, 2. 
miesto  Klaudia Galbavá a na 3. mieste 
skončila Vanessa Sekerešová.  V naj-
staršej IV. kategórii od 15 do 18 rokov 
o umiestnenie zabojovali: Barbora 
Bilíková (top víťaz), Zuzana Martišová 
a Viktória Fujašová.  V každej vekovej 
kategórii boli udelené aj Ceny poro-
ty.  A kto získal titul Miss aerobiku? 
Šerpu pre víťazku i vecné ceny si od-
niesla trinásťročná Kristína Sekeová.
Detský aerobik sa mohol uskutočniť 

aj vďaka sponzorom, ktorí prispeli  
peknými cenami. O to, aby bolo  šťast-
ných čo najviac detských tváričiek sa 
pričinili: KMET Handlová, Obchodno 
-  montážna �rma Eštok, Plaváreň 
mesta Handlová, Cafe time- Marián 
Gál,  VŠZP Klaudia Hádenová, Iveta 
Heleczová, Daniela Lenhartová, Eva 
Šimková, Šárka  Matušková – SPEK-
TRUM s.r.o. Záhradkárske potreby, 
Kaderníctvo Libuška, Sladká vášeň, 
mesto Handlová. Ďakujeme všetkým 
zúčastneným deťom, sponzorom 
a organizátorom za  výbornú športo-
vú akciu.

Deň otvorených dverí Klubu 
športovej gymnastiky Handlová

Každý rok na jeseň organizuje Klub športovej gymnastiky 
Handlová deň otvorených dverí, kedy si môžu rodičia, starí 
rodičia, súrodenci, kamaráti ... odskúšať tréning svojich 
ratolestí na vlastnej koži. Zároveň je tento deň určený aj 
pre všetkých, ktorí majú chuť si s nami zacvičiť. Tento rok 
sa dvere našej telocvične otvorili v stredu 9.10.2013. Touto 
aktivitou sme sa zapojili do medzinárodnej kampane MOVE 
WEEK. THE EUROPEAN WEEK OF SPORT AND PHYSICAL AC-

TIVITY – TÝŽDEŇ POHYBU. EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 
A FYZICKÝCH AKTIVÍT. Pre deti bol pripravený zábavný 
tréning. Pod dohľadom trénerov si mohli preveriť svoju 
šikovnosť na rôznych stanovištiach. Cvičilo sa na hrazde, 
lavičkách, kladinách, bradlách, v akrobacii a preskoku. 
Deti mali možnosť odskúšať si  prekážkovú dráhu vytvo-
renú z netradičného náradia. Gymnastkám sa cvičenie 
veľmi páčilo. Celkovo sa tohto dňa zúčastnilo 130 detí a 25 
dospelých pod vedením piatich trénerov. Za svoju usilov-
nosť dostali deti sladkú odmenu a s úsmevom na tvárach 
odchádzali domov.

JG

Pomoc v rámci Týždňa pohybu
Do Move week - Týždňa pohybu sa zapojila aj ZŠ Škol-
ská v Handlovej.

Dňa 11.10.2013 sme sa pripravili už tradičnú akciu: 7.ročník 
v mikroregionálnom turnaji vo futbale, ktorej sa zúčastnilo 
148 žiakov zo ZŠ z handlovskej doliny. Súťažilo sa v troch 
kategóriách – dievčatá (5družstiev) – zvíťazili staršie diev-
čatá zo ZŠ Školská v Handlovej, mladší  žiaci (5 družstiev) 
- v tejto kategórii zvíťazili žiaci zo ZŠ Morovnianska cesta 
v Handlovej a starší žiaci (8 družstiev), kde zvíťazili chlapci 
zo ZŠ s MŠ Chrenovec - Brusno. Víťazi každej kategórie 
dostali futbalové lopty, ktoré škole daroval prezident klubu 
FC  Baník Horná Nitra Robert Šuník. Turnaja sa zúčastnili 
aj predškoláci z MŠ SNP z troch elokovaných tried v počte 
okolo 45 detí.  Okrem tejto akcie sme zorganizovali aj Majs-

trovstvá školy v bedmintone a v streľbe zo vzduchovky. 24 
žiakov našej školy prišlo súťažiť vo štvorhre v bedmintone 
a 18 detí si vyskúšalo streľbu zo vzduchovky. V bedmintone 
zvíťazila dvojica chlapcov A.Valach zo 8.B a M.Zedek zo 7.A. 
Najlepší strelec bol D. Olšák  zo 7.A.
Netradične sa zapojilo do Týždňa pohybu aj približne 35 
dospelých – rodičov, zamestnancov a priateľov školy. Špor-
tový pohyb sme zamenili za pohyb  s pílami, krovinorezmi, 
hrabľami a ostatným pracovným náradím. Pokiaľ deti 
súťažili, my dospelí sme sa snažili skrášliť prostredie areálu 
školy. Fyzická práca na čerstvom vzduchu je síce náročná, 
ale i zdravá a prináša dobrý pocit. Kus vyčisteného územia, 
pozitívna nálada, úsmev na tvári v nás zanechali príjemnú 
spomienku. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým zú-
častneným, že priložili ruku k dielu, doniesli potrebné nára-
die a prispeli tak k vyčisteniu a skrášleniu časti areálu školy.

Mgr. Ľudmila Pogádlová, riaditeľka ZŠ Školská 



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

Pohovka RITA
Rozkladacia s úložným priestorom, možnosť výberu poťahu
Rozmer: 195x80x73 cm,  spacia plocha 195x136cm.

stará cena

nová cena

499,-

549,-

nová cena

179,-

stará cena
250,- Ponúklame viac ako 100 

druhov sedacích súprav

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

Dovoz zdarma!

Predaj 
na splátky

539,-

519,-

USB kľúče  16 GB od 11€
 32 GB od 18€

Externé HDD 1TB USB 2/3, za 70€
+ darček taška 

Tablety s OS Android od 90€

Wifi Routre vhodné pre 
DIGI a T-Com od 24 €

Široký výber slúchadiel 
Skullcandy a iných  značiek

Podsvietené drôtové
aj bezdrôtové klávesnice

Dokonalé dámske a pánske 
peňaženky

Akciové myšky všetkých značiek

Tonery a cartidge na všetky 
druhy tlačiarní

Tašky na notebooky od 11 €

Kvalitné notebooky 
s OS Windows 8 od 350€

Predajňa Telemont, Námestie baníkov 10, 972 51 Handlová
 e-mail: telemont@telemont.eu, 046/5475041
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Opustili nás  
september/október 2013

Jozef Košecký  74 rokov
Pavel Dobiš  69 rokov
Milan Fabian  78 rokov
František Ertl  49 rokov
Alojz Gula  82 rokov
Ľudovít Madaj  72 rokov

Milan Potančok  79 rokov
Eduard Popovič  56 rokov
Mária Goberšicová  74 rokov
Margita Kováčiková  73 rokov
Irena Čiková  74 rokov
Janka Marcikánová  69 rokov
Magdaléna Báleková  82 rokov
Katarína Schniererová  75 rokov
Elena Bohušová  62 rokov

Dňa 31.10.2013 uplynuli dva roky od úmrtia 
nášho drahého syna, brata 

Karola TATÁRA. 

S láskou spomínajú rodičia, sestra Ivka 
a Lukáško. Kajko, veľmi nám chýbaš. 

1+1 PC kurzy
 v Podnikateľskom inkubátore
Kurzy pre tých, ktorí sa chcú učiť sami!

www.inkubatorhandlova.sk, 5444013

Dňa 14.11.2013 by sa bol dožil 80 rokov náš 
drahý manžel, otec, starý otec 

Ján NEUSCHL. 

Zanechal si všetkých, ktorých si mal rád, my 
chceme na teba s láskou spomínať. 
Manželka, synovia s rodinami a ostatní, čo Ťa 
mali radi.

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, 
nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa 
milovali.

Dňa 18.11.2013 si pripomenieme 10. výročie 
úmrtia nášho drahého 

Janka KOPRNU z Handlovej.
S láskou na neho spomína smútiaca rodina.

Dňa 13.11.2013 uplynú 2 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný

Marcelko IŠTOK.

Odišiel si tíško, srdce ti prestalo biť, nestihol si sa 
s nami rozlúčiť. 
S láskou spomínajú tvoji rodičia, sestra Marcela, 
celá rodina a tvoj najlepší kamarát Grófo.

Dňa 20.11. 2013 si pripomíname 1. výročie 
náhleho odchodu nášho milovaného 
manžela, otca a dedka 

Štefana DUŠIČKU
Hoci si odišiel bez slova, na rozlúčku nebol čas, 
spomienky na Teba zostanú navždy v nás... 

S láskou spomína smútiaca rodina.

Dňa 2.11.2013 uplynie 11 rokov, čo nás opustila 
naša drahá 

Paulína DOBROTKOVÁ. 

S láskou spomína celá rodina. Kto ste ju poznali 
venujte jej s nami tichú spomienku.

Dňa 8.11.2013 si pripomenieme 1. výročie 
náhleho odchodu nášho drahého 

Štefana DOBIŠA.

S láskou spomínajú manželka Anka, deti 
s rodinami, vnúčatá.

Zo všetkých ciest sa dá vrátiť, len z jednej niet.

S bolesťou v srdci si spomíname, že 
27.10.2013 uplynulo 20 rokov od náhlej 
smrti môjho milovaného manžela pána 

Jána ČUKANA.
S úctou a láskou spomína manželka, deti 
Martinka a Janík, vnúčik Oliverko z ďalekej 
Kanady a celá rodina. Chýbaš nám.

Dňa 10.11. uplynú 2 roky, čo nás opustila 
naša drahá mamička, starká a prastarká 

Mária BEDERKOVÁ.
More lásky si so sebou
vzala, hory bolesti zanechala, 
prázdno je tam, kde znel 
Tvoj hlas, spomienka na Teba zostáva v nás. 

S láskou spomínajú syn Juraj a ostatná rodina. 

Stretávka po 60 a viac rokoch
Pripravujeme stretávku dobrovoľného dorasteneckého handlovské-
ho hasičského zboru na Hasičskom bále, ktorý sa uskutoční 
15. februára 2014.  Čaká na vás zaujímavý program – živá hudba, 
hasičská tombola, občerstvenie. 
Tešíme sa na spomienky, fotogra�e a stretnutie s vami. 

Prípravný výbor.
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Kde všade prezentuje umenie Karpaty Art Gallery?
Die  Ver�echtung – Prelínanie – je spoločná zahraničná výstava obrazov 
Mgr. Heleny Galbavej a  akademického maliara Rudolfa Cigánika v nemeckom 
meste  Meersburg , ktorá potrvá do 31.12.2013.
Chránená dielňa Karpaty Art Gallery  so  svojou výrobou  darčekových 
a upomienkových predmetov na celoslovenskej súťažnej výstave  
neprofesionálnej textilnej tvorby 2013. 
Výstava  Ema Jakubisová - Básnenie – kresbo-maľby  už 5.novembra 
o 16.00 v Karpaty Art Gallery Handlová.

Koncert dvoch umení pod jednou strechou 
Takúto unikátnu 
myšlienku sa podarilo 
zrealizovať  1.súkromnej 
umeleckej galérii 
v Handlovej - Karpaty 
Art Gallery.  Projekt 
pod názvom Šansón  
a Maľba live postavil 
vedľa seba hudobné 
a výtvarné umenie. 
Počas  veľkolepého 
koncertu hudobného 
žánru šansón, ktorý 
predstavila  divákom  
prvá dáma slovenského 
Šansónu Ria Ferčáková  
spoločne s jej hosťami,  
„ k o n c e r t o v a l “  
prostredníctvom svojich 
rúk, farieb, papiera , 
štetca a myšlienok  tiež 

akademický maliar Rudolf Cigánik, ktorý ponúkol návštevníkom  možnosť vidieť  
ako vzniká umelecké dielo  naživo počas programu. Tak, ako  sa spontánne 
zrodil nápad koncertu dvoch umení Šansón a Maľba live, ktorý ste mohli zažiť 
8.10.2013 v tejto galérii, presne takisto, v skvelej  a spontánnej atmosfére  tento 
program aj prebehol. Účinkujúci, organizátori, no hlavne návštevníci odchádzali 
z podujatia  plní dojatia , emócií a skvelého zážitku. Dojatie bolo dvojnásobné 
hlavne pre Riu Ferčákovú, nakoľko  táto skvelá hudobníčka už onedlho oslávi 
svoje okrúhle životné jubileum a pri tejto príležitosti Karpaty Art Gallery pre ňu 
pripravila veľké prekvapenie na záver a samozrejme tiekli aj slzy dojatia. 
Môžeme teda skonštatovať, že tento projekt bol  pokrstený úprimnými slzami 
a Karpaty Art Gallery verí v jeho ďalšie pokračovanie.  Ak  ste boli návštevníkmi 
tohto podujatia ďakujeme. 

Jakub Cigánik – Karpaty Art Gallery Handlová

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Literatúra na cestách 
„Literatúra“ vyrazila na cestu po slo-
venských mestách aj v tomto roku. 
Opäť sa zastavila aj v našom meste 
prostredníctvom trojice slovenských 
spisovateľov - Jozefa Banáša, Rasťa 
Piška a regionálneho autora Mareka 
Mittaša.  Besedu so známymi autormi, 
členmi Slovenského PEN centra, si vy-
chutnali žiaci ZŠ MN a študenti gym-
názia. Aj beseda určená pre verejnosť 
bola úspešne zastúpená čitateľmi a 
návštevníkmi knižnice. Naši hostia 
zaujali pútavým rozprávaním o litera-
túre, o svojich autorských úspechoch, 
tvorivej práci, inšpirácii i cestovateľ-
ských zážitkoch a odpovedali na otáz-
ky zvedavých poslucháčov (nielen 
o literatúre). Podujatie bolo spojené 
s autogramiádou. Sme radi, že sa nám 

opäť podarilo pripraviť stretnutie ob-
ľúbených autorov s našimi čitateľmi. 
Širokú čitateľskú verejnosť pozývame 
do knižnice vypožičať si najnovšie, ale 
aj staršie knihy uvedených autorov. Te-
šíme sa na ďalšie zaujímavé stretnutia 
v knižnici.

Pripravujeme v novembri:
27.11. Spisovatelia v knižnici. 
Jitka Vítová. Zážitkové čítanie s autor-
kou ku knihe O kvetuške a fúzačovi. 
Katarínske zvyky. 
Halloween. S duchmi je vždy veselo. 
Tvorivá dielňa.
O spisovateľovi: Jaroslava Blažková. 
Medailón k 80. výročiu narodenia
„90 slov pre knižnicu“ Literárna sú-
ťaž, podmienky súťaže nájdete aj na 
www.handlova.sk  
 „90-krát, prečo navštevujem kniž-
nicu rád...“ Anketa.

Dom kultúry 
pozýva v novembri
11. - 15. 11 - Týždeň vzdelávania 
v DK Handlová, spojený s Akadémiou 
škôl, 10. ročník

Srdečne pozývame na podujatia:
Výstava „Naše školy“  od 9.11.2013,  
Dom kultúry mesta Handlová
Semináre a workshopy  
12.-14.11.2013
- Rodičia, potrebujeme vás
- Energia v našom meste 
- Praktická škola 
Akadémia škôl a udeľovanie ocenenia 
„Dobrý nápad 2013“, 13.11.2013 10.00 
h , Dom kultúry Handlová
Najlepší študenti v obradnej sieni 
MsÚ, 15.11.2013 10.00 h.
Viac informácií www.handlova.sk

17.11. 2013 o 16.00 v kinosále DK 
Handlová - STRATENÉ ROZPRÁVKY 
- repríza rozprávky pre deti v podaní 
Divadla pri kolkárni. Príbeh o dvoch 
detektívoch, ktorí sa pustia do pát-
rania po rozprávkach, ktoré začali 
miznúť zo zázračného lexikónu. 

22.-23. 11. 2013 Handlovské kata-
rínske dni 2013, Katarínsky jarmok

23.11. 2013 od 20.00 h 
 KATARÍNSKA COUNTRY VESELICA - 
tanečná country veselica s obľúbenou 
handlovskou kapelou B 2 AKUSTICK 
BLUEGRASS. 

27. november 2013 o 18.00 h
 VESELÁ TROJKA

Obľúbená hudobná skupina, známa 
zo Šláger TV príde so svojim hosťom 
JADRANKOU.
Programom sprevádza zabávač a hu-
morista ŠTEVO HRUŠTINEC
DK Handlová, vstupné: 7,00 €
Rezervované vstupenky si prosím 
vyzdvihnite najneskôr vo štvrtok, 21. 
novembra v pokladni DK Handlová. 
Po tomto termíne budú uvoľnené do 
predaja. Za pochopenie ďakujeme.
Rezervácie vstupeniek aj na stránke 
www.dkhandlova.sk .  

FK REBEL 
NOVEMBER 2013
Každý štvrtok u nás na dobrom �lme.
7. novembra  2013, 19.00 h 
CARMINA BURANA
Réžia: Jean-Pierre Ponnelle, Nemecko/ 
Česko, 1975, 63 min.
14. novembra 2013, 19.00 h 
FÍGLE
Réžia: Andrzej Jakimowski, Poľsko, 2007, 
95 min.
21. novembra 2013, 19.00 h
NADINE 
Réžia: Erik De Bruyn, Holandsko / Belgicko, 
2007, 105 min.
28. novembra 2013, 19.00 h, 
SINGLE MAN                                         
Réžia: Tom Ford, USA, 2009, 101 min.
Príbeh sa odohráva v roku 1962 počas 
vrcholiacej americko-kubánskej krízy. 
Päťdesiatdvaročný britský vysokoškolský 
profesor George Falconer sa usiluje nájsť 
zmysel života po smrti svojho dlhoročného 
priateľa Jima. 

Rozlúčkový „koncert“ silných motorov  
- ukončenie sezóny motorkárov na hornej Nitre máme za sebou. Keď sa sezóna 
v apríli otvárala, dlhá zima prilákala do Handlovej viac ako 400 motorkárov. Na 
ukončenie ich prišlo takmer 300. Počasie im prialo a tak handlovské námestie 
opäť na dve hodiny ožilo. Len tak, aby sme si potešili zrak krásnymi strojmi.
Primátor mesta Rudolf Podoba sa na pódiu rozlúčil s motorkármi, deti s rodičmi 
sa pofotili, obavy niektorých Handlovčanov, či nie je nebezpečné toľko motoriek 
a veľa detí na jednom mieste sa nenaplnili. Ukončenie sezóny Road Closed E 50 
sa 5. októbra 2013 sa skončilo bez úrazov, pretože deti boli pod dohľadom 
svojich rodičov a prišli tí, ktorí motorkárom fandia.  Prajeme krásnym motorkám 
a ich majiteľom z celého regiónu, aby jar prišla na budúci rok skoro a kluby 
Rockers CCC Handlová a Terathels Prievidza  s podporou mesta Handlová ostali 
verní začínajúcej tradícii, na ktorej sa majú možnosť všetci spolu zoznámiť, 
pozhovárať, pochopiť a zabaviť. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali 
rozlúčku so sezónou zorganizovať.  JP

Straty a nálezy československého dizajnu nájdete 
v Handlovej 25. novembra 2013
 
Občianske združenie OSTBLOK, ktoré mapuje a dokumentuje dizajn 
v Československu v rokoch 1945 – 1992, pripravilo prednáškovo - výstavný 
cyklus, s ktorým navštevuje vybrané mestá a obce na Slovensku, ktoré mali 
alebo majú tradíciu výrobného družstevníctva s produkciou zaujímavých 
výrobkov našich dizajnérov v rozličných odvetviach. 
V CVČ Relax, Námestie baníkov 3 (budova domu kultúry) sa 25.11.2013 od 10:00 
do 17:00 uskutoční jednodňová výstava spojená s komentovanou prehliadkou 
expozícií a následnou diskusiou. Cieľom výstavy je vyvolať v širokej verejnosti 
záujem o históriu tvarovania a výrobu produktov z daného regiónu a zároveň 
zozbierať spomienky a fakty pamätníkov formou aktívneho dialógu.  OSTBLOK 
o.z. aktívne zbiera československé výrobky, čistí ich, fotografuje, popisuje 
a spolu so Slovenským centrom dizajnu a ďalšími dobrovoľníkmi zakladá 
zbierku dizajnu budúceho Umelecko priemyselného múzea (Múzea dizajnu) 
v Bratislave. Projekt Straty a nálezy československého dizajnu je realizovaný 
s �nančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Vstup na 
výstavu je zdarma. Srdečne pozývame!

Nájdu sa hračky vyrábané v Handlovej? 
Pomôžte nájsť pamätníkov!
Občianske združenie OSTBLOK nás oslovili s prosbou o kontakt s ľuďmi, ktorí 
pracovali vo výrobnom družstve Mlaď Handlová, prípadne aj s ľuďmi z vedenia 
a požiadali  o dohľadanie autorov hračiek a produktov, ktoré savo výrobnom d
ružstve vyrábali. Chceli by sme Handlovčanov poprosiť o pomoc, radi by sme 
výstavu obohatili aj o výrobky z nášho mesta. Kontaktujte CVČ Relax Handlová 
v DK Handlová.
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Ak máš záujem a chuť 
to skúsiť, radi Ťa medzi 
sebou privítame
na niektorom našom 
tréningu:
Tréningy sú na 
OBCHODNEJ AKADÉMII-
(BANÍCKE UČILIŠTE) 
 v UTOROK a ŠTVRTOK od 
16.30 - 18.00 hod

Geodetické práce  - Milan Pukač, 1. mája 95, Handlová
- Zameranie a vytyčovanie stavieb a pozemkov
- Porealizačné zamerania
- Vecné bremená...
Tel.: 0905 696 520, 046/5477 520
E - mail: georeal@zoznam.sk

Plaváreň naďalej  ponúka Ranné 
plávanie  na  Kredit permanentku 
v pracovných dňoch (pondelok - 
piatok) v čase od 6,30  do 8,45 hod. 
(za permanentku Kredit zaplatíte 
17 €, pričom získavate kredit 20 €, 
z ktorého sa vám odpočítava cena 
vami využívanej ľubovoľnej služby. 
V prípade ranného plávania je to  
pre dospelých - 1,80€/hod., deti, 
dôchodcovia a ZŤP 1€/hod. Platnosť 
KREDITU nemá  časové obmedzenie.)
Stolnotenisový turnaj  „ O pohár 
Plavárne mesta Handlová“ 
a ďalšie ceny  v troch kategóriách. 
Záujemcovia  o ping – pong  hláste sa 
osobne v pokladni plavárne 
alebo na telefónom čísle  0918 
911401 do 10.11.2013.
V tento deň 10.11.2013 sa uskutoční 
vyžrebovanie, dohodnutie  si 
pravidiel  turnaja o 15,00 hod. na 

Plavárni mesta Handlová.  Doneste si 
športovú obuv aj odev.

Turnaj bude dlhodobejší (podľa 
počtu účastníkov a slávnostné 
vyhodnotenie ako aj odovzdanie cien 
sa uskutoční počas nového podujatia 
pre širokú  verejnosť  dňa 20.12.2013 
o 17,00 hod.  „PREDVIANOČNÁ 
NAHÁŇAČKA  O  VIANOČNÉHO  
KAPRA“
Pre ženy a mužov  od 18 rokov..... 
Tešíme sa na vaše športové výkony !        
          

V NEDEĽU  17.11.2013 
„ Medzinárodný deň študentstva“
„ MLÁDEŽ  V POHYBE“ AJ  NA 
PLAVÁRNI  MESTA HANDLOVÁ !!!
Pre všetkých študentov stredných 
a vysokých škôl ponúkame na 
všetky služby  50 % zľavu! Využite 
bazén  s parnou saunou, solárium,  
fínsku saunu aj masáže  za polovičné 
vstupné.

Plaváreň mesta Handlová  pripravila na  november  Plavecká štafeta miest 2013
7. 10.2013 v spolupráci s mestom 
Handlová, Plaveckým klubom 
Handlová, Plavárňou mesta Handlová, 
DaMP Handlová, Slovenskou 
asociáciou športu pre všetkých SR, 
Centrum voľného času Relax Handlová 
zorganizovalo Plaveckú štafetu miest 
2013 v našom meste. Plaveckou 
štafetou sme odštartovali Týždeň 
v pohybe.  Svojou aktivitou ste v čase 
od 8:00 do 16:00 mohli podporiť svoje 
mesto v celoslovenskom rebríčku 
v počte odplávaných kilometrov, 
pričom stačilo odplávať najmenej 
jeden bazén (25 metrov). Plaveckej 
štafety sa zúčastnilo 435 plavcov, 

z toho 306 detí a mládeže do 18 rokov. 
Spoločne sme odplávali 39km a 900m. 
Najmladším účastníkom plaveckej 
štafety bol len 5 – ročný Šimonko 
Zbiták (25 metrov) a najstaršou 
plavkyňou bola pani Erika Čechová, 
76 – ročná (100 metrov). Všetkým 
plavcom k ich výkonom blahoželáme 
a tešíme sa na nich o rok.
Ďakujeme všetkým základným 
školám v meste, ktoré účasťou svojich 
žiakov prispeli k vysokej účasti detí 
a mládeže na podujatí. Zároveň 
ďakujeme všetkým dobrovoľníkom 
z Plaveckého klubu a DaMP-u, nakoľko 
bez ich pomoci by sme dané podujatie 
nemohli zrealizovať.                              JG

S t r e e t b a l              
 

V rámci týždňa športu sa 9. októb-
ra 2013 v telocvični ZŠ Mierové 
námestie v Handlovej odohral 
streetbalový turnaj žiakov ZŠ 
v dvoch kategóriách, ktorého sa 
zúčastnilo celkom 40 družstiev 
s počtom žiakov 160. V hľadisku 
sa vystriedalo 300 divákov z radov 
žiakov, na pravidlá dohliadalo 8 
rozhodcov a 7 pedagógov.

V kategórii ml. žiakov štartovalo 22 
družstiev, ktoré odohrali celkom 42 
zápasov. Vo �nále 4.-5. roč. zvíťazili 
Kolotočiari nad Amazingom 5:3.  Vo 
�nále 6.-7. roč. zvíťazilo družstvo The 
Best nad družstvom Hady 5:2. Najlep-
šie družstvo dievčat Biele Tigre pre-
hralo v malom �nále s Legočavovca-
mi 2:5. V kategórii st. žiakov 8.-9. roč. 
štartovalo celkom 18 družstiev, ktoré 

v 2 skupinách odohrali celkom 40 
zápasov. Vo �nále chlapcov zvíťazilo 
držstvo FC Kutáči /Kováčik,Pavolka,-
Benko,Kôstková/ nad Triples /Santa,-
Smoleň,Stehlík,Prosba/ presvedčivo 
5:1. Vo �nále dievčat zvíťazilo druž-
stvo Cúvačky /Lenhartová, Ficelová, 
Malinovská, Dežerická/ nad Pepper 
/Ondrejovičová,Hermanová, Gaba-
lová, Šovčíková/ jasne 5:1. Počtom 
súťažiacich a divákov  toto podujatie 
patrí k najmasovejším jednodňovým 
športovým aktivitám organizovaným 
v meste Handlová.

O streetbale: Streetbal je loptová 
hra s pravidlami basketbalu, pri 
ktorej súťažia 2 družstvá proti sebe 
v zápase na jeden basketbalový 
kôš. V družstve musia byť najme-
nej 3 hráči, môže ich byť aj viac, 
aby sa mohli striedať. 

Jaroslav Daubner 

Výsledky školských 
postupových súťaží
V septembri sme úspešne naštartovali nový ročník 
postupových súťaží základných škôl organizovaných 
Slovenskou asociáciou športu na školách. Každoroč-
ne sa do nich zapájajú nielen všetky handlovské 
základné školy, ale aj školy z celej Handlovskej 
doliny. V tomto roku po prvýkrát budú postupové 
súťaže v malom futbale, vybíjanej, volejbale a bas-
ketbale započítavané aj do bodovania základných 
škôl v rámci 47. ročníka Handlovských športových 
hier. Táto zmena nastala na základe požiadaviek 
základných škôl a so súhlasom Komisie športu pri 
mestskom zastupiteľstve v Handlovej. 

Od septembra si žiaci zmerali svoje sily v nasle-
dovných športoch: 
I. Malý futbal – najmladší žiaci
1. miesto ZŠ MN Handlová 
2. miesto ZŠ MC  Handlová
3. miesto ZŠ Školská ulica, Handlová
II. Malý futbal – mladší žiaci
1. miesto ZŠ Gašpara Drozda s MŠ, Chrenovec 
- Brusno
2. miesto ZŠ MN Handlová 
3. miesto ZŠ Školská ulica, Handlová
III. Malý futbal – starší žiaci
1. miesto ZŠ Školská ulica, Handlová 
2. miesto ZŠ MC  Handlová

3. miesto ZŠ Mierové námestie, Handlová
IV. Malý futbal – mladšie žiačky
1. miesto ZŠ Mierové námestie, Handlová 
2. miesto ZŠ Školská ulica, Handlová 
3. miesto ZŠ MC  Handlová
V. Malý futbal – staršie žiačky
1. miesto ZŠ Školská ulica, Handlová 
2. miesto ZŠ MN Handlová  
3. miesto ZZŠ MC  Handlová
VI. Hádzaná -  starší žiaci
1. miesto ZŠ MC  Handlová
2. miesto ZŠ Školská ulica, Handlová
3. miesto ZŠ MN Handlová 
VII. Hádzaná – staršie žiačky
1. miesto ZŠ MN Handlová 
2. miesto ZŠ Školská ulica, Handlová 
3. miesto ZŠ MC  Handlová
VIII. Bedminton – chlapci 
1. miesto ZŠ MC  Handlová
2. miesto ZŠ Školská ulica, Handlová
3. miesto ZŠ MN Handlová
IX. Bedminton - dievčatá
1. miesto ZŠ MC  Handlová
2. miesto ZŠ Školská ulica, Handlová
3. miesto ZŠ MN Handlová

Koordinátorom športových aktivít v našej doline 
je CVČ Relax Handlová, samozrejme v úzkej spo-
lupráci so školami, bez nadšenia ktorých by to 
nešlo. Dôležité však je, že sa športuje.                JG

Deň supervytrvalca
Dňa 19.10. 2013 sa v Žiline konal závod v behu na 50 km. Handlovú v kategórii 
D1 – nad 60 rokov reprezentoval Jozef Spiška  z Pagas Handlová, ktorý obsadil 
časom 4:32:21 3. miesto. Pretek sa konal ako súčasť Majstrovstiev Slovenska. Na 
prvom mieste skončil Rada Ladislav z MBO Strážske. Druhý dobehol Polák Peter 
z BELLE J Košice.



Handlovské noviny
November 2013 - mesačník č. 11/2013
10. ročník
Vydáva: Adris, s.r.o.
Haburská 15
821 01  Bratislava

IČO: 44656858    
DIČ: 2022772389
Tel.: 0911319510
EV 3367/09, ISSN 1339-391X
handlovske.noviny@gmail.com
Inzercia: 0907 774 280, 0915 154 590 

Zberné miesto inzercie: 
PI Handlová č. 314, DK-Sladká vášeň
Náklad 2800 ks
Tlač: Lipoprint Prievidza, Zdarma 
Redakčná rada: 
V. Horváth, D. Reindlová, J. Paulínyová.

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.

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

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

AKCIA 1+1
pri zakúpení dioptrického rámu, druhý, 
akciový rám dostanete zdarma
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1. Ako zlepšiť hospodárenie 
Vášho samosprávneho kraja? 
Kde budete šetriť, ak sa stane-
te novým predsedom kraja ?
Trenčiansky kraj patrí k najzadĺ-
ženejším. Ľudia nech sami po-
súdia, či sú ich peniaze správne 
investované. Podľa mňa nie. 
Tiež som si na podnikanie 
musel požičať. Peniaze som 
dobre investoval a dostavil sa 
aj kladný výsledok. Zbytočne 
sa úrad kraja zaoberá  sám 
sebou. Honosná budova, zby-
točné propagačné materiály. 
Funkčný a dobre spravovaný 
kraj sa propaguje aj sám.
2. Kde má samospráva naj-
väčšie rezervy ?
TSK zaostáva najmä v čerpaní 
eurofondov. Tie sa dajú len ťaž-
ko rozkrádať, tak sú asi neatrak-
tívne. Pozrime sa len na sused-
ný partnerský Zlínsky kraj, čo 
všetko dokázal z týchto fondov 
vybudovať. Som odhodlaný 

tieto možnosti maximálne vy-
užiť, aby za mnou bolo vidieť 
kus poctivej roboty. 
3. Čím prilákate investorov?
Mojou prioritou bude udržať, 
poprípade rozvinúť už existu-
júce investície. Nezamestna-
nosť najviac trápi Hornú Nitru. 
Sympatická je snaha Horno-
nitrianskych baní rozšíriť ich 
výrobný program a ponúknuť 
tak viac pracovných miest. Ur-
čite sa bude dať pomôcť nielen 
im, ale aj ďalším fabrikám for-
mou čerpania eurofondov. Ale 
vidím aj iné možnosti. Môžem 
k tomu využiť moje osobné 
kontakty doma aj vo svete.
4. Plánujete zrušiť, alebo na-
opak otvárať nové školy?
Chcem zabrániť nezmyselné-
mu rušeniu škôl. Na školy sa 
nemôžeme pozerať len cez 
peniaze. V škôlkach máme sil-
né ročníky, ktoré onedlho do-
razia do stredných škôl. Ďalej 

treba brať ohľad aj na tradície, 
výsledky, no najmä na schop-
nosť absolventov uplatniť sa 
v praxi.
5. Čo urobíte pre zlepšenie 
cestnej siete?
Každá obec či mesto v kraji má 
iné problémy a iné potreby. 
Spolu so starostami a starost-
kami, primátorkou a primátor-
mi chcem tvoriť tím, s ktorým 
si stanovím priority. Týka sa 
to aj ciest. Poznám náš kraj 
dobre a viem, že niektoré cesty 
v správe kraja sú v dezolátnom 
stave. Tak budem otravovať 
v Bratislave, Bruseli dovtedy, 
kým nezoženiem potrebné 
prostriedky na ich opravu. 
Nie na lepenie. Slušný balík 
vyčlenila  vláda pre náš kraj aj 
teraz tesne pred voľbami. Len 
neviem, či to bolo na tie najdô-
ležitejšie veci.
6. Budete meniť výšku daní?
Mám v pláne znížiť cestnú daň. 

Presnejšie sa k tomu vyjadrím,  
keď budem zvolený a budem 
mať k dispozícii všetky infor-
mácie.
7. Patria polikliniky do súk-
romných rúk? Prečo ?
O krajských nemocniciach sa 
hovorí stále dookola. Kolujú 
o nich aj zlé vtipy. Ale aj tam 
pracujú schopní odborníci. 
Viem si predstaviť, že nedostá-
vajú dostatočný priestor. Ja im 
príležitosť dám a nesadnem si 
dovtedy, kým nedáme našim 
trom nemocniciam jasnú per-
spektívu.
8. Čo by ste odkázali Handlov-
čanom? Vyrastal so tu v Han-
dlovej na severe pod mostom. 
Chodil som do školy na Miero-
vom námestí. Takže k tomuto 
mestu ma viažu najkrajšie 
spomienky z detstva. Verím, 
že keď dostanem dôveru riadiť 
náš kraj, tak to bude všade vi-
dieť a tu doma najviac.

Rozhovor s Jozefom Lohyňom


