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    Nejako sa to rýchlo „šuchlo“. Z leta je 
zo dňa na deň jeseň, z trička skoro zim-
ná bunda. V správach šoféri z východu 
krajiny škrabú námrazu z okien. Bŕŕŕ.... 
Minuloročná zima je ešte príliš živá. Prí-
liš chladno, málo slnka, priveľa snehu a 
pridlho. Ešte to nechceme, ešte chvíľku 
nie. Ešte dúfame v babie leto. 
    Názov babie leto má podľa mýtov 
naozaj zaujímavé vysvetlenie. Jemné 
vlákenká pavučín poletujúce vo vetre 
vraj pripomínajú sivé vlasy starých žien. 
Meteorológovia rozumejú pod týmto 
pojmom obdobie suchého, málo veter-
ného a cez deň teplého počasia, ktoré sa 
v Európe vyskytuje v septembri a októb-
ri.  Počas babieho leta by malo byť 15 
až 18 stupňov. A hoci  noci bývajú už 
chladné a ráno sa môže vyskytovať aj 
prízemný mráz, popoludní je slnečné 
a príjemne teplé počasie. Typické ba-
bie leto nastáva až  v druhej polovici 
septembra a v prvej polovici októbra.              
V Čechách ho volajú „léto sv. Václava“,     
v  Nemecku „leto sv. Michaela“. 
 Vo Francúzku sa obdobie s podob-
ným charakterom počasia  pripisuje 
sv. Móricovi, v Anglicku majú leto sv. 
Lukáša.
   Václav, Michal, Móric, Lukáš – babie 
leto patrí jednoznačne k najkrajším 
momentom v roku. Hádam niet človeka, 
ktorý by ho nemal rád. Krajina mení 
farbu, vzduch vôňu a slnko dvíha nála-
du. Tak si ho užite – Babie leto.

Handlovské noviny

V Handlovských novinách sa 
vraciame k jednému z najväč-
ších podujatí mesta Regio-
nálnym oslavám Dňa baníkov, 
ktoré sa v tomto roku konali  30. 
a 31.8.2013.
Program osláv bol zostavený tak, aby 
v ňom boli spomienky, poďakovanie aj 
zábava. Handlovú navštívil premiér Vlády 
SR Robert Fico, ktorý si spoločne s členmi 
Vlády SR, poslancami NR SR, poslancami 
VÚC, zástupcami odborových organizácií, 
zástupcami miest a obcí regiónu hornej 
Nitry, občianskymi združeniami a Hand-
lovčanmi uctili pamiatku všetkých baníkov, 
ktorí prišli o to najcennejšie v baniach 
v Cígli, Novákoch a Handlovej. Národná 
kultúrna pamiatka mesta – Pamätník na 
mestskom cintoríne bol aj v tomto roku  

ovenčený kvetinami a spomienkami. 
Tichým spomienkam bola venovaná aj 
piatková omša – Nezabudli sme. 
Banícky jarmok,  kolotoče, hudobný 
program na námestí zastupený rôznymi 
hudobnými žánrami, súťaž v pití piva Stei-
ger, dopĺňali kolorit našich osláv, ktoré pod 
týmto názvom poznáte už sedem rokov.

Na pódiu na námestí sa už stalo  tradí-
ciou oceňovanie tých, ktorí svoj život 
zasvätili baníctvu 
Verejné ocenenia – Plakety za rozvoj 
baníctva na hornej Nitre - aj v tomto roku 
boli udeľované počas malého slávnostné-
ho Šachtágu. Ocenenie je prejavom verej-
ného uznania a  má za cieľ spoločensky 
a morálne oceniť významné činy, aktivity 
a prínos jednotlivcov pri rozvoji baníctva 
v regióne hornej Nitry a je najvyšším pro-
fesijným a stavovským uznaním.

Za slávnostnú tablicu zasadli zástupcovia 
organizátorov regionálnych osláv pri-
mátor mesta Rudolf Podoba, generálny 
riaditeľ a predseda predstavenstva Hor-
nonitrianskych baní Prievidza, a.s. Peter 
Čičmanec a predseda Združenia miest 
a obcí na hornej Nitry Peter Juríček, úlohu 
slávneho a neomylného prezídia prijal Igor 
Reiff. Tí, ktorým bola táto hodina na pódiu 
venovaná, si prebrali svoje plakety a slová 
vďaky. 

Vyhlasovatelia ocenenia mesto Hand-
lová,  Hornonitrianske bane Prievidza 
a  Združenie miest a obcí hornej Nitry 
udelili Plaketu za rozvoj baníctva na 
hornej Nitre: 

ING. JOZEFOVI GEMEĽOVI, za 
celoživotný aktívny prínos pre baníctvo na 
hornej Nitre.           (pokračovanie na str.2)

Ponúka denne Obedné menu len za 3,30€ 
- výber z 9-tich jedál.
Rozvoz jedál v Handlovej a balné je zadarmo.
Pripravíme pre Vás zadarmo ( bez platenia za miestnosť)  akcie:

- svadby - kary - stretávky - jubileá a iné životné udalosti 
- �remné posedenia, alebo predajné akcie

V ponuke je aj  banketka pre 20 ľudí, cca 44 miest k dispozícií             
v peknej reštaurácií.
Objednávky volajte na tel. 046/547 59 47, 0908 568 777.
Otvorené denne: od 10.hod. do 20.hod. okrem nedele.

SLOVENSKÁ REŠTAURÁCIA HANDLOVÁ

Myslite na darčeky 
už teraz!

Kalendár A3 na rok 2014 z vašich  
   fotiek od 15 eur!
Fotokniha - vypracujeme vám 
  grafický návrh pre vašu fotoknihu!

0907 774 280
046/544 4013

Koncoročný večeriok 
v Podnikateľskom inkubátore!

Zabezpečujeme catering, 
ozvučenie, výzdobu a pod.
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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!

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 
v roku 1966 nastúpil pán Ing. Jozef Ge-
meľa do národného podniku Geologický 
prieskum Spišská Nová Ves.  Od roku 1967 
bol nasledujúcich 14 rokov  banským 
meračom a vedúcim oddelenia meračstva  
Uhoľných a lignitových baní v Handlovej. 
V septembri 1981 sa jeho novým pôsobis-
kom stal Obvodný banský úrad v Prievidzi, 
kde vykonával funkciu obvodného  ban-
ského inšpektora a vedúceho oddelenia.  
V období rokov 1990 – 1993  bol dočasne 
preložený  na Slovenský banský úrad 
v Bratislave, aby zastával náročný post 
riaditeľa odboru. Nasledujúcich šesť rokov 
pôsobil ako vedúci oddelenia  Obvodného 
banského úradu v Prievidzi. Od apríla 1999 
bol preložený na Hlavný banský úrad 
v Banskej Štiavnici, kde vykonával funkciu 
vedúceho oddelenia a ústredného banské-
ho inšpektora. Svoje dlhoročné pôsobenie 
na banskom úrade zavŕšil v júli v roku 
2008.  Ing. Jozef Gemeľa je uznávaným 
odborníkom na banské právo a súvisiace 
predpisy.  Podieľal sa na tvorbe nového 
banského zákona. Počas pôsobenia svoje 
cenné poznatky publikoval v odborných 
časopisoch.  Za prácu v štátnej banskej 
správe  bol viackrát vyznamenaný vysoký-
mi baníckymi vyznamenaniami. 

PAVLOVI GRICHOVI, za Celoživotný 
aktívny prínos pre baníctvo na hornej Nitre

Mladý dubnický sústružník  pán Pavol Grich 
zareagoval na výzvu pomôcť pri výstavbe 
Bane Mládeže v Novákoch a  ako 18-ročný 
nastúpil  v júli 1957 do Bane Nováky. 
Baníckemu remeslu sa zaúčal v stenár-
skom kolektíve Fabiana. Rýchlo vnikol do 
banskej problematiky. Po krátkom čase 
sa stal zmenovým predákom a od roku 
1963 prvým predákom stenárskeho kolek-
tívu. S menom jeho kolektívu je spojený 
novodobý rozvoj komplexnej mechanizá-
cie, rozvoj hydraulických výstuží a nových 
technológií dobývania. Jeho kolektív bol 
vždy nasadený tam, kde bolo potrebné 
plniť dôležité úlohy – na bani Mládeže, 
bani Lehota a bani Mier. Rád pracoval 
s mladými ľuďmi  a odovzdával im svoje 
skúsenosti. Kolektív sa postupne omlad-
zoval o absolventov baníckeho učilišťa 
a zároveň získaval na odbornosti. Náročné 
úložné podmienky nováckeho ložiska si 
neustále vyžadovali hľadať nové riešenia. 
Ako predák bol ich iniciátorom. Kolektív 
pod jeho vedením dosahoval stabilne dob-
ré výsledky  a pokoril aj banícke rekordy 
na rúbaní komplexne mechanizovaných 
stenových porubov. Je držiteľom viacerých 
podnikových a  rezortných ocenení a od 

roku 1985 aj  štátneho vyznamenania Rad 
práce.  Stenársky kolektív viedol nepretr-
žite 28 rokov, až do odchodu na zaslúžený 
odpočinok na sklonku roka 1990.  

VILIAMOVI KRAJČOVI, za mimo 
riadne záslužné pracovné a morálne činy 
v banskej prevádzke.

Po absolvovaní baníckeho učilišťa nastúpil 
pán Viliam Krajčo v roku 1961 ako baník, ru-
bač  stenových porubov do bane Handlová.  
Bolo to v období zvýšenej spoločenskej 
požiadavky na uhlie, keď ťažba z hand-
lovskej bane vysoko prekračovala hranicu 
milión ton. Od začiatku svojej práce sa 
stretával s mechanizáciou a postupne si 
osvojoval nové, moderné metódy dobý-
vania. Zodpovednosť, odborná zdatnosť 
a banícky fortieľ ho v roku 1970 postavili 
do čela stenárskeho kolektívu. Dlhých 24 
rokov organizoval prácu svojho kolektívu 
v pozícií prvého predáka. Banícka osádka 
pod jeho vedením pracovala v južných re-
víroch, kde sa uplatňovalo dobývanie ste-
novaním s nadstropom. Ako prvý predák  
Viliam Krajčo potvrdil svoje organizačné 
schopnosti. Kolektív pod jeho vedením 
bol nielen pri zavádzaní a uplatňovaní 
novej mechanizácie v bani Handlová, ale  
dosahoval s ňou aj  vynikajúce pracovné 
výsledky. V roku 1975 pokoril koncernový 
rekord v ťažbe a dosiahol aj najlepší kon-
cernový výkon. Za mimoriadne pracovné 

výsledky bolo Viliamovi Krajčovi v roku 
1988  udelené morálne ocenenie Rad práce. 
Do zaslúženého odpočinku odišiel v roku 
1994. Baníckemu stavu zostal verný až 
doposiaľ, ako aktívny člen Handlovského 
baníckeho spolku. 
Oceňovanie sa udeľuje od roku  2008 
a vrátane tohtoročného ocenenia bolo 
udelených 21 Plakiet. Súčasťou ocenenia 
je kovová plaketa, pamätný list a �nančná 
odmena vo výške 332 €.

Lauru sme nevideli...
Dlho pripravovaná Pálfyho Laura sa 
napokon nekonala. Po naozaj krásnom 
predchádzajúcom slnečnom dni začalo 
v sobotu podvečer pršať. Dom kultúry 
Handlová a mesto Handlová ďakujú 
všetkým skupinám, organizáciám, klubom 
aj jednotlivcom, že obetovali časť voľnej 
soboty a prišli do alegorického sprievodu 
Pálfyho Laura. Bohužiaľ, zasiahlo snáď to 
jediné, čo sme nevedeli ovplyvniť - počasie. 
Veríme, že sa o rok stretneme znova a všet-
kým návštevníkom budeme môcť spoločne 
ukázať, koľko šikovných a zaujímavých or-
ganizácii máme v regióne. 
Záverečné slová patria všetkým, ktorí sa na 
organizácii Regionálnych osláv Dňa baní-
kov 2013 podieľali. Mesto Handlová ďakuje 
organizáciám za �nančné príspevky a neo-
ceniteľnú pomoc a dobrovoľníkom za ich 
čas a nadšenie pre Handlovské podujatie.

JP

Pozvánka na MsZ
Primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba zvoláva 

mestské 
zastupiteľstvo 
na štvrtok  31. októbra 
2013 o 14.00 h do Veľkej 
zasadacej miestnosti MsÚ 
Handlová.
Pozvánku s programom 
nájdete na www.handlova.sk, 
vo vývesnej tabuli pred 
MsÚ a na plagátových 
plochách mesta. Rokovanie 
poslaneckého 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!

Ocenili sme tých, ktorí svoj život zasvätili baníctvu 

Posledná jazda...
Posledná jazda „Ušatou“ nadlho 
odmlčala typický zvuk a nechala 
vyprchať vôňu parnej lokomotívy. 
Sadze na všetkých vozňoch, vo vla-
soch rušňovodiča, na tvárach tých, čo 
prikladali statočne 206 km na stredo-
slovenskom okruhu sú už umyté.

Posledná jazda  „Ušatou“ sa skončila 
v sobotu 21.9.2013 až za tmy. 
Asi je už naozaj potrebné vykonať celko-
vú údržbu.

Posledná jazda „Ušatou“ je jedno veľké 
ďakujeme. Každý jeden lístok,  za ktorý 
cestujúci zaplatili, priniesol peniaze na 
opravu kotla.
Posledná jazda „Ušatou“  bola pomalá, 

veselá a nostalgická. Jazda sa natiahla 
o dve hodiny, vystúpenie Slatiny vo 
Zvolene bolo veselé, slová  na záver 
nostalgické: „ Premýšľal som nad tým, že 
mi to bude chýbať. Teraz zhasne v kotli 
a zapálime možno o päť rokov...“
Posledná jazda „Ušatej“ je zároveň jej 
znovuzrodením. Aby sa o atmosfére 
dozvedeli aj tí, ktorí sa jej nezúčastnili 
zapojte sa do fotosúťaže. Aby sa kotol 
mohol znovu rozhorieť, bude vyhlásená 
verejná zbierka. Posledná jazda „Ušatej“ 
predsa nemôže byť jej posledná....

Boli ste na jazde „Ušatou“
stredoslovenským okruhom ?
Pochváľte sa svojou fotogra�ou
a vyhrajte tričko, magnetku alebo puzzle 
s motívom „Ušatá“!

• Pošlite svoje fotogra�e zo zážitkov 
s „Ušatou“ na jej poslednej jazde p r e d 
opravou, ktorá sa konala 21.9.2013. 
Fotogra�u zašlite výlučne na adresu 
handlova@handlova.sk do 11.10.2013.
• DESAŤ najkrajších fotogra�í, ktoré 
vyberú členovia Prievidzský parostrojný 
spolok, o.z. budú ocenené.  
• Výhercovia budú zverejnení od 
1.11.2013na stránkach  www.handlo-
va.sk, www.vlaky.net, www.464001.sk
• Nezabudnite napísať názov fotogra�e 
(napr. Vo Zvolene na peróne, Ako nám 
chutila kapustnica, Pohoda na výlete 

„Ušatou“...), svoje meno a telefonický 
kontakt na vás!
• Max. veľkosť jedného e-mailu: 5 MB, 
množstvo fotogra�í neobmedzené, mi-
nimálny rozmer cca 200 kB .
• Súťažiaci zaslaním fotogra�í 

súhlasí s ich zverejnením na strán-
kach www.handlova.sk, www.vla-
ky.net, www.464001.sk, prípadne
na iných propagačných materiáloch, 
pričom bude vždy použité meno autora 
fotogra�e. 
• Podmienky súťaže nájdete aj na vyš-
šie uvedených web stránkach.

Ďakujeme: Prievidzský parostrojný 
spolok, Železnice SR, Železničná 
Spoločnosť Slovensko, Múzejno-

-dokumentačné centrum Bratislava, 
Vlaky.net, mesto Handlová, Redak-
cia Prievidzsko, RTV Prievidza s.r.o, 
TV Markíza, BETA rádio.
Organizátori foto súťaže: Prie-
vidzský parostrojný spolok, o.z. 
a mesto Handlová.                                                        JP
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Handlovskí poslanci rokovali v au-
guste dvakrát.  Začiatkom mesiaca 
na mimoriadnom mestskom zatupi-
teľstve a druhýkrát 27.8.2013.

V druhom štvrťroku pridelil mestský 
bytový podnik 21 nájomných bytov. Vo 
svojej správe o tom informoval poslancov 
konateľ spoločnosti Rudolf Vlk. Nebytové 
priestory v uplynulom štvrťroku neboli 
pridelené žiadne. Poslanec Tomanica 
sa pýtal na technický stav v novoposta-
vených bytovkách na Mostnej ulici a či 
sú   pravdivé informácie o prasklinách v 
bytoch a zatekaní.  Konateľ MsBP infor-
moval, že evidujú praskliny a zatekanie v 
bytovkách. Riešia ich formou reklamácie 
u dodávateľa stavebných prác. 

Hlavná kontrolórka informovala o vyko-
naných kontrolách v druhom štvrťroku. 
Tie prebehli v handlovskej ZUŠ-ke, v 
Centre voľného času Relax a v Mestskom 
bytovom podniku. 
Protestom prokurátora, ktorý napadol 
VZN o požiarnom poriadku, sa poslanci 

zaoberali v rôznom. Prokurátor nenapa-
dol obsah VZN, ale právnu formu, v akej 
bolo schválené. Poslanci jeho protestu 
vyhoveli. VZN zrušia a požiarny poriadok 
mesta sa príjme ako vnútorný právny 
predpis.

9. novembra sa budú konať voľby do 
vyššieho územného celku. Handlovčania 
budú voliť desať poslancov  a predsedu  
Trenčianskeho samosprávneho kraja . 
Informoval o tom prednosta mestského 
úradu Jozef Tonhauser.

Posledným bodom rokovania bolo zara-
denie Ulice 29. augusta do zoznamu pa-

mätihodností mesta Handlová. Mesto sa 
od roku 1995 snažilo zapísať tieto objekty 
postavené v štýle socialistického realizmu 
za národné kultúrne pamiatky. Pamiatká-
ri  po administratívnych chybách Ulicu 29 
augusta do zoznamu  nezapísali. 

Dnes sa tak už ani nestane, vzhľadom 
k tomu, že dva objekty prešli procesom 
zateplovania a typické prvky pre tento 
architektonicky sloh zmizli. Mesto chce 
ochrániť aspoň časť.  Okrem Ulice 29. 
augusta sa do zoznamu pamätihodností 
dostali aj  bytové domy na Duklianskej 
ulici.                                  jp, foto jp archív

V auguste dvakrát JUBILANTI 
70, 80, 85, 90 a viac rokov sa 

v septemberi 2013 dožili

Alžbeta   Bellová
Jozef   Bielský
Mária   Obrovníková
Mária   Chmelová
Mária   Kováčová
Magdaléna  Valová
Gabriela  Katinová
Anna   Kmeťová
Mária   Kalimanová
Štefánia   Ďurkanová
Alžbeta   Šaušová
Anna   Máčeková
Júlia   Wágnerová
Michal   Boťanský
Mária   Daubnerová
Heinz   Mečiar
Alžbeta   Pavlíková
Michal   Holubec
Štefan   Koval
Alžbeta   Dubaiová
Jaroslav   Rajčok
Darina   Feketová
Alojz   Danko
Vladimír  Ruszó
Michal   Bilik
Viliam   Novák
Peter   Koštial
Milan   Rudzan
Margita   Bajánová

Mesto Handlová, 
Námestie baníkov č. 7, 

972 51  Handlová
vyhlasuje podľa § 9a zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov

PRIAMY PREDAJ
na prevod nehnuteľného majetku za-
písaného na LV č. 221, vlastník mesto 

Handlová,
katastrálne územie Nová Lehota.
Termín predkladania návrhov:
 30.09.2013  - 21.10.2013 do 15,00 hod.
Predmet predaja:
- Pozemok parcela C-KN č. 143/1 - trvalý 
trávny porast v rozsahu výmery 1000 m2
(právny stav: parcela E-KN č. 329/1 – tr-
valý trávny porast o výmere 10305 m2)
Ťarchy:  Bez zápisu.
Minimálna východisková cena:  
12,43 EUR/m2

Špeci�káciu predmetu priameho predaja, 
ako aj jeho podmienky a časový priebeh 
nájdete na www.handlova.sk, resp. na 
MsÚ Handlová č. d. 13.
Bližšie informácie na tel. čísle: 
046/ 519 25 21.

Verejná vyhláška -  R O Z H O D N U T I E
Navrhovateľ Mesto Handlová, zastúpené primátorom mesta Ing. Rudolfom Podobom, 
adresa : 972 51 Handlová, Námestie baníkov č.7, podal dňa: 24.07.2013 na  stavebnom 
úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia: „CMZ   HANDLOVÁ 
- Revitalizácia a stavebná úprava Námestia baníkov „. Obec Ráztočno, ako príslušný 
stavebný úrad vydala podľa § 39b  stavebného zákona ROZHODNUTIE  O VYUŽÍVANÍ 
ÚZEMIA 
„CMZ HANDLOVÁ - Revitalizácia a stavebná úprava Námestia baníkov“
Verejnú vyhlášku nájdete na www.handlova.sk a na úradnej tabuli mesta pred MsÚ 
Handlová od 26.9.2013.

Informácia spoločného 
stavebného úradu v Handlovej 
o začatí stavebného konania
„Integrovaný projekt  „Rybej 
farmy a skleníkového hos-
podárstva“ – areál hlavného 
závodu ŤÚ Baňa Handlová.
Žiadateľ AGRO GTV, s.r.o so sídlom 971 
72 Nováky, ul. Lehotská 50, podal dňa 
13.09.2013 na tunajšom stavebnom 
úrade žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia stavby „Integrovaný projekt 
Rybej farmy a skleníkového hospo-
dárstva“ – areál hlavného závodu ŤÚ 
Baňa Handlová v katastrálnom území 
Handlová. Predmetom stavebného kona-
nia  je  projekt rybej farmy a skleníkového 
hospodárstva v areáli Hlavného závodu 
ŤÚ Bane Handlová. Prevádzkové celky: 
rybia farma – chov kláriusa panafrického, 
spracovanie rýb a skleníkové hospodár-
stvo. Súčasťou stavby je administratívna 
budova, splašková kanalizácia, dažďová 

kanalizácia, odlučovače,  vodovodná prí-
pojka, prípojka NN, zásobovanie teplom, 
rozšírenie areálového plynovodu, komu-
nikácie a parkoviská, skleníky, vonkajšie 
osvetlenie, terénne úpravy, stanica CO 
pre skleníky. 
Stavebné objekty povoľované tunaj-
ším stavebným úradom:  
SO 01.0   Príprava staveniska
SO 01.3   Administratívna budova
SO 02.1   Spracovanie rýb
SO 02.2   Granulácia
SO 06.2   Rozvod tepelnej energie 
 – rozvod chladiacej vody
SO 07.1   Prípojka VN
SO 07.2   Trafostanica
SO 07.3   Prípojka NN pre SO 01.1
SO 07.4.  Prípojka NN pre SO 01.2
SO 07.5   Prípojka NN pre SO 01.3
SO 07.6   Prípojka NN pre SO 02.1
SO 07.7   Prípojka NN pre SO 02.2
SO 07.8   Prípojka NN pre SO 05.1
SO 07.9   Prípojka NN pre SO 12
SO 07.10 Náhradný zdroj
SO 08      Vonkajšie osvetlenie
SO 09      Rozšírenie areálového plynovodu 

SO 10      Komunikácie a parkoviská
SO 11      Terénne úpravy
SO 12      Vrátnica, oplotenie, 
 stanovište kontajnerov
SO 13.0   Príprava staveniska
SO 13.1   Skleník A
SO 13.2   Skleník B  
SO 17      Prípojka NN skleníkov
SO 18      Komunikácie – napojenie skleníkov
SO 19      Terénne úpravy
SO 20      Stanica CO2 pre skleníky

Územné rozhodnutie o umiestnení stav-
by vydalo mesto Handlová pod číslom 
SÚ 2012/8535/1863/2013/65-2, dňa 
28.03.2013, ktoré nadobudlo právoplat-
nosť 15.04.2013. Uvedeným dňom  bolo 
začaté stavebné konanie. Mesto Handlo-
vá, ako príslušný stavebný úrad oznámilo 
začatie stavebného konania  dotknutým 
orgánom  a známym účastníkom konania 
a nariadilo  ústne prerokovanie s  miest-
nym  šetrením na 30.9.2013. 

Mgr.  Mária    D Á N Y I O V Á, 
vedúca odd. Spoločného obecného úradu, 

V Handlovej, 16.9.2013
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Od roku 2004 t.j. už 9 rokov registru-
jeme v našom meste organizáciu, 
ktorá podáva pomocnú ruku ľuďom, 
ktorí sa ocitli bez strechy nad hla-
vou. 
Sú to rôzne životné príbehy ľudí , písané 
životom, súhrou nešťastných okolností  
a rozhodnutí, ale bohužiaľ aj  vlastným 
zlyhaním človeka.  Mesto Handlová  pre-
najalo na našu verejnoprospešnú činnosť   
mestské objekty za symbolický nájom. 
Na ulici F. Nádaždyho (oproti bývalého 
Relaxu) je Humanitné centrum – útulok  
a v zimnom období  Nízko prahová nocľa-
háreň. Na Partizánskej ulici pri Hasičskej 
stanici  je  Zariadenie núdzového bývania 
tzv. DORKA – dom pre osamelých rodičov. 
Aktuálny stav  v týchto zariadeniach  je 26 
mužov, 8 žien , 7mamičiek a 14 detí vo 
veku od 7 mesiacov do 16 rokov.

Všetci klienti sú povinní si  i napriek 
dotácii z Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny (120 €/klient), mesačne 
prispievať na bývanie, energie a podľa  
ich potrieb na poskytované služby. 
Stravu si  pripravujú  a hradia sami. Do 
zariadení  mohli byť prijatí len za splnenia 
podmienky, že budú rešpektovať a riadiť 
sa vnútorným prevádzkovým poriadkom, 
ktorý im poskytuje určité práva , ale 
hlavne povinnosti a režim. Ten začína o 6 
hodine. Okrem rôznych činností a aktivít  
v spomínaných zariadeniach, musí každý 
klient odpracovať 5 hodín v prospech 
mesta.  Každodenne klienti udržiavajú 
čistotu v okolí pamätníka, okopávajú 
záhony, kosia trávu a udržiavajú čistotu 
v okolí kontajnerov a často poskytujú zas 
oni pomocnú ruku starším občanom mes-
ta pri sťahovaní, či údržbe záhrad.  Za prvý 

polrok 2013 to bolo 7594  hodín
Úzko spolupracujeme s Úradom práce, so-
ciálnych vecí a rodiny, odkiaľ dostávame 
príspevky na chránenú dielňu, kde sme 
vytvorili pracovné miesta pre 4 zdravotne 
postihnutých občanov mesta Handlová a 
na 13  dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 
4 456 hodín za 1 polrok 2013. Sú nám 
nápomocní  pri zabezpečovaní  chodu 
prevádzky  a obslužných činnostiach  
zdravotne postihnutých občanov.
Našim hlavným cieľom je intenzívnou 
prácou s klientmi, pomôcť im  v čo naj-
kratšom možnom čase si nájsť náhradné 
bývanie a zaradiť sa do bežného života. 
A to vyžaduje veľké úsilie a chcenie nie-
len z našej strany , ale hlavne zo strany 
klientov.

Ing. Jarmila Podobová, 
predsedníčka Správnej rady Jazmín, n.o.

Pomoc prichádza z neziskovej organizácie Jazmín Handlová

Novootvorené prevádzky 

Júl 2013
-  Chovateľské potreby, doplnky pre  
 psov, strihanie psov, SNP 8
-  Predaj kebabu, Námestie baníkov 13
-  Predaj textilu, Námestie baníkov 20
-  Zdravotná pedikúra, Okružná 5
- Vinotéka, Mostná 6

August 2013
-  Predaj syrových výrobkov, 
 predajný stánok – MsT
-  Sprostredkovanie zamestnania,  
 poradenská činnosť, 
 Podnikateľský inkubátor
-  Predaj pekárenských a potravinár- 
 skych výrobkov, Námestie baníkov 13
-  Predaj hračiek a knižiek, 
 Mierové námestie 250

Zrušené prevádzky 
Júl 2013
-  Predaj mrazenej hydiny a čerst-
vých   vajec,  Ul. MC 1
- Basketbar, Údernícka 51

August 2013
-  Predaj pekárenských a potravinár- 
 skych výrobkov, predajný stánok  
 - MsT

Prepadnutý chodník v Handlovej si na celkovú 
opravu počká 
V minulom čísle Handlovských novín sme informovali, že chodník na 
Ul. Prievidzská, ktorý sa v stredu 21.8.2013 prepadol, sa bude opravo-
vať od 26.8.2013. Po obhliadke tohto miesta aj zo strany Slovenskej 
správy ciest a Povodia Váhu bol chodník opravený. Nanovo bola 
urobená poškodená cestná vpusť z hlavnej cesty 1/50. Predpoklady 
o tom, že hlavnou príčinou boli povodne z augusta 2010 sa celkom 
nenaplnili. Vzhľadom na vek komunikácie ako aj vpuste k jej poškode-
niu mohlo dôjsť aj opotrebovaním. Opravu realizovala Slovenská 
správa ciest. Oprava samotného chodníkového telesa zo strany mesta 
bude realizovaná až po celkovom usadení navozených hornín. V sú-
časnosti lemujú chodník stále pevné zábrany.

Handlovská Sorela – príbeh pokračuje
V rokoch 1952 - 1958 prešlo mesto Handlová zásadnou architektonic-
kou premenou. Výstavbou mestského úradu a následnou úpravou ná-
mestia sa začala výstavba nových bytoviek situovaných južne od ná-
mestia – sídlisko JUH, na hlavnom cestnom ťahu v štýle socialistického 
realizmu nazývanom SORELA. Dnes sa vlastníci bytových priestorov 
rozhodli pre obloženie fasády formou zateplenia.  Chceli mať doma 
teplo. Názory na Sorelu sa diametrálne odlišujú, tak ako sa odlišujú 
názory na akýkoľvek prejav cítenia, ideológie alebo umenia. Snáď nám 
história dá za pravdu, že takýto druh architektúry, ktorá poskytovala 
v danom období nadštandardné bývanie, by mala zostať s nami.  Sym-
boly baníctva, reliéfy, vystupujúce rímsy, �orálne obrazce, rozety na 
domoch na našej „hlavnej ulici“ by nám možno v budúcnosti chýbali. 
Ulica 29. augusta, ako aj priľahlá Duklianska, sa stali v septembri t.r. 
súčasťou pamätihodností mesta. Poslanecký zbor, na návrh primátora, 
jednohlasne potvrdil, že aj keď niektoré úpravy sú už nezvratné, po-
kúsime sa spoločne zachrániť to, čo Jiří Kroha naprojektoval a šikovné 
ruky stavbárov postavili.
Zistili sme, že zachovanie fasád po zateplení napr. v neďalekej Prievi 
dzi stálo o 7% viac, ako pri bežnom spôsobe zateplenia. Dvere k disku-
sii o tomto kúsku Handlovej sa otvorili.

JP

Zvoz separovaných zložiek 
odpadu

V mesiaci október 2013 sa budú jed-
notlivé zložky zvážať nasledovne: 

Mesto Handlová, Nová Lehota, Horný 
koniec
 sklo   1.10. 2013
 papier  2., 16. a 30. 10.2013
 plasty  9. a 23.10. 2013

Mestská časť Morovno, dolný koniec
 sklo 4.10. 2013
 papier 11. a 25. 10.2013
 plasty 18. a 31.10. 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 
august/september   2013

Ľuboš  Mašlonka
Damián  Procházka
Adam  Bača
Boris  Záhorský
Vladimír  Santoris
Ladislav  Lacko
Martin  Čányi
Adam  Šauša
Peter  Bédi
Štefan  Hudček
Anett  Ištoková
Petra  Antalíková
Stanislava  Teličáková
Viktória  Mišutová
Karin Mária  Fedoreková
Barbora  Lišková
Viktória  Vaculčiaková
Isabella  Velikovová
Kristína  Danišová

Pozn.: Zoznamy narodených detí 
a tých, ktorí nás opustili  sú zostavené 
v poradí v  akom boli doručené ozná-
menia o narodení či úmrtí z prísluš-
ných matrík.

Prenajmem 
nebytové priestory 
702 m2, bývalá pizzeria Ul. 
29. augusta na  akýkoľvek 
účel. 
0905 785 138.
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Mestská polícia informuje.....
Mestská polícia zaznamenala 
v mesiaci august 2013 – 
september 2013 /od 19.8.2013 
do  18.9.2013/ celkom 352 
udalostí. 

Zaevidovaných bolo 53 priestupkov, 
z ktorých bolo 19 priestupkov oznámených 
občanmi mesta.  Z celkového počtu bolo 
19 dopravných priestupkov. V 1 prípade 
použili príslušníci TPNZOMV, tzv. papuču. 
Proti majetku bolo zistených alebo 
oznámených 6 priestupkov (z toho sa 1 
priestupku dopustila maloletá osoba).  
Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
verejného poriadku, kde MsP riešila 
celkom 5 priestupkov, z ktorých bol 1 
prípad rušenia nočného pokoja, 1 prípad 
bol na úseku verejného pohoršenia 
a 3 priestupky na úseku znečistenia 
verejného priestranstva.  Zákon 223/2001 
o odpadoch bol porušený v 7. prípadoch. 
V 14. 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).
Proti občianskemu spolunažívaniu riešila 
MsP 2 priestupky. 
Príslušníci mestskej polície odchytili  11 
túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku. 4 psov si zobrali ich pôvodní 
majitelia, jednému psíkovi bol nájdený 
nový domov. V 1 prípade boli pri výkone 
služby použité donucovacie prostriedky.  
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 99 zákrokov a 28 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objektom.  
Kamerovým systémom bolo zistených 
14 priestupkov.   Na žiadosť OOPZ 
Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 112 bolo 
príslušníkmi MsP vykonaných 15 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za 
obdobie od 19.8.2013 do 
18.9.2013: 
21.8.2013 o 15:58 hod. – telefonicky 
oznámila občianka mesta, že na Ul. 
Prievidzská oproti vchodu č. 11 sa 
prepadol chodník a je tam veľká jama. 
Hliadka po príchode na miesto zistila, 
že v chodníku pri Handlovke je jama 

s rozmermi cca 1,5 x 3 m a pril. 2 m hlboká. 
V jame boli kusy betónu a asfaltu. Priľahlá 
vozovka mala tiež pukliny a tak bola 
obava, že sa môže prepadnúť. Hliadka 
MsP miesto označila páskou a prenosným 
dopravným značením miesta. Na miesto 
bola privolaná hliadka OOPZ, ktorá vec 
oznámila Slovenskej správe ciest. 
25.8.2013 o 9:30 hod. – telefonicky 
oznámil občan mesta, že v priestoroch 
bývalého internátu SPŠ na Ul. ČSA na 
prízemí našiel muža v bezvedomí, ktorému 
privolal RZP. Po príchode na miesto sa tam 
už nachádzala posádka RZP. Osoba nemala 
pri sebe žiadne doklady. Podľa miestnej 
znalosti išlo o bezdomovca, ktorý bol 
silne pod vplyvom alkoholu a t. č. býva 
práve v bývalom internáte, kde má izbu. 
Posádka RZP muža previezla na ošetrenie 
do NsP Bojnice. 
30.8.2013 o 19:06 hod. - telefonicky 
požiadala stála služba OOPZ o preverenie 
oznamu, že pred Podnikateľským 
inkubátorom je bitka. Na mieste ležal 
na zemi neznámy muž a zhora ho držali 
pri zemi traja ďalší muži. Bolo zistené, že 
muž, ktorý ležal na zemi, fyzicky napadol 
jedného z mužov, ktorý ho držal. Tento 
mal drobné zranenie na tvári, lekárske 
ošetrenie odmietol. Podľa svedkov 
bol útočník agresívny a bola dôvodná 
obava, že keď ho pustia, tak bude ďalej 
napádať ostatných. Hliadka musela použiť 
donucovacie prostriedky putá a predviedla 
osobu na útvar OOPZ, kde bola zistená  
totožnosť. Vec rieši OOPZ.
5.9.2013 o 14:12 hod. - hliadka na Ul. 
Železničiarskej spozorovala, ako neznámy 
chlapec  odovzdával odcudzené železné 
koleso v zberných surovinách, ktoré 
odcudzil z jedného umeleckého diela 
v Handparku. Išlo o maloletého chlapca, 
ktorý za prítomnosti zákonného zástupcu 
podal vysvetlenie k priestupku. Nakoľko 
išlo o maloletého páchateľa, priestupok 
bol v zmysle § 60 ods. 3 písm. a/ zák. č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch odložený 
záznamom.
9.9.2013 o 17:00 hod. - telefonicky  
oznámené, že na Parkovej ulici vletelo 
zo zákruty do dvora motorové vozidlo. 
Hliadka o veci informovala stálu službu 
OOPZ HA a na mieste zistila, že ide 
o osobné motorové vozidlo  Citroen. 

Vozidlo počas nehody prelomilo 
zábradlie a vo dvore sa prevrátilo na bok.  
Spolujazdec nebol zranený a vodičovi bola 
hliadkou OOPZ privolaná RZP.  Rieši OOPZ 
ako dopravnú nehodu.
12.9.2013 o 00:00 hod. - telefonicky 
oznámené z nemocnice Handlová, že im 
ušla pacientka, ktorá bola privezená RZP. 
Do ruky mala zavedenú infúziu, ktorú si 
prehrýzla a ušla. Z dôvodu obavy, aby 
pacientka nevykrvácala, požiadali hliadku 
o nájdenie osoby. Hliadka menovanú 
našla u sesternice na Ul. 29. augusta. Ihlu 
zo žily už mala vytiahnutú a miesto mala 
prelepené leukoplastom, tak nehrozilo, že 
vykrváca. O veci informovaní pracovníci 
nemocnice. 
14.9.2013 o 02:00 hod. - stála služba 
MsP oznámila, že na MKS spozorovala 
dve osoby, ktoré manipulujú so 
zabezpečovacími popruhmi (tzv. 
gurtňami), ktorými je  zabezpečené 
prenosné pódium na Námestí baníkov. 
Jedna osoba vyliezla na jeden z pilierov, 
kde popruh uvoľnila, zhodila na zem vedľa 
pódia a tam popruh zmotávali. Zároveň 
sa presúvali k druhému pilieru pódia. 
Hliadka osoby pristavila pri hoteli Baník 
a zistila ich totožnosť. Išlo o dvoch mužov 
z Chrenovca, ktorí uviedli, že sú v hoteli 
na diskotéke a zo zábavy a adrenalínu sa 
vybrali na Nám. baníkov, kde následne 
uvoľnili z pódia postaveného z kovového 
lešenia gurtne. Hliadka gurtne od osôb 
zobrala a priestupky proti majetku boli 
na mieste ukončené pokutou v blokovom 
konaní. Gurtne boli nepoškodené vrátené 
do domu kultúry.

15.9.2013 o 22:14 hod. – stála služba 
cez MKS zistila, že pri predajni Sama na 
Námestí baníkov leží osoba, ktorá je pod 
vplyvom alkoholu a niekoľkokrát spadla 
na zem. Na mieste zistená totožnosť muža, 
ktorý rozprával nesúvisle a nevládal sa 
postaviť na nohy. Hliadkou bol posadený, 
pričom si hliadka všimla, že na temene 
hlavy má krv.  Bola mu privolaná RZP, ktorá 
ho prevzala a previezla do NsP Bojnice na 
ošetrenie. Na miesto sa dostavila aj hliadka 
OOPZ Há, ktorá vykonala asistenciu pri 
prevoze do nemocnice, nakoľko si chcel 
muž do vozidla RZP zobrať aj svojho psa, 
čo mu nebolo umožnené a stále z nej 
vychádzal. Psa nakoniec vydal hliadke 
MsP, ktorá ho odovzdala jeho matke 
a informovala ju o synovom stave. 

Dajte aj vy šancu dobrým sprá-
vam predbehnúť tie zlé...Hovorte 
o nich, píšte o nich... Viete o dob-
rých veciach, ktoré spája mesto 
Handlová? Poďakujte, informujte, 
čo dobré sa v našom meste stalo. 
Vyberáme z Dobrých správ, ktoré 
prišli v mesiaci august 2013 na 
našu stránku www.handlova.sk
Dobrá správa z Handlovej č.23/
2013, 21.9.2013
Dňa 21.09.2013 sa v Herni u 
Bobka konal Turnaj snookrových 
zručností. Tak ako počas všetkých 

d o te ra j š í c h 
snookrových 
turnajov, ktoré sa tu konali, som 
sa veľmi príjemne bavil, vždy 
sa tu stretne veľmi dobrá partia 
správnych chlapov. Tento turnaj 
bol predsa len výničmoný, bolo 
treba sa predviesť, o úžasné 
\"štuchy\" nebolo núdza. Bolo 
to veľmi príjemné popoludnie. 
Ďakujem organizátorom za ďalšie 
skvele zorganizované podujatie. 
Len tak ďalej! Autor: Bečko

Dobré správy z Handlovej Kurzy v Handlovej 
pre každého     
  
Help, n.o. v októbri  2013 pripravu-
je pre Vás otvorenie nasledovných 
kurzov:
• 15.10.2013 
Nemecký jazyk pre začiatoční-
kov
• 23.10.2013 
Počítačový kurz pre začiatoč-
níkov
• 28.10.2013 
Odborná spôsobilosť pracovníka 
SBS, do kurzu je možné prihlásiť sa 
do 18.10.2013 do 10,00 hod.

• individuálne  Obsluha mo-
torových vozíkov 

Do kurzu sa môžete prihlásiť už 
dnes: 
Help, n.o. Handlová, Námestie ba-
níkov 8 (nad MsP,  2. posch.)
tel.: 0905 884 813; e-mail: kmeto-
va@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk

EKOTRH
po devätnástykrát

V dňoch 17. -19.9.2013 
zorganizovali ZO SZOPK A.Kmeťa, 
CVČ Relax Handlová, Dom 
kultúry Handlová, Slovenský 
zväz záhradkárov a Regionálne 
kultúrne stredisko Prievidza už 
19.ročník výstavy EKOTRH.  Čo je  
EKOTRH ?  Ponuka zaujímavostí 
s prírodovednou tématikou. 
Súčasťou výstavy aj v tomto 
roku boli výpestky záhradkárov, 
bonsajistov,  kaktusárov, 
kvetinárstiev a predajní so 
záhradníckymi potrebami. Nemalú 
pozornosť venujeme zberateľom. 
Vystavené boli zbierky známok, 
hmyzu a minerálov. Nechýbali 
ani práce  študentov SOŠ 
v Handlovej a ľudovoumelecká 
tvorba ľudových umelcov nášho 
regiónu. Vyhlásenú záhradkársku 
súťaž o najkrajšiu kolekciu 
záhradkárskych výpestkov o Cenu 
primátora  Handlovej v tomto 
ročníku vyhrala rodina Matúšová. Aj 
keď tento rok záhradkárom neprial 
, kolekcie boli veľmi zaujímavé. 
Chcem sa v mene organizátorov 
poďakovať všetkým, ktorí sa 
podieľali pri organizovaní výstavy, 
vystavovateľom a primátorovi 
Ing. Rudolfovi Podobovi za vecné 
ceny pre záhradkársku súťaž. Cieľ  
a zámer organizovania výstavy 
splnil očakávanie návštevnosti . 
Počas trvania si výstavu prezrelo 
viac ako 800 účastníkov. Verím, že 
aj pripravovaný 20.ročník prinesie 
veľa zaujímavostí a podnetov pre 
obyvateľov nášho mesta.

Arpád Koszta, 
ZO SZOPK  A. Kmeťa



V každej pobočke jazykovej školy ZARAZ Vám vždy 
garantujeme:
-  80% vyučovacej hodiny budete komunikovať v cudzom jazyku
-  maximálny počet študentov na hodine nepresiahne číslo 10
-  u nás aj úplný začiatočník rozpráva cudzím jazykom už na prvej hodine,  
 môžete sa o tom presvedčiť absolvovaním ukážkovej hodiny ZDARMA.
-  nebudeme meniť rozvrh hodín v danom kurze počas zmluvného  
 obdobia
-  ak tieto garancie porušíme, vrátime Vám cenu jazykového kurzu,
  a budete to mať napísané aj v zmluve o poskytnutí jazykových služieb.

Vysokoúčinné jazykové vzdelávanie pre zamestnancov
ZARAZ, jazyková škola s najväčšou sieťou pobočiek na Slovensku, má 
vyvinutý vysokoefektívny systém �remného vzdelávania všetkých 
svetových jazykov priamo v zamestnaní Callanovou metódou.
- Naplánujeme vyučovací program podľa potrieb Vašej spoločnosti.
- Urobíme vstupný audit jazykovej úrovne zamestnancov a podľa  
 výsledkov prispôsobíme výučbu.
- Každý študent je priebežne hodnotený počas celej doby štúdia.
- Na konci štúdia dostáva klient certi� kát o absolvovaní vyučovacích  
 hodín.
- Garantujeme výsledky.
Prevratná Callanova metóda zaručuje vzdelávanie cudzích jazykov u vašich 
zamestnancov rýchlym tempom. Jazyk sa naučia priamo na vyučovacích 
hodinách a nebudeme ich zaťažovať memorovaním gramatiky a 
slovíčok alebo domácimi úlohami. Garantujeme úspešnosť a spokojnosť. 
Objednajte si ZDARMA ukážkovú hodinu priamo vo vašej �rme a vyskúšajte 
sami genialitu Callanovej metódy.
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ANGLIČTINA
4 X RÝCHLEJŠIE

RÝCHLO
PO NEMECKY

Otvárame kurzy pobočka Handlová

INFO  0917 109 899              www.zaraz.sk

Chantal sa premenoval 
na jazykovú školu

 

ZARAZ

Ukážkové hodiny 

ZDARMA

Najbližšia ukážková hodina Callanovej metódy ZDARMA sa uskutoční

10.10.2013 o 18.00 hod v priestoroch jazykovej školy ZARAZ
Československej armády 12 - 2. poschodie, HANDLOVÁ (bývalé internáty SOŠ)

Cudzí jazyk 

hneď  a 

ZARAZ

Zo školského diára, alebo 
trochu školskej štatistiky

V tomto školskom roku navštevuje 
naše základné školy spolu 1145 
žiakov, to je o 20 žiakov menej ako 
v školskom roku 2012/13. 
Z toho: 
ZŠ Mierové námestie  
– 505 žiakov;
ZŠ Morovnianska cesta 
- 311 žiakov;
ZŠ Školská – 329 žiakov.

Spolu sa otvorilo 50 tried, 
v triedach 1. ročníka máme 127 
prvákov a v triede 0. ročníka 13 
žiakov.

O pravidelnú činnosť v školských 
kluboch detí prejavilo záujem 
246 detí. 

Materskú školu navštevuje 365 
detí, z toho je 147 predškolákov.

V ZUŠ-ke sa bude  vzdelávať 
428 žiakov, z toho 180 žiakov v 
individuálnej forme vyučovania 
a 248 žiakov v skupinovej forme 
vyučovania.  

Najbližšie jesenné prázdniny majú 
naši školáci od 30.októbra 2013 
do  1. novembra 2013. 

Urobte si certi�kát 
v Handlovej
Gymnázium Ivana Bellu v Handlo-
vej otvára 
prípravný kurz anglického 
jazyka 
so skúškami na získanie 
medzinárodne uznáva-
ného CERTIFIKÁTU B2 
(môže sa využiť ako ná-
hrada maturitnej skúšky 
z anglického jazyka). Kurz 
sa realizuje pod záštitou City and 
Guilds - jazyková škola Sense 
Prievidza. Čas trvania kurzu - októ-
ber až marec, počet hodín 50
V prípade záujmu kontak-
tujte Gymnázium Ivana 
Bellu - 046/5475 336, 0901 918 350, 
gymhandl@gymnovha.edu.sk.

MÁME NOVÚ KRÁĽOVNÚ

V stredu 25.9.2013 sa v DK Handlová uskutočnil 15. ročník súťaže Kráľ čitateľov, 
ktorej  sa zúčastnilo 8 súťažiacich, všetko návštevníkov mestskej knižnice, 
ktorí chodia do knižnice pravidelne a na svojom konte majú aj viac ako 40 
výpožičiek.  Všetci súťažiaci boli veľmi šikovní, poradie napokon zamiešalo až 
posledné kolo súťažných otázok, ktoré bolo zamerané na slovné archaizmy, 
ktoré však aj dnes môžeme nájsť v rozprávkových knihách.
Kráľovná čitateľov 2013 
1.miesto:  Sabína Némethová (ZŠMN) počet bodov 34
2.miesto:  Katarína Kyaková (ZŠMN) počet bodov 32
3.miesto:  Tamara Kaplánová (ZŠ Školská) počet bodov 32
Gratulujeme aj ďalším súťažiacim, veď už len dostať sa do súťaže znamená, 
že čítanie berú vážne: Sabína Strmeňová (GIB), Zlatica Litwiaková (ZŠ Školská), 
Nikol Rácsová (ZŠMC), Dária Paľovová (GIB), Kristína Vrábliková (ZŠMC). 
Putovný pohár mesta Handlová bude do ďalšieho ročníka vo vitrínke Základnej 
školy Mierové námestie v Handlovej, ktorú reprezentovala Sabína.

JP

0907 774 280
046/544 4013

PRIESTORY NA PRENÁJOM 

pre podnikateľov od 23€/m2/rok
Priestory sa nachádzajú v budove 

Podnikateľského inkubátora 
v centre mesta Handlová

Predám dom v Novej Lehote 
na kopci. Tel. 0907 714 053. 
Cena dohodou.



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  
august/september 2013

Ľubomír  Madaj  58 rokov
Jozef  Magyar  78 rokov
Miloslav  Chribík  68 rokov
Ján Mužík  75 rokov
Edmund Bugár  64 rokov
Štefan Konečný  77 rokov
Viliam Szabó  77 rokov
Mikuláš Árendáš  73 rokov
Oľga Procnerová  93 rokov
Anna Lutková  63 rokov
Eva Balážová  48 rokov
Anna Lauková  74 rokov
Mária Kmotorková  77 rokov
Alžbeta Bellová  92 rokov
Mária Húšťavová  68 rokov

Čas plynie, ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 
Krásna spomienka na
Teba nikdy nepominie. 

Dňa 13.9. sme si pripomenuli nedožitých 70 rokov 
nášho milovaného manžela, otca a starého otca

Jozefa ARENDÁŠA

S láskou spomína manželka, deti s rodinami.

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

www.inkubatorhandlova.sk, 5444013

Dňa 19.10.2013 uplynie 20 
rokov, čo nás opustila naša 
drahá mamina 

Katarína KMEŤOVÁ. 
S láskou spomínajú deti 
Miroslav  a Katarína. 

Kto ste ju poznali, venujte jej
s nami tichú spomienku.

Spomíname
Čas plynie, rana bolí, ani čas ju nezahojí.

Dňa 3.10. si pripomenieme nedožité 
45. narodeniny 

Ľudovíta BIELOKOSTOLSKÉHO.

Dňa 19.10. uplynie 27 rokov, čo nás navždy 
opustil náš syn, brat, synovec, strýko.
Ostali len spomienky na dni s Tebou. Chýbaš nám, Majko.
S láskou spomíname. Mamička, brat s rodinou a ostatná rodina, priatelia 
a kamaráti.  Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami. 

Dňa 11.júla 2013 sme si pripomenuli nedožité 100. 
narodeniny nášho ocka, dedka a pradedka 

Ľudovíta MADOLU 
a v októbri 2013 si pripomenieme 49. výročie jeho 
úmrtia.

Chýbaš nám, ocko! S tebou prežitý čas naplnený 
dobrotou a láskou stále žije v nás. 

S úctou a láskou spomínajú deti Anna, Mária, Gizela a Jozef so svojimi 
rodinami. 
Vás, ktorí ste ešte na neho nezabudli, prosíme o tichú spomienku. 

Čas rýchlo plynie, roky utekajú, 
spomienky zostávajú.

Dňa 23.10.2013 uplynie 10 
rokov, čo náš navždy opustil  náš 
milovaný manžel, otec 

Emil  KERATA. 
S láskou spomína manželka 
Božena a synovia Roman 
a Miroslav.

Dňa 14.9.2013 si pripomenieme 
2. výročie úmrtia nášho milova- 
ného manžela, otca, pradedka

 JOZEFA KOVÁCSA.

S láskou spomínajú manželka, 
syn, dcéry s rodinami. 

25. september je pre našu rodinu tým 
najsmutnejším dátumom. V tento deň nás pred 
piatimi rokmi navždy opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec 

František KOZÁRIK. 

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

Rodina Kozáriková a Nemcová 

Dňa 16.10. 2013 uplynie rok, čo nás opustil náš 
drahý manžel, otec a starký 

Ján PODLUŽANSKÝ. 

S láskou a úctou spomína manželka, deti 
a vnúčatá Andrejko, Paľko, Lucka a Samko. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Keď zomrú rodičia, slniečko zájde,
v srdci nám zostane smútok a chlad. 
V tom šírom svete sotva sa nájde,
kto by ako mamička a ocko vedel mať 
rád.

V septembri sme si pripomenuli 
15 rokov, čo nás navždy opustila moja 
milovaná mamička 

Margita Šilingová 
a 5 rokov, čo od nás odišiel drahý ocko  
Michal Šiling.

Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
Dcéra Katka s rodinou, vnúčence a pravnúčence. 

„...tam, kde si, je snáď všetko dobré, si tam, kde nie je 
zlo a nebo je modré!  Možno sa odtiaľ na nás teraz 
dívaš a určite uvidiš, že nám stále chýbaš...“
Dňa 3.9.2012 uplynulo 17 rokov od úmrtia našej 
milovanej mamičky, manželky, babky 

Rozálie ŠULCOVEJ. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

S úctou a láskou spomínajú manžel Karol, dcéra Monika s rodinou.
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Umelecké vyznanie spojilo Handlovú 
a Prievidzu
O tom, že umenie dokáže spájať  ľudí svojou krásou  a myšlienkami sa opäť 
mohli presvedčiť návštevníci handlovskej súkromnej umeleckej galérie 
Karpaty Art Gallery  tentokrát na vernisáži maliara z mesta Prievidza Alojza 
Petráša, pod názvom Vyznanie. 

Tvorba autora mohla hostí vernisáže, ktorá sa konala 3.septembra o 17.00, 
osloviť najmä svojou hlbokou emocionalitou, �lozo�ckým podtextom, 
či postojom autora k životu, viere v boha, ktorú autor považuje za dar 
a svoj  svetonázor.  Sakrálnej tvorbe sa  venuje od úplného začiatku svojej 
tvorby. Na  vysokej škole vyštudoval odbor monumentálne maliarstvo 
u prof. Petra Matejku v Bratislave.  Pri pohľade na jeho diela cítiť silný 
vplyv  inšpiračných zdrojov, ktorými sú napríklad hudba, �lozo�a,  príroda, 
spoločnosť ( sociálna maľba), vesmír,  či osobnosť veľkej ženy Matky Terezy, 
ktorá  zasvätila svoj život bohu  a za svoje poslanie považovala nezištnú 
pomoc ľudom, ktorí  to potrebovali najviac (chudobní, chorí, hladní  
a umierajúci ).

Samozrejme nemohol chýbať ani sprievodný program, v ktorom sa 
predstavili  dve skvelé  hudobníčky z Handlovej Katarína Engererová 
( husle) a Denisa Smačková (klavír). 
Karpaty Art Gallery Handlová sa prostredníctvom tejto vernisáže podarila 
navyše ešte jedna  skvelá vec.  Vyznanie Alojza Petráša dokázalo spojiť   
„rivalov ´´  Handlovú a Prievidzu  : ).
A to je dôkazom toho, že umenie „dokáže spájať´“, čo je veľmi potešujúce.

Jakub Cigánik –  Karpaty Art Gallery Handlová

Karpaty Art Gallery  a mesto Handlová pozývajú
Šansón a maľba LIVE
V utorok 8.10. 2013 o 17.30 hod. sa uskutoční v Karpaty Art Gallery v 
Handlovej koncert šansónov Rie Ferčákovej a koncert rúk akademického 
maliara Rudolfa Cigánika.
Inak povedané, počas koncertu vznikne priamo v danom čase a v atmosfére 
výtvarné dielo. Rudolf Ciganik je autorom najkrajšej, najväčšej a najmenšej 
známky sveta.

Tešíme sa na vás na koncerte, kde môžete aj vyhrať!

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
90-krát, prečo navštevujem 
knižnicu rád...
Dejiny mestskej knižnice sa začali 
v roku 1923. Za roky jej existencie 
ju navštívilo viac ako 1,5 milióna 
čitateľov. Práve práca s čitateľom 
a uspokojenie potrieb čitateľov 
vždy bolo a je hlavným poslaním 
knižnice. Pri príležitosti 90. výročia 
založenia knižnice v meste 
Handlová  sme vyhlásili anketu pod 
názvom „90-krát, prečo navštevujem 
knižnicu rád...“. Pozývame čitateľov, 
ale aj potenciálnych čitateľov 
vyjadriť svoje názory, postrehy, 
vyznania pre našu knižnicu k jej 
jubileu. Autor najzaujímavejšieho 
príspevku získa na budúci rok 
členstvo do knižnice. 
Pripravujeme v októbri:
3.10. Literatúra na cestách. 
Spisovatelia v knižnici. J. Banáš, R. 
Piško, M. Mittaš.
Mesiac úcty k starším. 
Zážitkové čítania pre deti 1.st. ZŠ
Deň otvorených dverí samosprávy 
„90-krát, prečo navštevujem 
knižnicu rád...“ Anketa.

Mestská knižnica Handlová
vyhlasuje literárnu súťaž 
k 90. výročiu založenia knižnice  

„90 slov pre knižnicu“ 
PODMIENKY SÚŤAŽE
Súťaže sa môžu zúčastniť deti 
a dospelí bez obmedzenia veku.

Vyžadujú sa kratšie literárne útvary, 
poézia, próza, maximálne v rozsahu 
90 slov.
Súťaží sa v kategóriách
I. 1. st. ZŠ
II. 2. st. ZŠ
III. študenti stredných škôl
IV.  dospelí
Práce prineste do Mestskej knižnice 
Handlová, Námestie baníkov 3, 
alebo zasielajte v elektronickej 
forme na adresu kniznicaha@szm.sk   
najneskôr do 31. januára 2014.
Na každej práci musí byť uvedené 
meno a priezvisko autora, 
telefonický, príp. e-mailový kontakt, 
vek a adresa.
Vyhodnotenie literárnej súťaže 
„90 slov pre knižnicu“ a vyhlásenie 
výsledkov sa uskutoční v Mestskej 
knižnici Handlová v marci 2014.
Kontakt a informácie o súťaži:
Alena Ondrejková, 
Mestská knižnica Handlová, Nám. 
Baníkov 3, tel.: 046/547 5449, 
0907991605
e-mail: kniznicaha@szm.sk
Známi spisovatelia 
v knižnici alebo Literatúra 
na cestách
Mestská knižnica Handlová pozýva 
na besedu a autogramiádu s autormi 
Jozefom Banášom, Marekom 
Mittašom a Rasťom Piškom, 
ktorá sa uskutoční v Mestskej 
knižnica Handlová na Námestí 
baníkov vo štvrtok 3. októbra 2013 
o 12.00 h a 15.00 h.

Vstup voľný.

Dom kultúry Handlová 
pozýva v októbri 
Hudobno - zábavný program 
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
v programe účinkuje populárna 
skupina BLACK BAND, ktorú 
poznáte zo Šlágr TV, s moderátorom 
„Písniček na přání“ v Šlágr TV, 
Petrom Paulíkom.
DK Handlová, piatok, 11. októbra 
o 16.00 h
Po skončení programu vás primátor 
mesta Ing. Rudolf Podoba pozýva 
na čašu vína.

Hudobno - zábavný program
VŽDY S ÚSMEVOM...
Populárny zabávač Števo Hruštinec 
a Juro Chlebana so svojim hosťom, 
skupinou VEGA.
DK Handlová, 17. októbra o 18.00 h, 
Vstupné: 5,- €

Pozývame na koncert 
Ria Ferčáková – šansóny, 

Medyson – rock, Lukáš  Božik - 
javisková performance
19.10 o 19.10 hod. , Dom kultúry 
Handlová
Réžia programu: Soňa Čambalová

LECA production a DK Handlová 
pozývajú na koncert legiend
HVIEZDY, KTORÉ NEHASNÚ.
V programe účinkujú legendy 
slovenskej populárnej hudby- 
Dušan Grúň, Oľga Szabová, 
Lýdia Volejníčková, Zdeno Sychra, 
Nora Blahová
DK Handlová, piatok,  25. októbra 
o 17,00 h
VSTUPNÉ: 8,-EUR/dospelí, 
  6,-EUR/ seniori a ZŤP

Rezervované vstupenky si prosím 
vyzdvihnite najneskôr  v pondelok, 
21.októbra 2013 v pokladni DK 
Handlová. Po tomto termíne budú 
uvoľnenéspäť do predaja. 

Ďakujeme za pochopenie.

FK REBEL 
OKTÓBER 2013

3.októbra 2013  19.00 h LORE 
Réžia: Cate Shortland, Belgicko/Nemecko/ 
VB, 2012, 109 min.
10.októbra 2013 19.00 h, 
SNEHULIENKA: Iný príbeh 
(PROJEKT 100)
Réžia: Emir Kusturica, Španielsko/ 
Francúzsko, 2012, 104 min.                            
17.októbra 2013, 19.00 h

VTEDY NA ZÁPADE (PROJEKT 100)
Réžia: Sergio Leone, Taliansko / USA, 1968, 
166min.
24.októbra 2013, 19.00 h H
IROŠIMA, MOJA LÁSKA  (PROJEKT 
100) 
Réžia: Alain Resnais, Francúzsko, 1959, 
88 min.
31.októbra 2013, 19.00 h, 
ANTIKRIST
Réžia: Lars von Trier, Dánsko, 2009, 104 
min.

LM DK
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Túžite sa rozhýbať, nabrať 
kondíciu  a zároveň  zrelaxovať 
myseľ bez ohľadu na to, aké 
vládne počasie ? Potom je pre 
Vás plávanie to pravé. Lepší 
pomer priaznivých účinkov 
na zdravie pri podstúpení 
minimálnych rizík určite 
nenájdete.

Po letnej prestávke sa v septembri 
opäť napustil 25m plavecký bazén, 
ktorý od prvého dňa nepretržite 
využíva  široká verejnosť, školy 
a školské zariadenia  v čase 
od 9.00 hod do 20.00hod  cez 
pracovné dni a do 19.00 hod 
počas víkendov a sviatkov.
Informácie: pokladňa plavárne, 
tel. číslo 0918 911 401.

Plaváreň mesta Handlová 
od 1.10.2013  ponúka

Ranné plávanie   
na  Kredit permanentku
v pracovných dňoch (pondelok - 
piatok) v čase od 6.30  do 8.00 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.)
Na čo je plávanie vlastne dobré ?
Blahodarné účinky plávania možno 
rozviesť do hneď niekoľkých 
smerov. Keďže ide o aeróbnu 
aktivitu,  čas strávený v bazéne sa 
vám odvďačí predovšetkým pre 
váš srdcovo-cievny systém. Pri 
pohybe vo vode súčasne dochádza 
ku komplexnému rozvoju svalovej 
hmoty – veľkých svalových skupín, 

ale aj tých, o ktorých ste doteraz ani 
netušili, že ich máte. Ak sa plávanie 
navyše vykonáva pravidelne 
a v dostatočnej intenzite, zlepšuje 
sa kondícia, zvyšuje sa kapacita 
pľúc a doslova sa „odplavujú“ kilá 
navyše. Rozdielna teplota vzduchu 
a vody vedie tiež k otužovaniu 
a posilneniu obranyschopnosti, čo 
oceníte najmä v období chrípok. 
Pri plávaní sa nikdy netreba obávať 
prehrievania organizmu, ako to 
býva, napríklad, pri behu. Voda 
obtekajúca telo totiž odvádza teplo 
ďaleko účinnejšie ako vzduch. Ešte 
stále nie ste na plávanie naladení? 
Nechajte sa zlákať výhodou, ktorá 
je zo všetkých najpodstatnejšia. 
Keďže vaše telo je v bazéne po celý 
čas nadnášané, vaše kĺby a chrbtica 
ani trochu netrpia. Práve naopak, 
dochádza k jej uvoľneniu!

Vladislav Šúr, riaditeľ  plavárne

Omladnite vo vode, plávanie vás naštartuje!

Slovenky víťazia 
v každom veku 
Pýtala som sa pani Spiškovej 
a jej manžela, ako sa zo mňa 
môže stať maratónec. 
Prišli, ako vždy, ruka v ruke do 
kancelárie, usmiati a štíhlejší, 
ako na začiatku leta.
Upozornila som ich, že 
dvanásťminútovky v škole 
som ledva dobehla a oni mi 
s úsmevom povedali, že ak 
budem behávať 3 až 4 krát do 
týždňa po 10 km za rok bežím 
minimálne polmaratón. 
Chcela by som zdieľať ich 
presvedčenie, ale ktovie...
Všetci tí, ktorí behávajú 
dlhé trate a dokonca 
dokopca, majú môj obdiv. Za 
húževnatosť, cieľavedomosť 
a vyšportované telo. Je to 
drina a o to viac musí chutiť 
víťazstvo.

O radosť z víťazstva sa prišla podeliť 
aj pani Valéria Spišková (Handlová), 
ktorá spolu s ďalšími Slovenkami 
Evou Budínskou (Ou Poluvsie) 
a Gizeliou Chrenkovou (Jogging klub 
Dubnica) ako kolektív reprezentujúci 
Slovensko, vyhrali 31. augusta 2013 
na 13. majstrovstvách veteránov 
v behu do vrchu v Jánskych Lázňach 
zlato. Dĺžka trate v Jánských Lázňach 
bola 8.600 m a  prevýšenie 650 m, 
podľa pravidiel sa zrátavali najlepšie 
časy troch najlepších bežkýň za štát, 
v tomto prípade v kategórii  W55. 
Víťazstvo sa v tomto prípade určite 
nedá dosiahnuť len prítomnosťou 
šťasteny a za reprezentáciu Slovenska 
medzi športovcami z Nemecka, 
Ukrajiny, Francúzska a iných štátov im 
patrí celkom určite veľké gratulujeme. 
O to viac, že jedna z bežkýň bola naša 
Handlovčanka. Možno je to tým, 
že handlovské kopce sú dobrým 
tréningovým prostredím pre všetky 
vekové kategórie.

JP

VOLCANO chŕli 
tanečníkov už 14 rokov
Vo svojich 18. rokoch som si začala 
plniť svoj veľký sen, aby bola raz 
v Handlovej veľká tanečná škola. 
Vložila som do toho celé svoje srdce 
a tanečníci, ktorých som vychovala 
sú dôkazom toho, že som to robila 
správne. Volcano už 14 rokov 
úspešne tancuje svoju púť. Iskra v 
očiach našich tanečníkov ma stále 
posúva dopredu, preto aj tento rok 
plánujeme veľké veci, vďaka ktorým 
budeme zase o stupienok lepší. Prvý 
školský deň sme spoločne oslavovali 
naše narodeniny. Darovali sme si 
vzácny darček- novú veľkú tanečnú 
sálu, kde nám prišiel zagratulovať aj 
pán primátor. Na oslave nechýbali 
ani narodeninové torty, ktoré boli 
- ako inak- s tanečnými motívmi. Naše 
priestory odteraz zdobia aj všetky 
naše ocenenia a množstvo fotogra�í, 
ktoré nám pripomínajú naše spoločné 
zážitky. Nabrali sme nové sily a sme 
pripravení čeliť ďalším výzvam ako 
sú celoslovenské súťaže a  nominácia 
na Majstrovstvá Európy……….Ak 
máš chuť patriť do veľkej a úspešnej 
tanečnej školy, príď a zatancuj si s 
nami J www.szusvolcanos.sk 

5K

Centrum voľného 
času Relax Handlová 
pozýva v rámci Týždňa 
športu 2013
Zapojte sa do plaveckej štafety 
CVČ Relax a mesto Handlová, 
Plavecký klub Handlová, Plaváreň 
Handlová a DaMP vás srdečne 
pozývajú na „Plaveckú štafetu 
miest 2013“, ktorá sa bude 
konať 7. októbra 2013 v čase 
od 8.00 – 16.00. Zapojte sa do 
handlovskej štafety a zaplávajte 
aspoň jeden bazén. Koľko bazénov 
odplávame, tak sa umiestnime 
v celoslovenskom rebríčku. Príď 
podporiť svoje mesto. O vaše deti 
sa postará DaMP.

CVČ Relax Handlová vyzýva deti 
a  mládež, ktorí majú radosť z 
pohybu - zúčastniť sa
MARATÓNU V AEROBIKU
12.10.2013 – sobota
v CVČ RELAX, budova DK 
Handlová
od 9.00 h. – prezentácia 
súťažiacich
od 10.00 h. – začiatok súťaže
Štartovné a vstupné: 0,50 €
Kategórie:  deti a mládež od 5 do 
18 rokov
MILOVNÍCI ŠPORTU, PRÍDITE 
PODPORIŤ SÚŤAŽIACICH!

Prešli viac ako sto kilometrov 
za menej ako dvanásť hodín

V dňoch 21.-22.9. 2013 sa konal 
druhý ročník ultra-trailu a diaľkového 
pochodu Ponitrianska stovka. 
Náročné podujatie s dĺžkou trate 
105 km a celkovým stúpaním 4000 
m štartovalo v sobotu ráno v Nitre 
pod Zoborom a cez pohoria Tribeč a 
Vtáčnik s 8. kontrolnými stanovišťami 
sa účastníci dostali do cieľového 
zázemia zabezpečeného mestom 
Handlová. Počet účastníkov tento 
rok dosiahol 174 (diaľkové podujatie 
s druhým najvyšším počtom 
štartujúcich v tomto roku). Do cieľa 

sa podarilo v rámci časového limitu 
28 hodín prísť 121 ultrabežcom 
a diaľkovým turistom. V kategórii 
mužov prvé miesto obsadil a zároveň 
nový rekord podujatia vytvoril Patrik 
Hrotek z Hornej Vsi (KST horná 
Nitra) s časom 11 hodín a 39 minút. 
Druhé miesto obsadil Richard Pouš 
z Vrútok (Vetroplachmagazin.sk) 
- 11:55, tretí prišiel Vladimír Tejkal 
z Olomouca (HO ALPKLUB Brno) 
- 12:10. V kategórii žien s veľkým 
náskokom triumfovala Jela Furuczová 
z Bratislavy (Farmaceut Bratislava). 
Druhá skončila Viola Drenková (HK 
JAMES L. Hrádok) - 17:26, na treťom 
mieste prišla Petra Mücková (Příbor) 
- 18:50. Súčasťou tohto ročníka bola 

premiérovo aj kategória Ozbrojené 
sily SR, kde s výborným časom 13:
27 prišiel prvý Stanislav Skladaný. 
Učastníci, ktorí trasu zvládli pod 24 
hodín, získali zároveň 3 kvali�kačné 
body pre Ultra-Trail du Mont-Blanc. 
Budova bývalého CVČ Relax na Ul. 
F. Nádaždyho prichýlila približne 80 
účastníkov, podľa organizátorov sa to 
nepočítalo ľahko. Niektorí dobehli až 
ráno. Ale nevzdali to.
Články účastníkov neustále 
pribúdajú na stránke https:
/ / w w w . f a c e b o o k . c o m /
p a g e s / P o n i t r i a n s k a - s t o v k a /
220556531295690

Radovan Harach, Ivo Pavlík a JP
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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

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post 
predsedu TSK ? 
Moje najkrajšie spomienky sa viažu práve na 
tento kraj. Vyrastal som tu v Handlovej, na severe, 
chodil som tu do školy, mám tu veľa kamarátov 
a spolužiakov. Považujem za svoju povinnosť tomuto 
kraju niečo vrátiť. Verím, že s dôverou spolukrajanov 
sa mi to podarí.
2. Nezdá sa Vám, že ako zápasník nemáte 
dostatočné skúsenosti? 
Mať nezlomný postoj je dôležité nielen v zápase. Na 
druhej strane nemusím byť majstrom sveta, aby som 
vedel, s čím sa treba popasovať.
3. Stojí za Vami pravicová koalícia, ako Vás to 
ovplyvní?  
Nijako. Tým, že za mnou stojí veľa strán, mám 
väčšiu nezávislosť. Nie som členom žiadnej strany, 
zodpovedám sa len svojmu svedomiu. Na druhej 
strane ma teší, že sa podarilo pre spoločnú vec spojiť 
celú pravicu v práve v Trenčianskom kraji.  Nie všetky 
kraje sa tým môžu pochváliť. 
4. V čom sa vidíte, aké zmeny by ste zaviedli? 
Predovšetkým mi je ľúto, ako málo využívame 
možnosti cezhraničnej spolupráce. Rovnako za 
svoju prioritu považujem dopravu a zmeny v jej 
�nancovaní. Takisto ma trápi, ako školy produkujú 
nezamestnaných a chýbajúce prepojenie škôl 
s fabrikami. 
5. Viackrát odznelo, že v problematike kraja 

nemáte veľké znalosti, ani nie ste politik..
Máte pravdu, nie som politik. Som človek, ktorý 
nie je na rôzne „tančeky“. Skrátka viem, kedy veci 
fungujú a kedy nefungujú. Keď nefungujú, treba 
ich riešiť.

Okrem toho múdry človek sa obklopuje ešte 
múdrejšími. Verím, že okolo mňa sa podarí 
zhromaždiť takých spolupracovníkov, ktorí 
vedia a chcú urobiť pre Trenčiansky kraj 
maximum, podobne ako ja. 
6.  Čím sa odlíšite od svojho predchodcu?
Prístupom k ľuďom. Vždy som veril priamym 
riešeniam. Hlavne – treba priblížiť župu jej 
obyvateľom. 
7. Sľubujete viacero riešení, no odkiaľ na to 
zoberiete �nancie?
Vidím veľké rezervy v čerpaní eurofondov, 
verím, že ak sa do toho pustíme, tak by sme sa 
mohli stať lídrami v čerpaní peňazí z EÚ.
8. V ktorých oblastiach vidíte priestor na 
zmeny?
Jednoznačne školstvo a doprava. V školstve 
prepojiť prax a vzdelávanie zriadením učebných 
pracovísk u zamestnávateľa. V doprave 
presmerovať dotácie z kilometrov do priamej 
úľavy z ceny lístku. 
9. Kto �nancuje kampaň? 
Čiastočne ja z vlastných prostriedkov, prispeli, 
známi, kamaráti ale aj  strany, ktoré ma 
podporili.

10. Čo ak sa Vám nepodarí zvíťaziť?
Do každého zápasu idem s cieľom zvíťaziť. Ak sa 
tak neudeje, nič sa nestane a život pôjde ďalej aj 
s novými výzvami. Tie mi nikdy nerobili problém.

„POSKYTUJEME   POŽIČKY“ 

200 až 1700 euro. 
Volajte 0904 491 673.

Predám 2-izbový byt v Handlovej. 
Sídlisko MC 75 m2 27/12 OV. 
Čiastočná rekonštrukcia. 
Cena dohodou . Tel. : 0944548052

Napísali ste
Tak ospievaný banícky deň, ale 
mnohým chýbala banícka kapela, 
ktorá je už na zabudnutie. Prečo?  
Naše panstvo ju už nepotrebuje.  
A veru dnešným rokom by bola 
oslávila krásnych 100 rokov.  Kto 
im za tie roky poďakuje, alebo ruku 
podá. Je to úbohé.  Na každej dedine 
je kapela, len u nás už nie.  Veď nás 
sprevádzala na cintoríne, alebo na 
potešenie.Veľmi nás to mrzí.  

S pozdravom Vaša 
stará občianka Beti. 

Výhercovia tajničky september 
2013:
Bírešová, Stolárik, Tatárová, 
Eichenbaum.
Výhry si vyzdvihnite v predajni 
Sladká vášeň v dome kultúry.

0907 774 280046/544 4013

Pozývame vás 
na basketbalovú 
extraligu
V piatok 4. októbra zápasom 
v Nitre vkročia hráči MBK do novej 
sezóny. Mužstvo  povedie 39-ročný 
handlovčan Ľudovít Smačko, 
športový riaditeľ Ing. Ivan Kartáč 
a vedúci mužstva Ing. Rudolf Vlk. 
Prezidentom klubu sa stal Ivan 
Kaniansky. 

Na palubovke nás budú 
reprezentovať:

Peter Vojtek 6, krídlo, 196 cm 
Ondrej Haviar 12, rozohrávač, 177 cm 
Milovan Savič 15, pivot,205 cm 
V. Veličkovič 4, rozohrávač,  178 cm 
Nemanja Gudzič 14, krídlo, 198 cm 
Peter Kiss 18, krídlo, 194 cm 
Andrej Galád 11, krídlo, 196 cm
Tomáš Mrviš 13, krídlo, 201 cm 
Jozef Vojtek 10, pivot, 205 cm 
Viliam Ridzoň 7, krídlo, 195 cm 
Ľubomír Štorcel 8, krídlo/pivot, 193 cm 
Michal Dolník 17 krídlo/pivot, 205 cm 
Miroslav Mátych 9, krídlo, 186 cm 

V októbri nás doma čakajú 
zápasy:

2. kolo - streda, 9. október 2013 
Svit - Handlová   
5. kolo - sobota, 19. október 2013 
Handlová - Levice  
 7. kolo - sobota, 26. október 2013 
Handlová - Inter   

Derby zápas so susedmi z Prievid-
ze sa odohrá na palubovke MBK 
Handlová 6. novembra 2013.

VH
Zdroj: www.mbkhandlova.sk,  www.basket.sk 

Podnikateľský inkubátor 
v Handlovej ponúka priestory na 

SVADBY, KARY, OSLAVY, 
FIREMNÉ PODUJATIA
www.inkubatorhandlova.sk


