
 Po predložení tohto kupónu  5%   zľava

Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia

Handlovské noviny
Kostolík na hornom konci ožil a opeknel 

September 2013
 Tropické horúčavy, úniky do 
chládku alebo čím najbližšie k vode, 
chvíle sladkého ničnerobenia … to 
všetko je už za nami. Niekedy si 
len tak povzdychneme, že leto a 
nádherné slnečné dni akosi utečú 
oveľa rýchlejšie, ako tie zamračené 
a studené. 
 Aj školáci už oprášili pavučiny 
z tašiek a vrátili sa do svojich 
tried, ku svojim kamarátom ale aj 
žiackym povinnostiam. S nadšením 
2.september očakávali asi len prvá-
čikovia. Pre nich boli tieto prázdniny 
neuveriteľne dlhé a nevedeli sa do-
čkať, kedy sa už konečne skončia. 
Pri všetkých ďalších prázdninách si 
budú želať presný opak.
    Záver leta patril v Handlovej aj na-
jväčšiemu baníckemu sviatku. Užili 
sme si Deň baníkov so všetkým, čo 
k nemu patrí : s úctou k banským 
odborníkom, spomienkou na tých, 
ktorí bani obetovali svoj život, ale aj 
so zábavou, ktorá tiež patrí k životu. 
V minulosti sa v Handlovej mnoho 
významných udalostí viazalo práve 
k dátumu Dňa baníkov. Vtedy sa 
slávnostne otvárali nové stavby, 
vtedy chodilo do Handlovej hrávať 
Slovenské národné divadlo.... Svoju 
významnú udalosť mali aj tohtoroč-
né oslavy sviatku baníkov. Je ňou 
otvorenie 12. poľa ťažobného úseku 
Handlová. Investícia Hornonitrian-
skych baní znamená zachovanie 
zamestnanosti pre viac než 600 ba-
níkov na najbližších 10 rokov. A to 
je najlepšia správa a skvelá bodka 
na konci krásneho leta!

Rudolf Podoba
primátor Handlovej

V nedeľu 18.augusta 2013 sa na 
Hornom konci v Handlovej  pred 
Kostolom Dobrého pastiera nielen 
dojemne, u mnohých prítomných 
so slzami v očiach, spomínalo, 
ale bolo aj veselo. Po náročných 
dňoch opráv interiéru, bol Kostol 
Dobrého pastiera odovzdaný ve- 
riacim a všetkým Handlovčanom. 

Na uskutočnení nevyhnutnej 
vnútornej renovácie kostola sa 
finančne podieľali nemeckí rodáci 
vysťahovaní do Voerde a Karpa-
tendeutschen Landmannschft 
prostredníctvom nadácie Stiftung 
Karpatendeutschen Kulturerbe. 
Spoločne vyzbierali krásnu sumu 

5 150 EUR, ktoré odovzdali pri tejto 
slávnosti handlovskej farnosti.  Vnú 
torné priestory citlivým zásahom 
realizovali súrodenci Smorekoví 
z Horného konca pod dohľadom 
Jozefa Maďara a Hildegardy Ra-
dovskej. 
Zvony v zrenovovanej drevenej 
zvonici zvolali veriacich a nemec-
kých hostí po krátkom kultúrnom 
programe speváckej skupiny 
Grünwald, na slávnostnú svätú 
omšu, ktorú slúžil Vdp. Peter Dufka. 
Slávnosť svojou návštevou poctili 
okrem veriacich, nemeckých hostí 
a prítomných Handlovčanov aj 
vzácni hostia. Europoslankyňa 

Anna Záborská a úspešný repre-
zentant Československa v zápasení  
Jozef Lohyňa. V príhovore primátor 
mesta Handlová Ing. Rudolf Podo-
ba vyzdvihol dobré spolunažívanie 
nemeckej a slovenskej menšiny 
v Handlovej, ale aj snahu zapísať 

„kostolík“ do Ústredného zoznamu 
NKP Slovenska, aby sa tento jediný 
a jedinečný kamenný kostolík za-
choval pre nasledujúce generácie. 
Spoločne si vážme to, čo tu vybu-
dovali naši starí rodičia a starajme 
sa o tieto pamiatky. Aby tu po nás 
ostali, nielen z vďačnosti a v spo-
mienkach.  

Karpatskonemecký spolok  Handlová 

Novootvorená predajňa 
chovateľských potrieb a salón 

pre psov LASSIELAND 
Vás pozýva do svojich priestorov na Ul. SNP 
(za parkoviskom oproti obch. domu Jednota)

Po - Pi:  9:00 - 17:00
So:  9:00 - 12:00
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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!

Štyri roky po najväčšej tragédii v 
Bani Handlová sa už ráno pri Pamät-
níku obetiam banských nešťastí na 
cintoríne v Handlovej zišli kolegovia 
dvadsiatich baníkov a banských zá-
chranárov, pre ktorých sa 10.august 
2009 stal osudným. 

 V to ráno nikto netušil, že sa schyľuje 
k dráme. Banskí záchranári v podzemí 
handlovskej bane likvidovali požiar, ako 
už toľkokrát predtým. Zlá predtucha 
prišla o pol desiatej, kedy sa prerušilo 
telefonické spojenie so záchranármi v 
podzemí. Tento moment bude v Hand-
lovej už navždy pripomínať zvuk zvonov 
vždy 10.augusta presne o 9.30 h. 
     V októbri 2010 Národná rada Sloven-
skej republiky vyhlásila 10.august za 

Pamätný deň obetí banských nešťastí. 
Handlovčania si ho začali pripomínať 
ako Deň bielych ruží. Podľa mytológie 
sa biela ruža zrodila z morskej peny, 
preto je taká krehká. 
   10. augusta 2013 sa počas celého 
dňa pri pamätníku na Ul. 29.augusta 
zastavovali ľudia, aby zapálením svieč-
ky a položením bielej ruže prejavili úctu 
dvadsiatim baníkom, ktorí zahynuli pri 
výkone svojho povolania. Podvečer 
bolo pri pamätníku spomienkové 
podujatie, počas ktorého k prítomným 
prehovoril primátor Handlovej Rudolf 
Podoba. 
    Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a 
prišli si spolu s nami uctiť spomienku 
na našich priateľov.

Mesto Handlová

Biele ruže sme položíli k pamätníku po tretíkrát

Pozvánka na MsZ
Primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba zvoláva 

mestské 
zastupiteľstvo 
na štvrtok  26. septembra  
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.

V Bani Handlová sa bude ťažiť na novom 
ťažobnom poli 
V bani Handlová bolo 30. augusta 2013 slávnostne uvede-
né do prevádzky prvé pracovisko v novej ťažobnej kapacite 
12. poli ťažobného úseku Handlová.  

Pre Hornonitrianske bane Prievidza a región hornej Nitry 
to  znamená zachovanie zamestnanosti pre  viac ako 600 
baníkov. Nové ťažobné pole plánujú hornonitrianski baníci pre-
vádzkovať minimálne 10 rokov, do roku 2023 s očakávanou 
celkovou ťažbou 2 900 000 ton hnedého uhlia. Je signálom, 
že baníctvo na hornej Nitre, aj po viac ako 100 rokoch priemy-
selnej ťažby uhlia, nežije zo spomienok, ale robí všetko preto, 
aby ťažba uhlia mala svoju kontinuitu a budúcnosť. 
 

Prvé pracovisko  v novej ťažobnej kapacite  - 12. poli ťažob-
ného úseku Handlová, komplexne mechanizovaný stenový 
porub, rozbieha kolektív stenárov vedený prvým predákom 
Ferdinandom Laštiakom.  

12. pole ťažobného úseku Handlová znamená pokračovanie 
ťažby v bani Handlová  a zachovanie zamestnanosti pre cca 
600 baníkov, ktorí sa sem postupne presunú po ukončení pre-
vádzky  vo Východnej šachte, kde v októbri tohto roku ukončí 
ťažbu uhlia posledný stenový porub. 
 

Hornonitrianske bane Prievidza sú najväčšou ťažobnou hne-
douhoľnou spoločnosťou na Slovensku. Uhlie ťažia v troch 
ťažobných úsekoch – v bani Cigeľ, v bani Handlová a v bani 
Nováky. V roku 2013  plánujú  vyťažiť 2 130 000 t uhlia.  
V skupine Hornonitrianskych baní Prievidza poskytujú pracov-
nú príležitosť pre cca 4 200 zamestnancov

Z tlačovej správy HORNONITRIANSKYCH BANÍ PRIEVIDZA, a.s. 22.8. 2013  

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!

Dni európskeho kultúrneho 
dedičstva opäť v Handlovej
Pozývame 18. septembra 2013 

Zámerom je, aby sa počas DEKD umožnilo 
verejnosti spoznávať bohaté kultúrne dedič-
stvo Slovenska a otvorili sa širokej verejnosti 
pamiatky, ktoré otvoria svoje priestory, kde  
bude pripravený rozmanitý kultúrny program. 
Okrem prednášok, besied, seminárov, či preh-
liadok kultúrnych ustanovizní, sa do ponuky 
dostávajú aj špeciálne tematicky zamerané 
tvorivé dielne či koncerty. DEKD v regiónoch 
bývajú výsledkom dobrej spolupráce obecných 
samospráv,  kultúrnych ustanovizní, spolkov a 
aktívnych občanov.

Mesto Handlová a Karpatskonemecký spolok 
v Handlovej pre vás Handlovčanov pripravili 
v stredu 18. septembra v čase od 10.00 h. 
do 18.00 h. v Dome stretávania karpatských 
Nemcov na Poštovej ulici Deň otvorených 
dverí .
Program bude rozdelení do dvoch samostat-
ných celkov. V dopoludňajších hodinách sa 
v Dome stretávania stretnú školáci so svojimi 
učiteľmi. Komentovanou prehliadkou pamätnej 
izby sa oboznámia z históriou Handlovej, ne-
meckej poľnohospodárskej obce, ktorú v roku 
1909 zmenilo spustenie priemyselnej ťažby 

uhlia. Pohnuté roky konca 2. sv. vojny pretvorili 
Handlovú rokmi na mesto multikultúrne, v kto-
rom žijú viacerí príslušníci národnostných men-
šín. Pripravená beseda, zaujímavé premietanie 
z histórie karpatských Nemcov na Slovensku, 
vedomostný kvíz s cenami, to všetko nájdu 
školáci na návšteve Domu stretávania. Určite 
sa spoločne so speváckou skupinou Grün-
wald naučia aj nemeckú ľudovú pieseň, alebo 
nemeckú báseň. Na záver si pripravia niečo 
malé „tradičné“ zo starej tradičnej nemeckej 
kuchyne. 
V popoludňajších hodinách budú dvere otvo-
rené všetkým záujemcom o spoznanie života 
nemeckej Handlovej. Ako sa tu žilo, aké boli 
zvyky pri významných udalostiach (svadba, 
krst, dožinky), ako sa nemecké obyvateľstvo 
zabávalo, čomu sa venovali ženy a matky v do-
mácnostiach počas dlhých zimných večeroch, 
to prinesie rozprávanie členov karpatskone-
meckého spolku, ktoré bude prepojené s ve-
rejnou skúškou nácviku piesní v nemeckom 
aj slovenskom jazyku.
Príďte sa pozrieť nielen na výstavu, bohatý 
kultúrny program, ale spoznajte život nemeckej 
menšiny žijúcej v Handlovej od 14.storočia 
a obohaťte nielen svoje duchovné dedičstvo. 
Svoju návštevu prosím ohláste vopred na tel. 
čísle Hildegarda Radovská 0905215228.

Jana Oswaldová 
a Karpatskonemecký spolok z Handlovej
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V stredu 21.8.2013 o 16.00 h nahlá-
sila občianka mesta na MsP, že na 
Ul. Prievidzská sa prepadol chodník. 
Chodník, kde vzniklo prepadlisko, je 
na pravej strane (pohľad z centra 
mesta) na ľavom brehu rieky Han-
dlovka. Príslušníci MsP v súčinnosti 
so štátnu políciou  kontaktovali ope-
račné stredisko správy ciest. Na 
pokyn vedenia mesta však boli do 
hodiny osadené zábrany cez organi-
záciu mesta MSBP Handlová, s.r.o. 

Na základe intervencií mesta sa dňa 
23.8.2013 vykonala obhliadka tohto 
miesta aj zo strany Slovenskej správy 
ciest a Povodia Váhu. Po obhliadke 
bolo zrejmé, že nebude možné realizo-
vať ihneď zasypanie jamy, nakoľko bolo 
potrebné podľa vyjadrení odborníkov 
očistiť celý priestor jamy za použitia 
ťažkej techniky. Poškodená bola aj 
cestná vpusť z hlavnej cesty 1/50. 
Na základe obhliadky SSC a Povodia 
Váhu sa oprava začala realizovať od 
pondelku 26.8.2013 z dôvodu rozsiah-
losti tejto poruchy chodníkového telesa 
a čiastočne aj štátnej cesty I/50 na Ul. 

Prievidzská v Handlovej. Po zastabili-
zovaní tejto poruchy a jej odstránení 
mesto Handlová vykoná opravy povr-
chu chodníkového telesa. Oprava zo 
strany mesta však bude realizovaná 
až po celkovom usadení navozených 
hornín a potrebných opráv z dôvodu 
efektívneho vynaloženia finančných 
prostriedkov.

V čase prepadu chodníka nebol nikto 
zranený. Jama mala rozmery v čase 
prepadu (cca) 1,4 x 2 m, hĺbka 1,70 m. 
Dňa 22.8.2013 sa zväčšila – prepadol 
sa obrubník. Jednou z predpoklada-
ných príčin vzniku prepadliska boli 
určené aj povodne z augusta 2010.

JP, foto www.aktuality.sk

Prepadnutý chodník v Handlovej 

Mesto Handlová
so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a záko-

nom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje

V ý b e r o v é   k o n a n i e 
na obsadenie miesta  

riaditeľa/ky Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová
                                                                                         
                                   
Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľa 
školy sú stanovené v zákone č. 317/2009 Z. z. o pe-
dagogických a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uchádzač o miesto riaditeľa/ky školy musí:
1) spĺňať kvalifikačné predpoklady: 
- úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie,  
- kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školské-
ho zariadenia stanovené vyhláškou č. 437/2009 Z. z., 
ktorou sa určujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 
kategórie pedagogických a odborných zamestnancov 
v znení neskorších predpisov,
2) byť bezúhonný,
3) zdravotne spôsobilý,
4) ovládať štátny jazyk,
5) mať najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti. 

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov:
- znalosť základných legislatívnych noriem, 
- riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, 
- ovládanie práce s s PC/WORD, EXCEL, INTERNET 
– aplikácie.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• úradne overené fotokópie dokladov o vzdelaní,
• doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• návrh koncepcie rozvoja školy,
• písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných 
údajov na účely výberového konania (podľa zákona č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov) .

Prihlášky do výberového konania posielajte alebo osob-
ne doručte s požadovanými dokladmi (úradne overené 
fotokópie) najneskôr do 24. septembra 2013 do 14.00 
hod. na adresu Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 
51 Handlová. Obálku označte heslom “VK – riaditeľ MŠ 
- NEOTVÁRAŤ”.  Termín a miesto výberového konania 
uchádzačom písomne oznámi rada školy.

Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 

a v mesiaci august 2013 dožili

Pavol  Kočner
Augustín  Danielčík
Anna  Žabenská
Etela  Chrenková
Žofia  Valeková
Jozef  Salanci
Michal  Landsmann
Valéria  Mokrá
Veronika  Deliová
Edita  Roobová
Alžbeta  Kečkéšová
Lýdia  Schniererová
Anna  Jonášová
Justína  Gemeľová
Amália  Tonhauzerová
Radoslava  Geschwandtnerová
Brigita  Roobová
Milan  Matula
Erika  Nemcová
Milan  Sýkora
Alžbeta  Ivanová
Stanislava  Kašová
Kveta  Plavčanová
Eva  Vranková
Magdaléna Kaššová
Michal  Zibura
Mária Hricová
Estera  Gregušová
Mária  Gregušová
Marta  Podobová
Ján  Spišiak
Jozef  Šútovský

Narodené detičky 
júl /august 2013

Junior Destiny  Chrenovský
Filip Fantura
Sebastián  Csáno
Matej  Magula
Roland  Pásztor
Emma  Švecová
Lenka  Beňadiková
Eva  Bačíková
Laura  Šálová
Jana  Peťková
Ema Juliana  Kellerik

Pozn.: Zoznamy narodených 
detí a tých, ktorí nás opustili  sú 
zostavené v poradí v  akom boli 
doručené oznámenia o narodení či 
úmrtí z príslušných matrík.
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Máte pocit, že je veľa Handlov-
čanov, ktorí dosiahli významný 
úspech? Napíšte nám, zaslúžia si 
verejné uznanie! Ak poznáte výni-
močnú osobnosť, ktorá šíri dobré 
meno mesta, významne pomáha 
jeho rozvoju v oblasti kultúry, hos-
podárstva alebo spoločenského 
života, neváhajte zaslať nomináciu 
na handlova@handlova.sk, volaj-
te na 046 519 25 39 najneskôr do 
30. septembra 2013.  

Formulár na vypísanie nominácie 
nájdete na www.handlova.sk a na 
mieste prvého kontaktu MsÚ, kde 
ho môžete aj vypísaný odovzdať. 
Poslanci MsZ budú schvaľovať no-
minácie na mestskom zastupiteľst-
ve 31. októbra 2013. Ceny budú 
odovzdané pri príležitosti konania 
Handlovských Katarínskych dní 22. 
novembra 2013. 

Tradične sa pri príležitosti Hand-

lovských katarínskych dní koná 
Slávnostné mestské zastupiteľstvo, 
na ktorom sú udeľované verejné 
uznania a ocenenia v zmysle Šta 
tútu mesta Handlová (VZN č.5/
2007 v znení jeho Doplnku č.1) 
t.j. čestné občianstvo, ceny mesta, 
ceny primátora mesta a odmeny. 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
udeľovanie týchto verejných uznaní 
a pochvál uznesením MsZ. Nomi-
novať na ocenenia môžu poslanci 
MsZ, primátor mesta ale i široká 
verejnosť.

V auguste 2013 INEKO (mimovlád-
na nezisková organizácia, ktorá 
podporuje ekonomické a sociálne 
reformy ) zverejnila hospodárenie 
samospráv na Slovensku. Osobitne 
sa INEKO a aj médiá v jednej časti 
venovali Handlovej, ktorá bola 
označená za nestabilnú z dôvodu, 
že časť záväzkov neuhradila do 60 
dní po lehote splatnosti a výška 
záväzkov po lehote splatnosti 
zároveň presiahla 15 percent ich 
bežných príjmov. 

Aby sme uviedli informácie na správnu 
mieru, zverejňujeme aj na stránkach 
Handlovských novín rozhovor s primá-
torom mesta Rudolfom Podobom, ktorý 
bol zaslaný aj do redakcie MY Hornonit-
rianske noviny. Veríme, že uistíme Han-
dlovčanov, že Handlová je stabilná. Aj 
napriek tomu, že ako množstvo ďalších 
samospráv dennodenne rieši ekonomic-
ké problémy.

Ako vnímate tieto vyjadrenia? Prekro-
čila Handlová spomínané kritériá? 
Rudolf Podoba : Vážený p. redaktor, 
žijeme dobu, v ktorej nám médiá vnu-
cujú pravdu a snažia sa nás presvedčiť 
o tom, že čo píšu je pravda. Informácie, 
ktoré zverejnilo INEKO v minulých dňoch 
o hospodárení samospráv na Sloven-
sku, vychádzajú minimálne o Handlovej 
z nepravdivých údajov. Samosprávy 
majú povinnosť predkladať štatistické 
výkazy  o svojom hospodárení minister-
stvu financií v štvrťročných intervaloch. 
Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy vo 
svojich paragrafoch presne definuje, 
ako mestá a obce musia hospodáriť. 
Ministerstvo financií (MF SR) dôsledne 
sleduje ukazovatele:
1. celková suma dlhu mesta (BEZ ŠFRB) 
nesmie prekročiť 60 % skutočných bež-
ných príjmov predchádzajúceho roka
2. suma ročných splátok návratných 
zdrojov finacovania, vrátane úhrady 
výnosov nesmie prekročiť 25 % skutoč-
ných bežných príjmov predchádzajúce-
ho rozpočtového roka

V prvom prípade celková suma dlhu 
mesta Handlová  voči príjmom z pred-
chádzajúceho  rozpočtového roka mes-
ta Handlová predstavuje  34,08 %  - ný 
podiel. ( maximum 60%). Mesto teda 
podmienku plní. V druhom prípade cel-
ková suma ročných splátok návratných 
zdrojov financovania vrátane úhrady 
výnosov mesta Handlová,  činí 8,92 % 
zo skutočných bežných príjmov pred-
chádzajúceho roka. Maximum podľa 
zákona  je 25%. Takže aj v tejto oblasti 
danú podmienku mesto plní.

Prečo potom INEKO hovorí o neplnení 
rozpočtových podmienkach v meste 
Handlová?
Rudolf Podoba: Odpoveď je jednoduchá: 
Žijeme v dobe počítačov a internetu. 
Všetky údaje o meste sa spracovávajú 
cez ekonomický softvér a čísla, ktoré 
sa do neho vkladajú tieto programy 
zoraďujú do príslušných kolóniek 
a tabuliek. Nedopatrením,  CHYBOU 
softvéru sa do úhrnného výkazu 
k 31.12.2012 v kolónke Fin  7- 04 na-
čítal údaj o celkovej výške úverov. Tento 
údaj bol uvedený v riadku, kde mali byť 

vykázané záväzky po splatnosti a tiež 
bol tento údaj načítaný do riadku, kde 
mal byť uvedený údaj o výške uznaných 
záväzkov neuhradených viac ako 60 
dní. Po zistení chyby sme okamžite 
informovali MF SR , sekciu rozpočto-
vej politiky a vzniknuté nedopatrenie 
a vysvetlenie MF SR akceptovalo avšak 
neopravilo vo výkazoch. Tak sa stalo, 
že INEKO narábalo s údajmi MF SR, 
v prípade Handlovej s údajmi, ktoré 
neboli opravené a správne. Táto chyba 
nás mrzí a už sme urobili v spolupráci 
s IT technikmi opatrenia, aby k  takýmto 
administratívnym chybám v budúcnosti 
nedochádzalo.

Pokiaľ boli prekročené, prečo Handlo-
vá nepristúpila na ozdravný režim? Je 
nutný pre Handlovú ozdravný režim? 
Rudolf Podoba: MF SR  má povinnosť 
zo zákona nariadiť ozdravný režim tým 
mestám, ktoré uvedené podmienky vo 
svojom financovaní porušili a v prípade 
Handlovej nebolo takéto nariadenie ni-
kdy doručené, nakoľko nebolo čo riešiť.

V akej kondícií je v súčasnosti eko-

nomika Handlovej? Aký má dlh na 
jedného obyvateľa? 
Rudolf Podoba: Mesto, tak ako všetky 
samosprávy na Slovensku má svoje 
problémy a snaží sa ich riešiť. Od roku 
2009 sa stále boríme s výpadkom prí-
jmov od štátu, tzv. podielová daň. Ročne 
sa musíme vysporiadať s výpadkom 
1 mil. €, čo je nemalá suma. Zatiaľ sa 
nám to darí robiť tak, aby to obyvatelia 
nepocítili na službách a neprenášame 
bremeno výpadku podielovej dane na 
obyvateľov vo forme zvýšenia miest-
nych daní. Keď som pred piatimi rokmi 
preberal mesto bol dlh na obyvateľa 
vo výške 248,13 €. Dnes je na úrovni 
129,56 €. Dali sme si úlohu nezvyšovať 
dlh mesta, splácať predchádzajúce úve-
ry a to sa nám darí.

Chystá mesto nejaké nové šetriace 
opatrenia? Pokiaľ áno, dotknú sa niek-
toré aj samotných obyvateľov? 
Rudolf Podoba: Mesto už piaty rok 
pracuje v krízovom  režime. Počas 
týchto rokov sme vykonali rad racio- 
nalizačných opatrení. Vyradili sme 
zo siete jednu základnú školu, jednu 
materskú školu, presťahovali sme 
CVČ. V tomto roku ukončilo mesto 
pracovný pomer s 15 zamestnancami. 
Zracionalizovali sme verejné osvetlenie, 
kosenie verejnej zelene, zber a zvoz 
komunálneho odpadu a pod. Mohol 
by som hovoriť o desiatkach ďalších 
opatrení, ktoré sme spravili, a ktoré 
ešte urobíme. Jedným dychom však 
je potrebné povedať , že situáciu nám 
sťažujú aj niektorí naši nedisciplinovaní  
obyvatelia  a podnikatelia. Táto skupina 
ľudí nám dlhuje 428 228,43 €. Sú to po-
hľadávky daňové aj nedaňové. Stalo sa 
akoby národným športom neplatiť dane 
a poplatky. Potom to ale nemá riešenie 
a chráň nás Pán Boh od takéhoto kona-
nia.  V neposlednom rade ale tiež mestá 
potrebujú prezieravý a šetrný prístup od 
Vlády SR. Iba znižovaním príjmu obciam 
na ich chod a nútenie ich rok čo rok  do 
šetrenia, nie je správna cesta. Je po-
trebné konečne dokončiť audit verejnej 
správy a tak si dať konečne odpoveď, 
kto na koho dopláca.

JP, ilustračné foto VH

Handlová je stabilná 

Dajte vedieť o skvelých Handlovčanoch, 
nominujte osobnosť na ocenenie! Handlovské Katarínske dni 2013 SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

oznamuje, že dňom 2.9.2013
bude vyhlásené výberové konanie
na pozíciu 

riaditeľ/ka neziskovej organizácie
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.,
do pôsobnosti ktorého bude patriť
zariadenie sociálnych služieb na Ul. M. 
Krššákovej 1, 972 51 Handlová. 
Podrobnosti výberového konania
nájdete na www.handlova.sk, vývesnej 
tabuli pred MsÚ a v infotexte regionál-
nej televízie RTV Prievidza.

Výberové konanie



Zvoz separovaných 
zložiek odpadu

V mesiaci september 2013 sa budú 
jednotlivé zložky zvážať 
nasledovne: 

Mesto Handlová, Nová Lehota, Horný 
koniec
 papier  4. a 18.9.2013
 plasty  11. a 25.9.2013
 kovy  17.9.2013

Mestská časť Morovno, dolný koniec
 plasty  6. a 27.9.2013
 kovy  13.9.2013
 papier  20.9.2013 

Žiadame obyvateľov mesta, aby 
v prípade plastových odpadov (PET 
fľaše) a objemnejšieho papierového 
odpadu tento stláčali a neznižovali 
tak kapacitu kontajnerov na ich zber. 
Kalendáre zvozu nájdete aj na stránke 
www.handlova.sk.

Aktuálny kalendár nájdete aj na 
www.handlova.sk, Kam s odpadom 
v Handlovej.    
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Zvoz veľkokapacitného odpadu 
v septembri 2013
Vážení Handlovčania, veľkokapacitný zvoz odpadu sa 
bude konať po druhýkrát v meste Handlová v mesiaci 
september. Presný termín nájdete na stránke www.han-
dlova.sk, vo vývesnej tabuli pred MsÚ, infotexte RTV 
a oznam bude vyhlásený aj prostredníctvom mestského 
rozhlasu. Bohužiaľ aj napriek tomu, že mesto opakovane 
informovalo o tom, že zber VOO sa nebude realizovať 
v roku 2013 každý mesiac, ale podľa platného VZN dva 
krát do roka, často obyvatelia tento odpad vykladajú ku 
kontajnerom, čím vytvárajú čierne skládky. Ďakujeme, že 
tak nebudete konať, inak bude mesto nútené takéto ko-
nanie sankcionovať. Za čierne skládky platíme napokon 
draho všetci spoločne.

Ďakujeme, že budete využívať bezplatné nasledovné 
služby:

Aký odpad môžu Handlovčania bezplatne doniesť na 
Zberný dvor na Ul. Potočná?
• separačných surovín (plasty, sklo, kov.obaly, papier  
 a lepenku, VKM),
• elektroodpad (čiernu a bielu elektroniku) 
• nebezpečného odpadu (farby,žiarivky, autobatérie,  
 tuškové batérie, pesticídy...) 
• oleje (motorové oleje)
Aký odpad môžu Handlovčania bezplatne doniesť na 
Stredisko triedeného zberu na Skládku odpadov Hand-
lová (Ul.Na Scheiblingu)
• veľkoobjemného odpadu (nábytok, koberce, kuch. 

Poskytnutie úľavy 
z poplatku za komunálne 
odpady 

Oznamujeme občanom, že na zá-
klade platného VZN č. 3/2012 o po-
platku sa blíži termín na uzávierku  
žiadostí o odpustenie alebo zníženie 
miestneho poplatku za komunálny 
odpad – t.j. do  30. septembra 2013. 
Mesto poplatok zníži podľa najnižšej 
sadzby za obdobie, za ktoré poplatník 
hodnoverným dokladom preukáže, že 
sa v zdaňovacom období nezdržiava 
alebo nezdržiaval na území mesta. 
Doklad musí byť zhodný so zdaňo-
vacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje  
nárok na zníženie poplatku, a musí 
obsahovať uvedenie dátumu od kedy 
a do kedy bol poplatní mimo územia 
mesta. Nárok vzniká až vtedy, ak je 
obdobie pre uplatnenie zľavy dlhšie 
ako 90 dní. Podáva sa na predpísa-
nom tlačive, ktoré je k dispozícií na 
webovej stránke mesta Handlová ale-
bo na Mestskom úrade v Handlovej.

Ing. Tatiana Molnárová, 
vedúca odd. správy majetku, daní 

a podnik. činnosti

linky, umyvadlá, vane, bytové jadrá, podlahové krytiny)
• drobného stavebného odpadu (drobný stavebný 
 odpad z prerábania bytov a bytových jadier)
• drevené okná
• separačných surovín (plasty, sklo, kov.obaly, papier 
 a lepenku, VKM)
Tento odpad sa po preukázaní Handlovčanov občianskym 
preukazom prevezme bezplatne aj v popoludňajších 
hodinách a v sobotu a nedeľu vrátnikmi spoločnosti Hater-
-Handlová, spol. s r.o. Podnikatelia, živnostníci majú z vý-
konu svojej činnosti tieto druhy služieb spoplatnené podľa 
cenníka spoločnosti Hater-Handlová, spol. s r.o.

Bez komentára

Prievidzský parostrojný spolok 
pozýva na poslednú jazdu pred 
komplexnou rekonštrukciou kotla 
historickej parnej lokomotívy 
464001 „Ušatá“, evidovaného 
ako zbierkový predmet Múzejno-
-dokumentačného centra Brati-
slava. Prečo lokomotíva dostala 
pomenovanie „Ušatá“, aká bola 
história tejto parnej mašinky a 
prečo posledná jazda, to sa do-
zviete na stránke www.464001.sk, 
a www.handlova.sk. 

Na poslednú jazdu sa parná loko-
motíva zapískaním vydá 21. sep- 
tembra 2013 po jednej z architek-
tonicky najkrajšej, ale stavebne 
najnáročnejšej trase, Stredosloven-
ským okruhom, prejde stanicami 
Prievidza – Handlová – Horná 
Štubňa – Diviaky – Banská Byst-
rica – Zvolen – Kremnica – Horná 
Štubňa – Handlová – Prievidza. 
Výťažok z cestovného poputuje 
na záchranu a opravu kotla loko-
motívy.

Parný vlak bude z Handlovej 
odchádzať 8.20 h. zo železničnej 

stanice.
Predpokladaný príchod do Handlo-
vej je krátko po 17.00 h. 
Cena spiatočného cestovného líst-
ka je 15 EUR dospelí,
7 EUR deti (7-15 rokov), 
deti do 7 rokov cestujú zadarmo. 
V cene cestovného lístka kapust-
nica!
Trasa dlhá 206 km parným vlakom 
464001 „Ušatá“ zo stanice Prievi 

dza a späť prejde stredným Sloven-
skom cez 44 tunelov a 5 viaduktov. 
Do kotla bude potrebovať takmer 15 
t uhlia a spotrebuje 50 000 l vody. 
Viac o histórii výstavbe železničnej 
trate ako aj aktuálne informácie 
budú zverejnené na stránkach 
www.464001.sk, www.handlo-
va.sk, www.vlaky.net

Jana Oswaldová a Ján Lošonci 

Na poslednej jazde Ušatou stredným Slovenskom 21.9.2013
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Mestská polícia informuje.....
Mestská polícia zaznamenala 
za mesiac júl 2013 – august 2013 
/od 19.07.2013 do 18.08.2013/ cel-
kom 437 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 61 priestupkov, 
z ktorých bolo 39 priestupkov ozná-
mených občanmi mesta. 
Z celkového počtu bolo 18 doprav-
ných priestupkov. V 3 prípadoch pou-
žili príslušníci TPNZOMV, tzv. papuču.

Priestupky porušením VZN:
VZN č. 6/2010 o dodržiavaní verej-
ného poriadku a verejnej čistoty – 1 
priestupok,
VZN č. 4/2012 o nakladaní s komunál-
nym odpadom a drobným stavebným 
odpadom  – 2 priestupky,
VZN č. 4/2013, ktorým sa určujú pra-
vidlá času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb – 2 priestupky.
Proti majetku bolo zistených alebo 
oznámených 6 priestupkov /z toho sa 
1 priestupku dopustila maloletá osoba/.  
Na úseku verejného poriadku riešila 
MsP celkom 8 priestupkov, kedy bol 
rušený nočný kľud.  Zákon 223/2001 
o odpadoch bol porušený v 5 prí-
padoch.V 15 prípadoch bol porušený 
Zákon 282/2002 o niektorých pod 
mienkach držania psov /nezabránenie 
voľnému pohybu psa; neprihlásenie 
psa do evidencie; neoznámenie zmeny 
skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú 
do evidencie/.Proti občianskemu spo-
lunažívaniu riešila MsP 3 priestupky. 
Pre podozrenie zo spáchania trestného 
činu bol 1 priestupok odovzdaný OOPZ 
Handlová k ďalšiemu objasňovaniu. 
Príslušníci mestskej polície odchytili  
13 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku. Dvoch psov si zobrali ich 
pôvodní majitelia.Príslušníci MsP vyko-
nali za uvedené obdobie 131 zákrokov 
a 43 výjazdov k narušeným monitoro-
vaným objektom. Kamerovým systé-
mom bolo zistených 11 priestupkov.  
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 27 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od 19.07.2013 
do 18.08.2013: 

21.07.2013 o 05:15 hod. - stála služba spo-
zorovala na MKS podozrivú osobu, ktorá na 
ul. 29. augusta  úmyselne kopla do plasto-
vých dverí a do pivničného okna, ktoré roz-
bila. Na mieste bola zistená totožnosť osoby, 
ktorá sa s domovým dôverníkom dohodla na 
úhrade spôsobenej škody. Priestupok proti 
majetku ukončený v zmysle zákona. 
22.07.2013 o 18:45 hod. - stála služba 
OOPZ Há požiadala operátora stálej služby 
MsP, aby kamerovým systémom skont-
roloval ul. 29. augusta č. 1, kde by malo 
dochádzať k bitke. Na kamere bola zachy-
tená ležiaca osoba. Hliadka po príchode na 
miesto zistila totožnosť ležiaceho zraneného 
muža, ktorý bol napadnutý inou osobou, 
ktorej totožnosť bola príslušníkom známa. 
Na miesto sa dostavila aj hliadka OOPZ, 
ktorá zadržala podozrivého. Zranenému bola 
privolaná RZP. Hliadka MsP na mieste vyko-
nala súčinnosť hliadke OOPZ, skontaktovala 
sa so synom poškodeného, ktorý sa dostavil 
na miesto. Vec v riešení OO PZ.  
25.07.2013 o 08:40 hod. – tel. oznámil 
občan mesta, že zo záhrady mu NP odcudzil 
prázdnu debničku fliaš od piva, kávu, cukor 
a rychlovarnú kanvicu. Šetrením hliadka 
MsP zistila, že do predajne potravín na ul. 
29. augusta ráno doniesli dvaja maloletí 
chlapci 20 zelených pivových fliaš. Na 
niektorých chýbala nálepka a všetky boli 
zaprášené zo stavby. Oznamovateľ potvrdil, 
že sa jedná o odcudzené fľaše. Bola zistená 
totožnosť chlapcov, u jedného z nich sa 
doma našla aj káva a rychlovarná kanvica. 
Všetky veci boli vrátené oznamovateľo-
vi. Priestupok bol odložený záznamom 
v zmysle zákona a informáciou o udalosti na 
príslušný ÚPSVaR.
 
12.08.2013 o 20:10 hod. - tel. oznámila 
stála služba MsP, že cez MKS spozorovala 
na ul. Prievidzská 35 vozidlo, ktoré bliká 
výstražnými smerovkami a na chodníku leží 
osoba. Na mieste zistené, že na zemi ležala 
mladistvá dievčina, ktorá je na prázdninách 
u otca a pri bicyklovaní sa jej šmykla noha 
do kolesa a spadla na zem. Pri páde si 
udrela hlavu a poranila ruku. Okoloidúci pri-
volali na miesto RZP a otca menovanej. RZP 

si menovanú na mieste prevzali a previezli 
na ošetrenie do NsP Bojnice.
14.08.2013 o 21:10 hod. – tel. oznámené, 
že pri vežičke na Ulici 29. augusta horia 
plastové kontajnery. Po príchode hliadky na 
miesto bol požiar takmer uhasený. Boli zho-
rené tri smetné nádoby. Šetrením na mieste 
zistené, že sa tam nachádzali 4 neznáme 
osoby. Jeden z možných podozrivých bol 
hliadkou MsP videný na ul. 29. augusta 
č. 1, keď sa hliadka presúvala k požiaru. 
O veci informovaná aj hliadka OOPZ. Vec 
je v riešení OOPZ pre podozrenie z prečinu 
poškodzovania cudzej veci.
16.08.2013 o 11:09 hod. - na útvar MsP 
sa dostavil muž a oznámil, že pred potra-
vinami Sama sedí na lavičke zranený pán, 
ktorý už dvakrát spadol na chodníku a on ho 
posadil na lavičku. Hliadka na mieste zistila 
totožnosť muža, ktorý bol dezorientovaný, 
na ľavej ruke a nad ľavým okom mal tržnú 
ranu. Hliadka mu pomohla vstať a odviedla 
ho k lekárovi.  Hliadka kontaktovala sociálnu 
pracovníčku pri MsÚ, ktorá následne infor-
movala opatrovateľku poškodeného, ktorá 
sa dostavila do zdravotníckeho zriadenia. 
16.08.2013 o 13:50 hod. – tel. oznámila 
občianka mesta, že je na svojej záhrade 
a má podozrenie, že vo vedľajšej záhrade je 
cudzia osoba a niečo odtiaľ odnáša. Hliadka 
spozorovala káričku stojacu na Lipovej ulici, 
v ktorej bolo naložené kovové pletivo, dve 
kovové vedrá, liatinová vaňa, kovové vodo-
vodné rúrky a hrdzavá plechová krytina. Po-
dozrivý sa pri káričke nenachádzal. Záhrada 
bola zarastená trávou, v strede bola drevená 
búda, okolo nej pošliapaná tráva a z boku 
bol do búdy vysekaný otvor o priemere 
0,5 m. Z dôvodu podozrenia, že sa jedná 
o vlámanie, bola na miesto privolaná hliadka 
OOPZ a kontaktovaná majiteľka záhrady. Po 
jej príchode bola vykonaná kontrola záhrady, 
podozrivý sa tam nenachádzal. Stála služba 
MsP cez MKS spozorovala podozrivého, 
ako s káričkou smeruje po ul. Lipovej. Bola 
zistená totožnosť muža, ktorý sa na mieste 
priznal, že z uvedenej záhrady odcudzil 
naložené veci a v predošlých dňoch aj krovi-
norez. Vec v riešení OOPZ. 
MsP Handlová – volajte 24 hodín den-
ne 046/168 00, 046/ 5475 007 alebo 
0905 499 384
a nezabudnite, ak ste svedkom pro-
tiprávnej činnosti, nahláste ju ihneď. 
Pozrite si aj odklik na www.hand-
lova.sk Mestský útulok a staňte sa 
majiteľom psíka.

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

Dobrá správa z Handlovej č.21/2013, 
21.8.2013
Ako každý rok, tak aj tento rok Ta-
nečno- športový klub Stella hodnotil 
sezónu 2012/21013. Najúspešnejším 
párom v histórií klubu sa stal Hand-

lovčan Jaroslav Oboňa s partnerkou 
Dominikou Roškovou a toto sú ich 
výsledky: Majstrovstvá Slovenska v 
10 tancoch 3.miesto Majstrovstvá Slo-
venska v latinsko-amerických tancoch 
4.miesto, Majstrovstvá Slovenska 
v štandartných tancoch 12.miesto 
V rámci Slovenského pohára sú na 
1.mieste, čo sa v histórií klubu podarilo 
zatiaľ iba im. Autor: Dagmar Oboňová

Dobrá správa z Handlovej č.20/2013, 
1.8.2013
Poďakovanie: Skvelá partia priateľov 
na čele s Aťom Horváthom pripravuje 

každoročne pre deti nezabudnuteľný 
týždeň V Rakši...Tento rok to bolo po 
desiatykrát. Je to neopísateľný pobyt 
v prírode, relax po celoročnej školskej 
drine a samozrejme aj pomoc rodičom 
(veď čo s deťmi cez prázdniny).Poďa-
kovanie im patrí predovšetkým preto, 
že to robia nezištne, bez nároku na 
honorár. 
ĎAKUJEME.... Autor: Oľga Schniere-
rová

Dobré správy z Handlovej

„Relax“ pozýva na 
Deň otvorených dverí 
do nových priestorov
Centrum voľného času Relax Vás 
srdečne pozýva do svojich nových 
priestorov v stredu 11.09. 2013, 
od 13:00 – 16:00 na Deň otvore-
ných dverí. Na deti čakajú pekne 
a útulne zariadené klubovne na 
treťom poschodí v Dome kultúry na 
Námestí baníkov 3, v ktorých budú 
prebiehať tvorivé dielne a ukážky 
z našej krúžkovej činnosti. V tomto 
školskom roku sme pre vás pri-
pravili bohatú ponuku záujmových 
útvarov:
 Kynológ
 Žurnalista
 Modelár – ROBOTIC
 Tanečný
 Anglický jazyk
 Nemecký jazyk
 Výtvarný
 „Farbičky – čarbičky“ 
 pre  najmenších
 Artterapia pre rodičov s deťmi 
 Šikovné ruky
 Tvorivá dielnička
 Kurz spoločenského tanca 
 a spoločenskej výchovy
 Divadelný
 Astronomický
 Turistický
 Vlastivedný
 Gymnastika
 Aerobik
 Aerobik a športová príprava 
 pre najmenších
 Cheerleaders
 Šach
 Stolný tenis
 Aikido
 Rybár
 Priateľ prírody
 Horolezec
 Kalanetika
 Základy práce s počítačom
 Počítačová grafika
 Dievčenský klub
 DaMP
 
Oficiálne otvorenie krúžkovej čin-
nosti bude v pondelok, 16.09.2013 
o 15:00, kde sa spoločne dohod-
neme na rozvrhu (čas a miesto 
stretnutí členov záujmových 
útvarov).
Tešíme sa na vás !!! 

Zamestnanci CVČ Relax
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DaMP bližšie ku hviezdam! 
Pridajte sa ...
V septembri nám začína nový školský 
rok a pre nás, členov Detského a mlá-
dežníckeho parlamentu mesta Hand-
lová, so sebou prináša nové volebné 
obdobie. V predošlom roku bola našou 
primátorkou Majka Kováčiková a jej 
zástupcom bol Šaňo Muszela, obaja 
zo Strednej odbornej školy v Handlo-
vej. Väčšinu členov sme mali práve 
z tejto strednej školy, avšak mali sme 
aj zástupcov z Gymnázia Ivana Bellu 
a z radov zamestnaných mladých ľudí. 
Predošlé obdobie hodnotíme ako veľmi 
úspešné, vzhľadom na počet našich 
aktivít (33), počet členov zúčastňujú-
cich sa na zasadnutiach, dva schvá-
lené projekty, ktoré budeme realizovať 
nasledujúci školský rok a nadviazanie 
spolupráce s mládežníckymi parla-
mentmi z okolia.  
Budeme radi, ak sa k nám pridajú aj 
iní akční ľudia. Neváhaj, príď sa pozrieť 
do našich nových priestorov do Domu 
kultúry pod hvezdárňou. Možno aj 
naše nové priestory Ti otvoria Tvoju 
vysnívanú cestu. Vieme robiť projekty 
a vieme si pomôcť. 
Máme novú klubovňu, kde sa budeme 
stretávať. Alebo sa informuj u našej 
koordinátorky na adrese: fabianova.cv-
c@gmail.com. Všetko je dobrovoľné, 
ale veríme, že sa u nás každý nájde.  

Členovia DaMP-u

Zubná ambulancia 
sa sťahuje
Zubná ambulancia MUDr. Gabriely 
Kittelovej, ktorá sídlila na Ul. Partizán-
ska 12 v Handlovej oznamuje svojim 
klientom, že
 v období od 30.8.2013 
   do 22.09.2013
bude prebiehať sťahovanie do nových 
priestorov na ulici Okružná 5/A v Hand-
lovej do objektu zdravotného strediska. 
Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a tešíme 
sa na Vás v nových priestoroch. 

Kolektív zubnej ambulancie

Systém varovania 
obyvateľov 
Harmonogram skúšky varovného 
systému (sirény) je trvalo zverej-
nený na stránke www.handlova.sk. 
Siréna sa bude najbližšie skúšať . v 
piatok 13. septembra o 12.00 h. 

Kopírovanie, laminovanie, 
viazanie, tlač z USB!
Tlač od 0,15 eur/A4 čb 
Fotografické služby
Podnikateľský inkubátor č.314
5444013, 0907 774 280

Handlová cieľom 
Ponitrianskej stovky
Ponitrianska stovka je náročný diaľkový pochod 
(ultra-trail) pre jednotlivcov z Nitry do Handlovej, 
ktorého trasa s dĺžkou 105 km vedie červeno 
značenou Ponitrianskou magistrálou cez pohoria 
Tribeč a Vtáčnik. Podujatie je otvorené pre verej-
nosť, predpokladmi pre účasť sú minimálny vek 
18 rokov, riadne prihlásenie a uhradenie štartov-
ného poplatku.  
Ďiaľkový pochod z Nitry do Handlovej sa bude 
konať v dňoch 21. a 22. septembra 2013. Tu-
risti, ktorí majú radi takéto dlhé turistické trate 
budú po tejto dlhej púti spať v bývalom Centre 
voľného času Relax Handlová. Ak máte chuť 
na túto dlhú turistickú prechádzku, pozrite si 
stránku: www.ponitrianska100.wbl.sk. Prihlásiť 
sa môžete prostredníctvom e-mailu (pozri pod-
sekciu „Prihlásenie“). Z Nitry sa odchádza ráno 
21.9.2013 o 7.00h z parkoviska pri kruhovom 
objazde. 

Skupinke 13 študentov z Gymnázia 
I. Bellu sa tieto letné prázdniny, ktoré 
práve skončili,  začali o čosi skôr. 
Už v júni (12.6.2013) sme sa vydali 
na devätnásťhodinovú cestu auto-
busom, aby sme podnikli  priateľskú 
návštevu  našej partnerskej školy 
-Gesamtschule  Voerde, s ktorou 
už 10 rokov vďaka projektom Co-
menius  a veľkému optimistovi p.O. 
Geddertovi uskutočňujeme výmenné 
pobyty.  On sa postaral o zaujímavý 
program a našiel rodiny, ktoré nás 
ochotne prijali. Po dlhých dažďoch 
sme teda  do Nemecka priniesli slnko 
a strávili sme nádherných 10 dní. 

Spoznali sme mestečko Voerde aj 
s jeho megaelektrárňou Steag, zahrali 
sme si minigolf v krásnom prostredí 
Götterswickerham na brehu Rýna, 
po bicyklovej túre sme sa vybláznili 
v Tenderingsee, kde to vyzeralo ako pri 
mori. Dejepis sme si trochu zopakovali  
v historickom meste Xanten –  v Rím 
skom múzeu. Na pár minút sa tam 
stal náš Jozef Stopka naozajstným 
rytierom. Nechýbala návšteva Kolína- 
výhľad z Dómu, Čokoládové múzeum 
a osvieženie vo fontáne sa nám veľmi 
páčili. No najviac nás očarila návšteva 
obrovskej zoologickej záhrady ZOOM 
v Gelsenkirchen –počas 4 hodín sme 

mohli pozorovať zvieratá a vegetáciu 
4 kontinentov a  6 minút „naozaj za-
živať“ snežnú búrku na ľadovej kryhe 
-paráda. Niekoľko hodín  sme strávili 
aj v škole na vyučovaní a v ich žiackej 
kuchynke v rámci predmetu Hospodá-
renie sme vlastnoručne pripravili nie-
koľko svojských druhov pizze... A zra-
zu prišla rozlúčková párty, nemeckí 
rodičia nám pripravili ozajstnú hostinu 
– grilovačku s hudbou a príjemnou 
atmosférou a my sme im všetkým boli 
veľmi vďační, že sme tie naše prázdni-
ny tak príjemne začali a našli nových 
kamarátov.....  ĎAKUJEME!!!!! 

Študenti Gymnázia I.Bellu

Znova  návšteva  Gesamtschule vo Voerde
Malá spomienka na začiatok prázdnin



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

8 ZaujímavostiHandlovské         noviny

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,-

Opravou studničky sme si spomenuli na nášho kamaráta
 
 
 

Projekt Trampské studničky, ktorý síce do dnešného dňa nemá finanč-
né krytie, pokračoval v mesiaci august rekonštrukciou studničky na 
Rematskej ceste. 
 Súčasťou rekonštrukcie bolo aj označenie studničky menom nášho 
kamaráta, ktorý zahynul  pri výbuchu v handlovskej bani. 
V kruhu priateľov sme si zaspomínali na kamaráta Picka, po ktorom sme 
aj studničku pomenovali.
Všetkým, ktorí nám pomohli a na spomienkovú akciu prišli, ďakuje 

Terezka a Aťo.



Dňa 6. augusta 2013 uplynulo 
20 rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, ocko a dedko

 Ľudovít Németh. 

S láskou spomínajú manželka 
a dcéry s rodinami.
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Opustili nás 
júl/august2013

Milan  Sojka  55 rokov

Ladislav  Nasvadi  71 rokov

Alfréd  Šorl  78 rokov

Miroslav  Zedek  39 rokov

Gizela Hromádková   85 rokov

Ľubica Gašparová  54 rokov

Mária Schwarczová  82 rokov

Mária Partlová  93 rokov

Katarína Koričanská  69 rokov

Viera Mažičová  69 rokov

Dňa 19.9.2013 uplynú 3 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec 

 Jozef Kováčik. 

S láskou a úctou spomínajú manželka Božena, 
dcéry Katka a Deniska s rodinami a ostatná 
rodina a priatelia. 

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

Ranný prípoj k rýchliku bude premávať do decembra 
2013. Využívajte ho!
 Mesto Handlová oznamuje cestujúcej verejnosti, využívajúcej pravidelný 
Rýchlik R 720 Bojnice s odchodom o 4:26 z Prievidze,že autobusový spoj 
s odchodom z Handlovej
v pracovné dni a v sobotu o 3.55 h bude premávať predbežne do 15.12.2013, 
kedy sa budú pripravovať nové cestovné poriadky. Aj naďalej bude sledovaná 
využiteľnosť spoja, ktorá bude slúžiť ako ďalší predpoklad jeho premávky.  
Veríme, že cestujúca verejnosť využije túto ponúkanú službu! Cestovný pori-
adok platný od 1.5.2013 nájdete na www.handlova.sk alebo na stránke SAD 
Prievidza, a.s. www.sadpd.sk. 

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

Viera Mažíčová  
vo veku 69 rokov. 

Ďakujeme všetkým známym, priateľom, susedom  za účasť na posled-
nej rozlúčke a za kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

Dňa 30.8.2013 uplynul rok od smrti 

Juraja Róžu.

Spomína mamina, brat Mirko s rodinou, sestra 
Hela s dcérou Timkou a priateľom Dankom. 

Navždy ostaneš v našich srdciach. 

Vyhasli oči plné lásky
našej drahej mamičky, 
nevyhasnú však nikdy na ňu
v srdciach naše spomienky.

Dňa 15.9.2013 uplynie rok, 
čo náš navždy opustila naša 
milovaná mamina 

Margita Turčanová.

S láskou na Teba spomínajú deti 
Marek a Andrea s rodinou. 

Dňa 10.9. 2013 uplynú 2 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 

Tomáš Fukas.

Čo koľko by preletelo rokov,
čo koľko by svitlo rán, vždy
blahorečiť budem krokom
čo viedli k prvým našim stretnutiam.

S láskou spomína manželka Marka a  celá rodina.

Spomienka
 More lásky si so sebou vzal, 
 hory bolesti zanechal, 
 prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas, 
 spomienka na Teba zostáva v nás.

Dňa 17. augusta 2013 sme si pripomenuli  rok, 
čo nás opustil náš milovaný otec, starý otec, 
brat, krstný otec a priateľ 

Jaroslav Minárik.

Kto ste ho poznali venujte mu s nami tichú spomienku.

Manželka, dcéra Jarka, Zlatka a priateľ Janko, syn Lacko s rodinou 
a ostatná rodina.

SPOMIENKA

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

Emília Kollárová a Ján Dovalovský
Spomínajú s úctou po 21. - 20. tich rokoch deti, vnúčatá a ostatná rodina.

Pripravujeme výstavu 
EKOTRH 2013
CVČ Relax, ZO SZOPK A. Kmeťa 
a Dom kultúry mesta Handlová
pozývajú všetkých
na výstavu EKOTRH 2013 
v dňoch 17. až 19. 9. 2013
v čase od 8.00 h do 16.00 h 
v priestoroch DK Handlová.

Výzva pre všetkých 
záhradkárov v Handlovej!
Príďte vystaviť svoje ovocie, 
zeleninu, výpestky zo záhrad!
Ozdobte výstavu svojimi ex-
ponátmi a doneste ich dňa 
16.9.2013 od 8 00h do 12.00h 
do Domu kultúry v Handlovej.
Najlepšie exponáty budú oce-
nené!

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

www.inkubatorhandlova.sk, 5444013
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INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Od septembra bude Mestská knižnica opäť otvorená 
podľa bežných otváracích hodín od 8.00 – 18.00 
hod. Všetky knižničné aktivity sa naďalej budú 
niesť v duchu 90. výročia založenia knižnice, ktoré 
si v tomto roku pripomíname. V knižnici všetkých 
našich čitateľov čakajú nové knihy, zaujímavé po-
dujatia, literárne hodiny, stretnutia so spisovateľmi, 
v oddelení pre deti a mládež, ale aj dospelom od-
delení knižnice. Čitatelia môžu navštíviť aj pobočku 
knižnice na sídlisku v ZŠ MC v pondelok – štvrtok 
v čase 10.30 – 17.00, piatok 9.00 – 17.00 hod. 
Pre obidve knižnice platí jeden čitateľský preukaz. 
Tešíme sa na všetkých našich pravidelných, ale aj 
nových čitateľov. MsK 

September v knižnici:
25. 9. Kráľ čitateľov. 15. ročník súťaže  
Prváci v knižnici – zápis študentov SŠ do knižnice.
Informatické prípravy a exkurzie do knižnice. 
Pre SŠ.
Knižničný systém v SR. Pre 5. roč. ZŠ
Vyhlásenie literárnej súťaže „90 slov pre knižnicu“ 
k 90. výr. založenia knižnice 

Kompostujete? 
Aj Vaše kompostovisko môže 
vyhrať! Zapojte sa do súťaže 
Miss kompost 2013! 

Súťaž MISS KOMPOST sa snaží 
podchytiť tvorivý potenciál jed-
notlivcov súvisiaci s využívaním 
biologických odpadov formou 
kompostovania. Hlavným cieľom 
je neformálna výmena informá-
cií o kompostovaní a podpora 
myšlienky, že kompostovanie je 
súčasťou moderného životného 
štýlu.
• Súťaž organizujú Priatelia 
Zeme - SPZ spolu s Centrom 
environmentálnych aktivít. 
•  Uzávierka prihlášok - 10. sep-
tember 2013.
Podrobnosti nájdete aj na 
www.priateliazeme.sk.

Kto z vás chcel  Vat-u,  
navštívil  galériu Karpaty 
Art Gallery
Ak ste zostali zaskočení, že si 
z vás niekto robí dobrý deň, nie je 
to pravda. Pod takýmto názvom sa 
uskutočnilo po prvý krát podujatie 
určené neprofesionálnym tvorcom 
výtvarného umenia z mesta Handlová 
a mikroregiónu handlovskej doliny. 
Výstava amatérskych tvorcov umenia 
Karpaty Art Gallery Handlová 2013. 
Každý, kto mal chuť prezentovať 
svoje výtvarné umenie, či už maľby, 
kresby, alebo obrazy  a nebol profesi-
onálny  umelec, sa mohol prihlásiť do 
tejto prehliadky. 
Dohromady 17 autorov nabralo 
odvahu  a zaplnilo priestory našej 
galérie a verejnosť mohla týchto 
ľudí prísť podporiť na slávnostnej 
vernisáži prvého ročníka, ktorá sa 
konala  6. augusta 2013  o 16:30 
hod. Prezentované diela neboli  te-
maticky ohraničené, takže ktokoľvek 
navštívil túto výstavu, našiel  si na nej  
to svoje dielo, ktoré si určite zamilo-
val.  V programe vernisáže sa okrem 
samotných umelcov predstavila 
v úlohe recitátorky  Anna Gürtlerová, 
ktorú môžete poznať ako pedago-
gičku v ZUŠ Handlová. Túto aktivitu 
prišli podporiť taktiež primátor mesta 
Handlová Rudolf Podoba a poslanec  
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Jozef Stopka. Hlavnou motiváciou 
tohto podujatia bola možnosť postupu 
na celoslovenskú  súťaž amatérskej 
tvorby a postupujúcich samozrejme 
vybrala odborná komisia v zložení:  
Anna Gürtlerová, Amália Lomnická 
a Tomáš Klenko.
O tom, koho komisia vybrala spo-
medzi účastníkov, ktorými boli: 
Viktor Borodajev,Miroslav Doležal, 
Róbert Dovalovský,Drahomíra Drží-
ková, Dagmar Flimelová, František 
Galbavý, Helena Galbavá, Vojtech 
Hégli,Jozef Híreš,Ľubomír Kollár, 
Zita Labachová,Stanislav Lomnický, 
Beáta Marková,Ján Nebehaj,Anna 
Neubaverová,Rudolf Sapančík, Jozef 
Valach, ste sa mohli dozvedieť viac, 
ak ste zavítali  do Karpaty Art Gallery 
a tým ste zároveň  podporili  svojho 
favorita. Galéria Karpaty Art Gallery 
verí, že sa na tomto podujatí stretne-
me o rok v auguste opäť  a motivuje-
me aj iných a Výstava amatérskych 
tvorcov umenia sa stane tradičnou. 
Ďakujeme všetkým zúčastneným.  
Autor: Jakub Cigánik- Karpaty Art 
Gallery Handlová

Karpaty Art Galery 
pozýva na výstavu
Alojz Petráš - Vyznanie 
Vernisáž výstavy  3.9.2013.
Výstava potrvá do 30.9.2013 v pries-
toroch Karpaty Art Gallery, Námestie 
baníkov 2

Petícia za zachovanie SORELY
Čítajte na podstránke nášho o.z. na 
www.handlova.sk 

Karpaty Art Gallery, o.z.

Dom kultúry Handlová 
pozýva v septembri 
Divadelná komédia ROZHODCOVIA
V hviezdnom obsadení hrajú členovia SND Bratislava 
:Tomáš MAŠTALÍR, Vladimír KOBIELSKY, Branislav 
BYSTRIANSKY
Nedeľa, 15. september 2013 o 19.00 h
Vstupné: 10 € Rezervované vstupenky si vyzdvihnite 
najneskôr do 9.septembra 2013, po tomto termíne 
budú uvoľnené do predaja. Za pochopenie ďakujeme

FRANTA NEDVĚD a Vojta Nedvěd s kapelou
Franta a Vojta zaspievajú najväčšie hity bratov Ne-

dvědovcov....
24. septembra 2013 o 19,00 h
Vstupné: predpredaj - 10 €, na mieste - 12 €
Rezervované vstupenky si vyzdvihnite najneskôr 
do 17.septembra 2013, po tomto termíne budú 
uvoľnené do predaja.  Vstupenky si môžete zakúpiť 
prípadne rezervovať aj v sieti TICKETPORTAL.  
Spievankovo
S populárnou speváckou dvojicou Zahrajkom 
a Spievankou sa stretneme
v nedeľu 29. septembra 2013 o 15,00 h v kinosále 
Domu kultúry.
Vstupné je 6,00 € (každé dieťa od 1 rôčika musí mať 
vlastnú vstupenku).
Bližšie informácie o programoch na vrátnici DK

19.septembra 2013,  19.00 h 
ZÁZRAK
Réžia: Juraj Lehotský, SR/ČR 2013, 
78 min.
Dievčatá majú štrnásť, pätnásť rokov 
a zažili viac ako väčšina dospelých. 
Záškoláctvo, úteky z domu, prostitú-
ciu, drogy, život na ulici, a osudové 
lásky, aj keď sú ešte deti. Majú neúpl-
né rodiny a zbabrané životy… Takých 
ako ony sú polepšovne plné.  

26. septembra 2013, 19.00 h 
BIG LEBOWSKI  
(PROJEKT 100)
Réžia: Ethan Coen, Joel Coen, USA / 
VB, 1998 110 min.
Lebowski je kráľ flákačov amerického 
západného pobrežia. Život mu plynie 
pohodovým tempom  a hlavnú úlohu 
v ňom zohrávajú jeho verní kamaráti 
Walter a Donny. 
Už nič nebude ako predtým…

FK REBEL SEPTEMBER 2013
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PLAVÁREŇ mesta Handlová 
OTVORENÁ od soboty 
16 septembra 2013!
Návštevníci plavárne môžu opäť 
využívať ponúkané služby:
Bazén  denne od 9.00 do 20.00 h 
  So, Ne do 19.00 h
Parná sauna je v cene bazéna a je 
v prevádzke od 17.00 do 19,00 h
Fínska sauna a infrasauna
Piatok od 14.00 h do 19.00 h
Streda, sobota a nedeľa od 10.00 h 
do 19.00 h
Masáže rôzneho druhu
Streda, piatok, sobota a nedeľa od 
10.00 hdo 19.00 h
Solárium
Denne  od 10.00 h do 19.00 h 
Stolný tenis
Denne  od 10.00 h do 19.00 h  
Aguaaerobik
Utorok a štvrtok od 18.30 h do 19.15 h
AQUAFITTNES
3 mesačný program pre všetky 
vekové kategórie: od 20.9.2013  do 
20.12.2013
cvičenie vo vode, pilates, kebels  
a iné pohybové aktivity 3x týždenne. 
Cena programu 25 € / týždeň

VEDELI STE ŽE ...
- za  prvý polrok 2013 navštívilo pla-
váreň  20 218 platiacich návštevníkov, 

čo je o 1 560 viac ako v roku 2012
ü zľavnené  vstupy do bazénu pre 
klientov VšZP využilo spolu  1 518  
plavcov

- výhodnú Kredit Permanentku na 
všetky druhy služieb využívalo 228 
klientov

- zvýhodnené vstupy do Turbo solária 
na Permanentku si zakúpilo 180 ná-
vštevníkov

- deti a mládež v športových kluboch 
plávania, basketbal, futbal, gymnasti-
ka využívali  na svoju prípravu   pla-
vecký  bazén 300 hodín.

Kontakty: Pokladňa : 0918 911 401, 
Kancelária:  046/5475 736  pevná 
linka, 46/3810793  Orange. Teší  sa 
na Vás  kolektív Vašej plavárne.

PLÁVAJ S NAMI !
Plavecký klub Handlová Vás pozýva 
na 
Celoročné plávanie pre deti a mlá-
dež od 5 rokov v popoludňajších  
hodinách,  v rôznych tréningových 
skupinách.

Zápis detí sa uskutoční dňa 17.9.2013 
(utorok)  o 15,00 hod na krytej Plavár-
ni mesta Handlová. Prineste si plavky, 
uterák, šľapky a zámok na skrinku

NOVINKA !

Otvárame kurzy predplaveckej prípra-
vy pre deti vo veku od 3 do 5 rokov.
Tento zápis predškolákov sa uskutoč-
ní dňa 18. 9.2013   ( streda) o 15,00 
hod na krytej Plavárni mesta Handlo-
vá. Prineste si plavky, uterák, šľapky 
a zámok na skrinku
Pokračujeme aj vo výučbe plávania 

v kurzoch pre dospelých neplavcov  
už od 18 rokov.
Akékoľvek informácie Vám po-
skytneme na telefónnych číslach  
0907 186 865   p. Gregorová 0908 
033 956   p. Hromádková.  Teší sa 
na Vás  kolektív trénerov Plavecké-
ho klubu Handlová.

PLAVÁREŇ mesta Handlová OTVORENÁ od soboty 16. septembra 2013

Help, n.o. v rámci projektu pod ná-
zvom: „Na peniaze s rozumom“ 
pripravuje bezplatné semináre, 
v ktorých sa dozviete:

 ako zmierniť dopady nepriaznivej  
 finančnej situácie
 ako  tvoriť  osobný a rodinný 
 rozpočet 

a mnoho ďalších informácií, ktoré 
vás budú zaujímať
Kde a kedy:

- Podnikateľský inkubátor 
 v Handlovej, s občerstvením

- v septembri 2013, 2x po 2 hodiny

Do bezplatných seminárov 
je potrebné prihlásiť sa vopred!

Bližšie informácie o termínoch 
a prihlásenie sa do seminárov:
Help, n .o., Handlová, Nám. baníkov 
8 (nad MsP, II. posch.)
0905 884 813; kmetova@handlo-
va.sk; www.helpha.szm.sk

Semináre sa uskutočňujú vďaka 
podpore z projektu Škola rodinných 

financií, ktorý organizuje 
Nadácia pre deti Slovenska

Pozvánka na bezplatné semináre pre nezamestnaných občanov

Kurzy v Handlovej 
pre každého     
Help, n.o. v septembri 2013 pripra-
vuje pre Vás otvorenie nasledovných 
kurzov:
16.09.2013  Opatrovanie s NJ pre  
  opatrovateľskú prax 

23.09.2013 Odborná spôsobilosť  
  pracovníka SBS
do kurzu je možné prihlásiť sa do 
13.09.2013 do 10,00 hod.
23.09.2013 Anglický jazyk 
  pre začiatočníkov

24.09.2013 Nemecký jazyk 
  pre pokročilých
25.09.2013  Anglický jazyk 
  pre mierne pokročilých
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

Chceš sa narobiť? 
Máš na to?

Túto chalúpku 
ponúkam 
za 50 000 euro!
Krásne prostredie. 
Nevyvlastnený 
pozemok. 
Len vážnym 
záujemcom.

0918 290 271

Pozvánka na súťaž psov 
Pit Bull Dog Sport Handlová 

Mestský kynologický klub Handlová 
pozýva na súťaž psov, ktorá sa usku-
toční 28.09.2013 od 9.00h v areáli 
SOŠ Handlová. Súťažiť sa bude v ka-
tegóriách:
 High jump – skok vysoký
 Weight drag pull – šprint sane

 Wall climbing – šplh po stene
 Weight pull sprint – šprint trojkolka
 Tug of War – lano preťahovanie
Pre viac informácií navštívte 
stránku MsKK Handlová  
http://www.mskkhandlova.estranky.sk/, 
alebo kontaktujte predsedu MsKK 
Handlová:  
Ing. Rastislav Dobiš, 0902 066 336  
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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.  oslovovanie pomocou 3. osoby  
  množného čísla 
2.  cvičenie na spevnenie postavy 
3.  vzácne sa vyskytujúci 
4.  súbor ôsmych členov 
5.  trojuholníkový hudobný nástroj 
6.  časť knihy
7.  dezinfekčný prostriedok 
8.  uchádzač 
9.  povrch púšte 
10. súvislé ľadové teleso 
11. nejedovatý had 
12. hlavné mesto Arménska 
13. pôvodní obyvatelia Ameriky 
14. chorvátsky poloostrov 
15. územná alebo administratívna   
  jednotka 
16. obec v Handlovskej kotline 
17. vývoj 
18. hraničná požiadavka (buď, alebo) 
19. bylinka používaná hlavne v talianskej  
  kuchyni 
20. medzinárodný jazyk 
21. jedna z hlavných športových disciplín 
22. existencia, filozoficky 
23. stredomorský ostrov patriaci   
  Francúzsku 
24. celebrita 
25. zariadenie na uťahovanie 
26. tradičné indické lekárstvo 
27. naše štátne zriadenie 
28. povrchová úprava stavby 
29. ďalšia možnosť 
30. vakcinácia 
31. príživník 
32. typ vysokej školy 
33. základná jednotka hmotnosti 
34. americká rocková skupina 
so Stevenom Tylerom 
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�����������������������������������������������������V tajničke sa nachádza citát rímskeho filozofa Senecu  

Výhercovia august: Neposlušná Mariena, Milan Bojsa, Martin Radovský.
Vyplnenú tajničku odovzdajte v predajni Sladká vášeň v DK, alebo pošlite na adresu
handlovskenoviny@gmail.com.


