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 Mesiac marec sa v Handlovej 
niesol nielen v znamení prichádza 
júcej jari, osláv MDŽ, či uctenia si 
práce učiteľov. Dvomi peknými 
podujatiami sme dokázali, že 
vieme pomáhať tam, kde je to 
najpotrebnejšie. Deťom, ktoré 
osud obdaril ináč ako ostatné deti. 
Prvým podujatím bola Benefičná 
fašiangová zabíjačka, ktorú zor-
ganizovali Pufiho kamaráti pre 
jeho vnučku Dominiku, druhým 
bol koncert pre Samka v dome 
kultúry. Obidve deti sú postihnuté 
detskou mozgovou obrnou.

 Cieľom Benefičnej zabíjačky 
bolo predať čo najviac výrobkov 
a tým prispieť na liečenie Domini-
ky. V piatok 28. februára od rána 
pred Podnikateľským inkubátorom 

brúsili chlapi nože, prikladali pod 
kotol, aby ponúkli Handlovčanom 
čo najviac špecialít klasickej zabí-
jačky. Poslanci, primátor, trampi 
a ostatní kamaráti  v jednom tričku 
s nápisom Pomáhame Dominike 
pripravovali klobásky, jaternice, 
tlačenku, zabíjačkovú kašu a ka-
pustnicu. 
 „Záujem Handlovčanov  bol 
nevídaný, veď takú radu na vý-
robky sme zažili naposledy pred 
novembrom 89. Za dve hodiny 
sme predali všetko a keby sme 
mali dvakrát viac predáme aj to“,  
zhodnotili po podujatí primátor 
mesta a majster Pufi. 
 Celkovo sa na podujatí vy-
zbieralo 1050 eur, ktoré sme 
ešte v ten deň odovzdali rodičom 

Dominiky. Dnes, keď čítate tieto 
riadky, leží už Dominika na liečení 
v Košiciach. 
 V sobotu 22. marca  sa konal 
v dome kultúry Hip-hopový kon-
cert pre Samka. 
 Vyše 200 návštevníkov  svojou 
účasťou podporilo Samka, chlapčeka, 
ktorý potrebuje minimálne dvakrát 
do roka absolvovať liečenie náročné 
nielen na závažnosť ochorenia, ale 
hlavne na financie. 

 Svojou účasťou na podujatiach 
sme na čas pomohli obidvom rodinám, 
avšak pomoc budú potrebovať aj naďa-
lej. Ak vás zaujali osudy Samka a Do-
miniky, môžete im pomôcť poukazaním 
prostriedkov na ich účty. 
Dominika: 0371325242/0900. 
Samko:  2326963551/0200

Vladislav Horváth

„Život je jednoduchý a komplikuje 
sa iba tým, že na komplikovanosti 
trváme my sami!“

Konfucius

Začína sa jar. Prebúdza sa príroda.
Rozkvitajú jarné kvety a zlatý dážď.
Mesto ožíva, námestie sa zapĺňa 
džavotom detí a stretnutiami našich 
občanov. Nie vždy to tak bolo. 

 Šanca na lepší život prišla pred 
69. rokmi. Priamy útok na nepriateľa 
zakopaného pod Veľkým Gričom sa 
začal 3. apríla 1945 ráno.
Nemci boli zatlačení na ústup.        
O 17. 00 hodine bola Handlová 
oslobodená a začala písať svoju novú, 
mierovú kapitolu.

 Počas 2. svetovej vojny prišlo 
v Handlovej o život 244 Handlovčanov, 
97 ich zahynulo v koncentračných 
táboroch. Takto to zaznamenala 
história a spomienky na toto 
obdobie zostali aj v pamäti našich 
spoluobčanov, ktorí boli priamo pri 
tom a mali to šťastie, že prežili.
 

 Dnes žijeme v mieri. Nie je to 
samozrejmosť. Aj kladenie vencov 
nie je iba povinnosť, ale prejav úcty 
k tým, ktorí položili za našu slobodu 
život.   Je to aj memento pre nás 
všetkých, aby sme nezabúdali, žili 
každý deň naplno, vážili si jeden 
druhého, mali úctu k životu, svojmu 
mestu a k svojej krajine.

 Už čoskoro tu bude ďalší deň, 
ktorý je spätý s jarou  trochu inak 
a veselšie. V mužoch na pár hodín 
ožijú  na Veľkonočný pondelok malí 
chlapci  a pôjdu oblievať s kamarátmi 
alebo už so svojimi deťmi. Verme, že  
sa im všetko vydarí a Veľká noc bude 
prevoňaná slnkom a priateľskými 
stretnutiami u vás doma s tradičnými 
kúpačkami, veľkonočnou výzdobou 
s malými kuriatkami, zajačikmi, 
jednoducho všetkým, čo k tomu 
patrí.  

Ing. Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová

Veľké ďakujem patrí všetkým, 

ktorí svojou účasťou a zakúpením 

výrobkov na Benefičnej 

fašiangovej zabíjačke podporili 

liečbu Dominiky. 
Rodina Piňáková

Handlovčania pomáhali deťom

Garancia najnižšej ceny

Jalovská 647/50, 972 31 Jalovec, mob.: +421 917 112 177 mail: info@kamenarstvo-sf.sk

Vypracovali Vám ponuku? My vám dáme lepšiu!
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Handlová 
na facebooku!
Like!

Získajte informácie 
o dianí v meste 
priamo do svojej 
emailovej schránky
Zaregistrujte sa na oficiálnej 
internetovej stránke mesta 
www.handlova.sk.

Systém varovania 
obyvateľov 

Harmonogram skúšky je 
zverejnený na stránke 
www.handlova.sk. Siréna sa 
bude najbližšie skúšať v piatok 
11. apríla 2014 o 12.00 h. 
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Zostane SORELA 
v Handlovej?

Je to hlavne v rukách obyvateľov 
bytového domu na ul. 29. augusta, 
ktorí sú ich súkromnými vlastníkmi. 
Ide o ich peniaze. 

Mesto chce a môže pomôcť
Od roku 1995 podniklo mesto sériu 
krokov v súčinnosti s Pamiatkovým 
ústavom v Topoľčanoch, krajským 
úradom v Trenčíne, Ministerstvom 
kultúry – sekciou kultúrneho 
dedičstva na ich záchranu. Účinné 
riešenie v aktuálnom čase sa 
nenašlo. 

SORELA v programe 
rokovania poslancov
Poslanci na svojom zasadnutí dňa 
27. augusta 2013 skonštatovalli, 
že proces je nezvratne pozastavený 
a SORELA nie je predmetom 
rozširovania kultúrneho dedičst- 
va. Ministerstvo kultúry SR 
aj pamiatkový úrad neráta so 
zaradením SORELY do kultúrneho 
dedičstva, nakoľko na uvedených 
nehnuteľnostiach vznikli nezvratné 
škody, ktoré už nepredurčujú 
túto lokalitu k zaradeniu do 
pamiatkového fondu SR. Dôvod? 
Majitelia nehnuteľností na ul. 
29. augusta riešili energetické 

nedostatky budov ich zateplením bez 
ohľadu na dodržiavanie pôvodného 
architektonického slohu. 
K iniciatíve záchrany SOREL-y sa 
pripojilo aj Karpaty Art Gallery (o. z. 
Handlová moje mesto) vyhlásením 
petície. 

Snahou mesta je nájsť 
efektívne riešenie pre obe 
strany 
Mesto chce rokovať a zároveň 
zaradením ul. 29. augusta do 
pamätihodností mesta dať signál 
aj verejnosti, že táto lokalita súvisí 
s našou históriou a považuje ich za 
pamiatky. Poslanci na augustovom 
zasadnutí schválili  VZN a zaradili 
SORELU na ulici 29. augusta medzi 
pamätihodnosti. Chrániť históriu však 
presahuje kompetencie mesta.
 
Prvá diskusia bola. 
Budú aj ďalšie?
Mesto vytvorilo priestor na diskusie 
obyvateľov so spoločnosťami, ktoré 
ponúkajú alternatívy  zateplenia 
objektov a súčasne zachovať 
dekoratívne prvky, charakteristické 
pre baníctvo, charakterizujúce 
Handlovú,  ako sú zdobené rímsy, 
piliere, balustrády, šambrány bez 
zvýšenia nákladov v porovnaní 
s inými obytnými domami. 
Stretnutie 13. marca 2014 vlastníkov 
bytov v zasadačke mesta Handlová  
bolo prvou diskusiou  a prvým 

krokom s vlastníkmi bytových domov 
na ul. 29. augusta. Mesto uvíta ďalšie 
stretnutia s inými spoločnosťami, 
ktoré ponúknu obnovu bytových 
domov v štýle SORELA z 50.-tych 
rokov a finančné riešenia bez 
zvýšenia nákladov a nech  si vlastníci 
bytov rozhodnú, ktorá iniciatíva je pre 
nich najlepšia.
SORELA do Handlovej patrí, 
identifikuje ju, je súčasťou života ľudí, 
ktorí tu žijú  a je našou povinnosťou 
nechať ju aj ďalším generáciám. 
Bytové domy na ul. 29. augusta 
sú jedinečné, výnimočné štýlom 
socialistického realizmu nazývanom 
SORELA.  
Je to problém Slovenska, nielen 
Handlovej
V Handlovej je najucelenejšia 
SORELA aj keď jej fragmenty sú 
aj v iných častiach Slovenska. 
Mesto v rámci svojich kompetencií 
hľadá možnosti ako k problematike 
obnovy historických artefaktov a ich 
zachovania pristúpiť. Riešením je 
verejná diskusia, ktorá presiahne 
rámec mesta a osloví odborníkov na 
celom Slovensku s cieľom zachovať  
históriu objektov, ktoré sú vo 
vlastníctve individuálnych vlastníkov. 
Argumenty štátu nemáme peniaze, 
nech si s tým ľudia poradia, cenné 
artefakty v rôznych častiach 
Slovenska  a to nielen v Handlovej 
nezachránia.

PhDr. Anna Kmeťová
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Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov sa 
v mesiaci marec 2014 dožili

Emília  Hutyrová
Jozef  Krško
Katarína  Kovácsová
Helena  Psotová
Pavla  Školková
Mária  Hudecová
Jozef  Barta
Viliam  Hock
Klára  Kuželová
Eugen  Caja
Vladimír  Jonáš
Gabriela  Schadonová
Klára  Linkešová
Františka  Pernišová
Arpád  Ágh
Dionýz  Jesenský
Emil  Kobelár
Jozef  Miškovič
Mária  Režová
Mária  Valentínyová
Gizela  Čalavová
Božena  Lackovičová
Dušan  Geráth
Jozef  Szőke
Mária  Božíková
Mária  Škrteľová
Emília  Orglerová
Viliam  Hock
Terézia  Mojžišová
Anna  Mazánová
Mária  Deliová
Jozefína  Mináriková
Ivan  Polušin
Mária  Javureková
Zuzana  Lichnerová
Tibor  Bugár
Juliana  Berešová

Opustili nás  
január /február 2014

Štefan Gecler  73 rokov
Ján Kováčik  67 rokov
Anton Mihál  58 rokov
Štefan Dobrotka  64 rokov
Benedikt Trnka  84 rokov
Ladislav Májový  45 rokov
Tibor Kraščenič  54 rokov
Emil Vetrák  74 rokov
Milan Morvai  67 rokov
Ladislav Schnierer  79 rokov
Samuel Čepec  78 rokov
Drahomíra Lacenová  68 rokov
Dana Balážiková  57 rokov
Katarína Urbaničová  85 rokov
Anna Šorlová  74 rokov
Anna Procházková  77 rokov
Želmíra Stopperová  85 rokov

Mesto Handlová zverejňuje informáciu o zámere 
„Rozšírenie skládky odpadov Handlová“

Dňa 17. 3. 2014 bol mestu Handlová, ako dotknutej obci, doručený zámer 
činnosti  „Rozšírenie skládky odpadov Handlová“ navrhovateľa HATER 
Handlová, spol. s r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová, ktorý bol predložený 
Okresnému úrad Prievidza – Odboru starostlivosti o životné prostredie. 

Mesto Handlová v zmysle ustanovenia § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/
2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť 
o vyššie uvedenom zámere činnosti. 

Do zámeru je možné nahliadnuť na adrese: Mestský úrad Handlová, 
Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, Oddelenie výstavby, územného 
plánovania, dopravy a ochrany životného prostredia Mestského úradu 
v Handlovej denne v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. po dobu 21 dní odo 
dňa zverejnenia tejto informácie, tzn. do 7. 4. 2014.

V Handlovej, dňa 18. 3.2014.   

Novootvorené prevádzkarne 
v januári a februári 2014 
 Oprava obuvi, 
 Mierové námestie 250
 MaL Pizza, 29. augusta 84

Zrušené prevádzkarne 
v januári a februári 2014 
 Predaj pekárenských výrobkov,  
 Predajný stánok, ul. ČSA
 Predaj syrov a syrových 
 výrobkov, predajný stánok, MsT

Informácie z oblasti 
miestnych daní
Na základe podaných daňových priznaní 
boli spracované miestne dane – daň z ne-
hnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné 
hracie prístroje a miestny poplatok za 
komunálny odpad pre rok 2014.  Práve 
v tomto období, na prelome mesiacov 
marec a apríl, začína roznáška rozhodnutí 
o vyrubení miestnych daní pracovníkmi 
Mestského úradu priamo do domácností. 
Doručovanie písomností bude prebiehať 
prevažne v popoludňajších hodinách 
a počas víkendu najneskôr do polovice 
mesiaca apríl 2014. Cieľom je zabezpečiť 
doručenie rozhodnutia priamo občanovi 

domov. Doručenie  obálky je viazané na 
protipodpis daňovníka. Poverené osoby 
na doručovanie nie sú splnomocnené na 
výber dane a preto im v žiadnom prípade 
neplaťte. Ak od vás niekto bude žiadať 
peniaze, okamžite to nahláste na políciu, 
prípadne na Mestský úrad. 
Vyzývame občanov, aby prevzatie obálky 
potvrdili písomne podpisom. Ak občan 
bezdôvodne odmietne prevziať zásielku 
do vlastných rúk, je táto zásielka považo-
vaná za doručenú, iba adresát sa nedozvie 
o jej obsahu. Ak vám do konca mesiaca 
apríl 2014 nebude doručené rozhodnutie 
o vyrubení miestnej dane, informujte sa 
osobne na oddelení správy daní, majetku 
a podnikateľskej činnosti na MsÚ v Han-

dlovej. Adresy doručenia vychádzajú 
z daňovej databázy a databázy trvalého 
pobytu, t. z. pokiaľ si daňovník nenahlásil 
zmenu týkajúcu sa majetkových vzťahov 
(napr. dedičské konania) alebo zmenu 
adresy, prípadne došlo k zmene adresy 
po termíne spracovania – po  31. 1. 2014 
bude mu doručené rozhodnutie podľa úda-
jov predchádzajúceho roka
Miestne dane je potrebné uhradiť najneskôr 
do konca apríla 2014 a to v prípade, že ich 
výška nepresiahne 100,- € jednotlivo za 
daň. V ostatných prípadoch sú termíny 
splátok určené v doručenom rozhodnutí. 
Pre komfortné platenie dane odporúčame 
využiť možnosť platby cez účet.

Ing. Tatiana Molnárová, 

Pozvánka na mestské 
zastupiteľstvo v Handlovej
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf 
Podoba zvoláva mestské zastu-
piteľstvo  na štvrtok  24. 4. 2014 
o 14.00 hod. do Veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ Handlová.
Pozvánku s programom nájdete na 
www.handlova.sk. Rokovanie posla-
neckého zboru je verejné.

 Poslanci Mestského zastupiteľstva 
prerokovali a schválili na 
tohtoročnom druhom zasadnutí 27. 
februára 2014 na návrh vedúcej 
ekonomického oddelenia mesta 
Ing. Milici Pravdovej  informatívnu 
správu  o nakladaní s mestským 
majetkom a to: 
 a) zverení mestského majetku 
do správy mestským rozpočtovým 
organizáciám,
 b) prenájme mestského majetku 
mestskej neziskovej organizácii 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. 
 

 Poslanci schválili aj Všeobecne 
záväzné nariadenie (VZN), ktorým 
zrušili tri VZN (o podmienkach konania 
verejných kultúrnych podujatí na 
území mesta Handlová, o povoľovaní 
úprav fasád na obytných domoch a na 
objektoch v centre mesta Handlová a 
o ochrannej dezinfekcii, dezinsekcii a 
deratizácii na území mesta Handlová) 
kvôli rozporu s platnou legislatívou, 
ktoré sa nenahradili novými. 
 Podnet vyšiel z právneho oddelenia, 
ktoré preverilo všetky VZN schválené 
od roku 1991 až do roku 2014. 
 Ing. Peter Cagáň z referátu 
regionálneho rozvoja a strategického 
plánovania  predstavil poslancom 

zámer realizácie projektu Povodia 
hornej Nitry – opatrenia na prevenciu 
pred povodňami a suchom, o 
ktorý sa uchádza  Slovenský 
vodohospodársky podnik (SVP), 
a.s. Jeho partnerom je okrem 
mesta Handlová aj mesto Nováky. 
Ako informoval primátor mesta Ing. 
Rudolf Podoba  SVP podá projekt vo 
výške  3 764 500 eur. Projekt by mal 
byť financovaný z Nórskych fondov 
a mestu prinesie finančné prostriedky 
vo výške  385 tisíc eur. Mesto  bude 
spolufinancovať 15 % t. j. sumou 57 
750 eur. Opatrenia, ktoré sa budú 
realizovať v Handlovej a okolí, budú 
mať vodozádržný a protipovodňový 
charakter a budú prebiehať na hornom 
toku Handlovky  nad  stabilizačným 
násypom, ďalej na hornom toku 
Račieho potoka za Náhradným 
poľom a na chodníkoch v intraviláne 
mesta. Jeden z poslancov sa zdržal  
hlasovania, ostatní dali projektu 
zelenú. 
 
 Jana Polakovičová, poverená ve-
dením sociálneho oddelenia mesta, 
predložila Komunitný plán sociálnych 
služieb  na roky 2014 až 2019 už  po 
zapracovaní zmien v novele zákona a 

novej terminológie. Komunitný plán 
schválili poslanci jednomyseľne. Po-
slanci sa oboznámili aj s informatív-
nou správou  o obecnej školskej rade 
za uplynulý rok a činnosťou ďalších 
komisií pri Mestskom zastupiteľstve 
mesta Handlová. Správu o činnosti 
Mestskej polície za rok 2013 pred-
ložil Ing. Milan Pepich. Za rok 2013 
zaznamenala  Mestská polícia  4 414 
udalostí a 714 priestupkov, z toho 
110 udalostí či priestupkov pomohol 
odhaliť kamerový systém. Na území 
mesta je v súčasnosti 20 kamier, 
z toho 4 pribudli do majetku mesta 
v decembri minulého roka v rámci 
projektu prevencie kriminality z Rady 
vlády SR pre prevenciu kriminality. 
Prvé dva mesiace činnosti má za 
sebou novozriadené zariadenie pre 
seniorov SENIOR CENTRUM, n. o.
 
 V tomto čase  poskytuje sociálne 
služby 39-tim klientom. Poslancov  
oboznámila s činnosťou centra 
riaditeľka zariadenia PhDr. Emília Nyit-
rayová. Financovanie zariadenia je za-
bezpečené zmluvným vzťahom medzi 
Ministerstvom práce sociálnych vecí 
a rodiny SR a mestom Handlová.

PhDr. Anna Kmeťová

Poslanci schválili nový projekt na ochranu pred povodňami a suchom 

Narodené detičky 
február/marec  2014

Matúš  Szabo
Martin  Jonás
Adam  Hégli
Samuel  Mikula
Patrik  Bubelíny
Sofia  Veronika Hricková
Hana  Píšová
Michaela  Hanzlianová
Nela  Hlivová
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Zvoz separovaných 
zložiek odpadu
V mesiaci apríl 2014 sa 
budú jednotlivé zložky 
zvážať nasledovne: 

Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec
 papier 3. 4. a 17. 4 a 30. 4.  
 plasty 10. 4. a 24. 4.
Mestská časť Morovno, dolný 
koniec
 kovy 5. 4. 2014
 papier 12. 4. a 26. 4. 2014 
 plasty 19. 4. 2014

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

Jarné upratovanie 
v Handlovej 7.-18. 4. 2014

Dajte nám vedieť a vyhrajte zeleň!
Organizujete malú brigádu?
Odpad z jarného upratovania 
po dohode odvezieme!
Volajte telefónnu linku jarného 
upratovania 046 5477 004 v čase od 
6.30 hod. do 14.30 hod v pracovné 
dni, kde si dohodnite miesto uloženia 
odpadu z úpravy okolia bytových 
domov (pohrabané lístie, odpadky, 
štrk). 
 V mestských častiach Morovno, 
Nová Lehota a na Dolnom a Hornom 
konci budú umiestnené veľkoobjemné 
kontajnery. Jarné upratovanie nie je 
zber veľkoobjemného odpadu!

Za to, že vám záleží na vašom okolí, 
nové stromčeky alebo trvalky...
Pravidlá:
• Budú vyhodnotené tri najviac  
 aktívne oblasti mesta v zapojení 
sa do upratovania, podľa toho, ako 
budete nahlasovať odvoz z vašich 
malých brigád.

• Najviac aktívne lokality obdržia od  
 mesta Handlová a správcu verejnej  
 zelene 
 po 5 drevín, resp. po dohovore  
 trvalky, ktoré určite prispejú 
 k našej   zelenej Handlovej.
• Výsadba prebehne po dohovore  
 s odd. životného prostredia MsÚ  
 Handlová, tel: 046/519 2513.

Opílené konáre z vašej 
záhrady vám prevezmú!

Spoločnosť Handlovská energetika aj 
v tomto roku ponúka tým, ktorí opiľujú 
do konca marca svoje stromy na 
záhradkách a v okolí domov prebratie 
konárov! 
V prípade väčšieho množstva 
čistých konárov (bez iného odpadu), 
spoločnosť  Handlovská energetika, 
a. s., ako partner jarného upratovania 
ul. Štrajková, Handlová (areál Bane 
Handlová) ponúka možnosť jeho 
odobratia od 7. do 18. 4. 2014. 
Obyvatelia ho donesú sami, resp. si 
odvoz zaplatia.
Mesto Handlová a HATER Handlová 
spol. s r. o. ďakujú Handlovčanom!

JP

Pyrotechnika v Handlovej áno či nie?
Ďakujeme za váš čas, vyplnenie anketového lístka netrvá viac ako minútu.

Pyrotechnika nás pichá? 
Zapojte sa do ankety a ovplyvnite zmeny!

Oslavy a výnimočné chvíle v kruhu svojich priateľov, 
v spojení s ohňostrojom, vedia spríjemniť  zábavu. Oheň 
a ohňostroje, ale aj iná malá pyrotechnika, zaujímajú ľudí 
odjakživa. Spolu s dostupnosťou pyrotechniky počas 
celého roka sa stretávame častejšie s tým, že oslavu si 
snažíme spríjemniť aj takýmto spôsobom. Oslavujúcim 
sa to páči, susedom možno nie. Taký je subjektívny 
názor. Pravidlá používania pyrotechniky nájdeme aj 
v slovenských a mestských „zákonoch“. Fakty hovoria, 
že ak chcete robiť ohňostroj na námestí a verejných 
priestranstvách, nie je to len záležitosť vašej oslavy. 
Práve dostupnosť malej pyrotechniky nám  v posledných 
rokoch spôsobila, že sa na oslavy napr. Nového roka 
na námestie s kamarátmi nevyberiete. Bojíte sa, že 
vám petarda pristane v tvári. Aj na základe takýchto 

skúseností mesto Handlová pripravuje v septembri 
2014 nové VZN o pyrotechnike. Výsledky ankety sú pre 
mesto dôležité. Skôr ako sa prijme všeobecne záväzné 
nariadenie, pýtame sa vás, našich obyvateľov.

Zapojte sa do ankety!
Pomôžete nám zistiť, aký názor na pyrotechniku máte vy, 
Handlovčania.
Ako sa môžem zapojiť&? Môžete odpovedať 
jednoduchým klikom na www.handlova.sk – anketa 
Pyrotechnika v Handlovej áno či nie? Alebo môžete 
vyplniť anketový lístok, ktorý nájdete na mieste 
prvého kontaktu MsÚ Handlová, v mestskej knižnici 
Handlová a MsP Handlová, kde ich môžete vyplnené aj 
odovzdať. Anketový lístok je dostupný aj na stiahnutie na 
www.handlova.sk alebo si ho vystrihnite z týchto novín.  

Ďakujeme za odpovede a váš čas, vyplnenie 
anketového lístka netrvá viac ako minútu.

An
ke

to
vý

 lí
st

ok

1.  Používate pyrotechniku na rodinných oslavách?

áno nie

2.  Mala by byť pyrotechnika na verejných priestranstvách   
 počas roka úplne zakázaná?

3.  Ohňostroj organizovaný mestom napr. na Nový rok  
 by malo mesto organizovať, ale ostatná pyrotechnika  
 by mala byť zakázaná?

4. Mala by byť pyrotechnika na rodinných oslavách   
 počas roka povolená na základe súhlasu mesta?

Vek muž žena

Anketa potrvá do konca apríla 2014. Anketu pripravilo mesto Handlová v spolupráci s MsP 
Handlová, marec 2014. Tlač anketových lístkov MsÚ Handlová. Informácie o pyrotechnike, 
zákonných úpravách a čo sa pripravuje nájdete na www.handlova.sk.

Tu strihaj

Aj
 tu

Ochrana lesov 
pred požiarmi v roku 
2014 je na nás všetkých
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru s cieľom 
predísť vzniku požiarov v lesoch 
upozorňuje  na dodržovanie zásad 
protipožiarnej bezpečnosti, ako sú 
zákaz fajčiť a používať otvorený 
oheň na miestach so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
zákaz vypaľovať porasty a zakladať 
oheň na miestach, kde by sa 
mohol rozšíriť,  poskytnutie osobnej 
a vecnej pomoci v prípade vzniku 
požiaru. V prípade   zistenia  
porušenia  zákona „O  ochrane  
pred  požiarmi“ môžu orgány 
štátneho požiarneho dozoru udeliť 
v blokovom konaní pokutu do výšky 
100 €  a v priestupkovom konaní až 
do výšky 331 €. 
Viac aj na www.handlova.sk

Ďakujeme!
Podporili ste športovanie 

detí a mládeže poukázaním 

2%? 
Školský basketbalový klub 
Handlová, Handlová, 972 51, 
Mierové námestie 255/27
Občianske združenie
IČO: 36124 826

Robíte domácu zabíjačku? 
Musíte ju nahlásiť!

Hovädzí dobytok a ošípané 
možno zabíjať u chovateľa a na 
súkromnú domácu spotrebu, ak 
bolo zabíjanie zvierat nahlásené 
príslušnej regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správe aspoň jeden 
deň vopred. Zabíjanie jahniat, 
kozliat, oviec a kôz sa nahlasovať 
nemusí.
Kontakty hlásenia domácich zabíjačiek
Regionálna veterinárna a potravinová 
správa Prievidza
Mariánska cesta 6, 971 01 Prievidza 
Tel. 046/ 5422247 Nahlasovať 
v pracovné dni: 7.00 -15.00.
email: sekretariat.pd@svps.sk
Celú informáciu o podmienkach 
domácich zabíjačiek nájdete na 
www.handlova.sk a na vývesnej tabuli 
pred MsÚ Handlová.

Deň Zeme 
v Handlovej 2014

Tradičný deň Zeme pre vás 
pripravujeme aj v tomto roku. 
Do uzávierky Handlovských novín 
sme nevedeli presný termín, preto 
sledujte ďalšie informačné kanály 
mesta.
Tešíme sa na stretnutie na 
Námestí baníkov.

Veľkobjemný odpad 
sa zbieral vo veľkom

Mesto Handlová a HATER 
Handlová spol s r. o. ďakujú 
Handlovčanom za zapojenie sa do 
zberu veľkoobjemného odpadu, 
ktorý sa konal v Handlovej 17.-
19. marca 2014.
Vývoz sa konal pre veľký záujem 
napokon štyri dni. Vyvezených 
bolo celkom 16,44 ton odpadu,  
a celkovo sa vozidlá zberu otočili 
16-krát. Aj z tohto zvozu boli 
vytriedené niektoré zložky odpadu 
k ďalšiemu použitiu (drevo).
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Zo školského diára
Veľkonočné prázdniny 
začínajú 17. apríla 2014 (štvrtok) 
a končia 22. apríla 2014 (utorok). 
Vyučovanie začína 23. apríla 
2014 (streda). 

Materská škola bude počas 
prázdnin v prevádzke okrem 
sviatkov (18. 4. 2014 – Veľký 
piatok a 21. 4. 2014 – Veľkonočný 
pondelok).

 V roku 2014 končí funkčné 
obdobie niektorých riaditeľov 
škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Handlová. Z uvedeného 
dôvodu bude zriaďovateľ 
vyhlasovať výberové konanie na 
obsadenie miesta riaditeľov škôl 
a školských zariadení. Bližšie 
informácie nájdete na webovej 
stránke mesta už v apríli 2014.

 Už niekoľko rokov prichádzajú 
na Deň učiteľov do Domu kultúry 
v Handlovej tí, ktorí pracujú 
v našom školstve. Mikroregión 
Handlovskej doliny má veľa 
vynikajúcich pedagógov, či už 
ide o prácu učiteliek predškolákov 
v materských školách, učiteľov 
základných škôl, ZUŠ-iek, 
stredoškolských učiteľov, 
trénerov, špeciálnych pedagógov 
alebo vychovávateľov v školských 
kluboch detí, internátoch a v centre 
voľného času. Na svojich dobrých 
učiteľov si s láskou a vďakou 
spomíname aj v dospelosti. 
Práca všetkých našich pedagógov 
si zaslúži úctu a spoločenské 
uznanie. Pri príležitosti osláv 
Dňa učiteľov ocenenie Vynikajúci 
pedagóg odovzdali Ing. Rudolf 
Podoba, primátor mesta Handlová 
a Ing. Peter Kotian.

Ocenenie Vynikajúci pedagóg 
2014 za celoživotnú prácu a prínos 
pre rozvoj školstva, výchovy 
a vzdelávania získali:

Margita Šimková, 
učiteľka základnej školy
V školstve pracovala  od roku 
1943 do roku 1979. Začala ako 
mladá učiteľka v škole v Malej 

Čause a končila ako riaditeľka školy. 
Rukami pani učiteľky Šimkovej prešli 
desiatky mladých ľudí – budúci 
remeselníci, poľnohospodári, 
učitelia, inžinieri, doktori a ďalší 
odborníci. 
V roku 2013 sa dožila krásnych 90 
rokov.

PaedDr. Ladislav Schnierer,
stredoškolský učiteľ
Patrí k prvým maturantom gymnázia 
v Handlovej a táto škola sa mu stala 
druhým domovom, pretože v nej 
odpracoval v rokoch 1964 do roku 
2008 ako učiteľ 44 rokov. Vedel 
pochopiť dušu dospievajúcich 
študentov, ich  nálady, rozmary a 
vždy sa snažil o ich nasmerovanie a 
správne vykročenie do života. 

Valéria Mokrá, 
učiteľka materskej školy
Ako mladá učiteľka začínala v roku 
1967 pracovať v Materskej škole, 
SNP 27, Handlová a zostala jej 
verná až do svojho odchodu do 
zaslúženého dôchodku. Patrí k tým 
učiteľkám materskej školy, ktoré 
položili základy predškolského 
vzdelávania v meste Handlová.

Gabriela Grígerová, 
vychovávateľka, Centrum voľného 
času, Handlová
V centre voľného času pracuje už 

32 rokov.  V súčasnosti je vedúcou 
oddelenia umenia a prírodovedy 
a zároveň vykonáva funkciu správcu 
počítačovej siete. S cieľom skvalitniť 
vzdelávanie v oblasti informatiky už 
na úrovni materských škôl zaviedla 
originálny cyklus podujatí pre deti 
materských škôl pod názvom „ABC 
na počítači“. 

Mgr. Viera Koprnová, 
učiteľka I. stupňa, Základná škola, 
Školská 526/53, Handlová 
V ZŠ, Školská, Handlová pôsobí 
25 rokov. Ako učiteľka 1. stupňa 
naučila základom čítania, písania 
a počítania niekoľko generácií. 
Je kreatívna, tvorivá, náročná na 
žiakov a svedomitá v príprave na 
vyučovanie. 

Ceny rozdával 
aj Detský a mládežnícky 

parlament

V tomto roku si vybral nie jedného 
naj učiteľa, ale piatich. 
Ing. Martina Kovalčíková, 
Stredná odborná škola Handlová
Je výnimočná osobnosť – pre žiaka 
ideálne spojenie učiteľky, grafičky 
a priateľky ochotnej vždy poradiť 
a pomôcť. Má veľa elánu, energie, 
vie sa nadchnúť pre dobrý nápad a 
preniesť to aj na nás žiakov.
 

Gymnázium Ivana Bellu Handlová 
má tiež naj učiteľa
Mgr. Branislav Botka 
učí fyziku, matematiku, informatiku. 

Vie žiakov dobre pripraviť na 
maturity, je pohodový, ale vie si 
medzi žiakmi vybudovať aj autoritu.

V ZŠ Mierové námestie anketu 
vyhral Mgr. Jaroslav Perniš. Titul 
od žiakov získal už po druhýkrát.

Žiaci zo ZŠ Morovnianská cesta 
nominovali Mgr. Janu Frankovú po 
druhýkrát. Žiaci o nej hovoria ako o 
vtipnej a usmievavej učiteľke, ktorá 
aj naučí a vie byť aj priateľkou.

Žiaci ZŠ Školská si vybrali Mgr. 
Mariána Holicu z druhého stupňa. 
Učí geografiu a nemecký jazyk. 
Žiaci s ním majú dobré vzťahy a 
majú ho radi.
 

Vynikajúci pedagóg 
Trenčianskeho kraja 

Ocenenie si prevzal 24. 3. 2014 
v Trenčíne Handlovčan Mgr. Peter 
Poliak, v súčasnosti učiteľ ZŠ, Škol-
ská 526/53, Handlová . 

V školských službách pracuje 37 
rokov. Počas tohto obdobia pôsobil 
na viacerých školách prievidzského 
okresu ako učiteľ a neskôr ako 
zástupca riaditeľa  i  ako riaditeľ 
ZŠ. Na ZDŠ Juh Handlová pôsobil 
v rokoch 1976 až 1982 a od roku 
2012 do súčasnosti na ZŠ, Školská 
v Handlovej.
Viac informácií o práci ocenených 
pedagógov sa dočítate na 
www.handlova.sk

Mgr. Jaroslava Maslíková 

Handlovčania získali 
ocenenia za kultúru
 Koncom februára sa v 
prievidzskom dome kultúry konala 
tradičná slávnosť pre všetkých, 
ktorí v našom regióne žijú kultúrou. 
Hlavným organizátorom podujatia 
„Kultúra 2013“ bolo tradične          
K 2000 – združenie na podporu 
kultúry hornej Nitry. Ocenenie 
si prevzalo takmer päťdesiat 
jednotlivcov aj kolektívov. Na 
stránkach Handlovských novín 
chceme pogratulovať našim 
Handlovčanom, medzi ktorými 
v tomto roku nechýbal ani 
primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba.

Cenu predsedu TSK  „ZA TVORIVÝ 
ČIN ROKA“ v oblasti kultúrno-
osvetovej činnosti získali:

Kolektív tvorcov hudobno-
dramatického predstavenia 
Pinocchio, hudba a text Ľudo Kuruc, 

scenár, réžia: Katarína Dupkalová.
 V roku 2013 naštudovali 
žiaci hudobného a literárno-
dramatického odboru ZUŠ Handlová 
hudobno-dramatické predstavenie 
Pinocchio na motívy rozprávky 
Carla Goldoniho. Na podnet p. uč. 
Anežky Balušinskej, ktorú zaujala 
predloha súčasného slovenského 
hudobného skladateľa Ľuda Kuruca, 
naštudovali hudobný materiál žiaci 
speváckeho oddelenia so svojimi 
pedagógmi. Scenár a réžia je 
dielom p. uč. Kataríny Dupkalovej. 
Predstavenie malo premiéru 6. júna 
2013 v DKM Handlová. Ide o prvé 
herecko-spevácke predstavenie 
v histórii školy.

Cena Združenia pre rozvoj regiónu 
horná Nitra „ZA OSOBITNÝ 
PRÍNOS K ROZVOJU KULTÚRY 
HORNEJ NITRY“  bola udelená:

Jánovi  Procnerovi, ľudovému 
umelcovi z Handlovej,  za osobitný 
podiel na uchovávaní baníckych 
tradícií regiónu  a ich stvárňovaní  

v originálnych  výtvarných  a ľudo-
voumeleckých artefaktoch.

Ing. Rudolfovi Podobovi, 
primátorovi  mesta Handlová, 
za osobný  podiel a podporu 
uchovávania a oživovania baníckych 
tradícií mesta Handlová a regiónu 
v rôznych formách  kultúrno-
osvetovej činnosti.
Mgr. Helena Galbavá
za dramaturgický plán novozriadenej 
Karpaty Art Gallery v Handlovej 
a systematickú prezentáciu 
regionálnych výtvarníkov v tejto 
galérii formou širšieho spektra 
prezentačných podujatí. 

Pamätný list riaditeľky RKC 
v Prievidzi „ZA DLHOROČNÚ  
KULTÚRNO-OSVETOVÚ ČINNOSŤ“  
získala  

Hildegarda Radovská, vedúca 
speváckej skupiny Karpatských 
Nemcov  Grűnwald Handlová, pri 
príležitosti svojho životného jubilea 
80 rokov.               

 JP

Ľuďom za katedrou



Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac  február 2014 – marec 
2014 (od 17.2.2014 do 18.3.2014) 
celkom 401 udalostí. Zaevidovaných 
bolo 64 priestupkov, z ktorých 
bolo 38 priestupkov oznámených 
občanmi mesta. Z celkového počtu 
bolo 21 dopravných priestupkov. 
V 3 prípadoch použili príslušníci 
TPNZOMV, tzv. papuču. VZN č. 
6/2010 o dodržiavaní verejného 
poriadku a verejnej čistoty 
– 1 priestupok. Proti majetku 
bolo oznámených a riešených 7 
priestupkov (z toho bol 1 priestupok 
pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu odovzdaný na OOPZ). 
Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
verejného poriadku, kde MsP riešila 
celkom 7 priestupkov, z ktorých boli 
3 prípady rušenia nočného pokoja, 
3 priestupky boli na úseku verejného 
pohoršenia a 1 priestupok na úseku 
znečistenia verejného priestranstva. 
Proti občianskemu spolunažívaniu 
riešila MsP 3 priestupky.
Zákon 223/2001 o odpadoch bol 
porušený v 8 prípadoch.
V 16 prípadoch bol porušený 
Zákon 282/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov 
(nezabránenie voľnému pohybu 
psa; neprihlásenie psa do evidencie; 
neoznámenie zmeny skutočnosti 
a údajov, ktoré sa zapisujú do 
evidencie, neodstránenie výkalov).
Pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu bol 1 priestupok 
odovzdaný na OOPZ.
Príslušníci mestskej polície 

odchytili  10 túlavých psov, ktorí 
boli umiestnení v útulku. 4 psov 
si zobrali ich pôvodní majitelia a 1 
psovi bol nájdený nový domov. 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 114 zákrokov a 34 výjazdov 
k narušeným monitorovaným 
objektom. Kamerovým systémom 
bolo zistených 5 priestupkov. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, 
HaZZ a tiesňovej linky 112 bolo 
príslušníkmi MsP vykonaných 31 
zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od  17. 2. 2014 do 18. 3. 2014: 
 

27. 2. 2014 o 19.35 hod. – telef. 
oznámil pán, že na ul. 29. augusta 
venčil svojho psíka, ktorého za 
predajňou CBA napadol iný pes 
rasy doberman, ktorého mala na 
vôdzke neznáma mladá žena, ktorá 
psa nezvládla. Pes oznamovateľa 
na následky pohryznutia na 
mieste uhynul. Mladá žena, ktorá 
dobermana viedla, z miesta 
odišla do pohostinstva Slovan. 
Po príchode na miesto sa hliadka 
spolu s oznamovateľom presunula 
do pohostinstva, kde poškodený 
označil podozrivú ženu. Hliadka 
zistila jej totožnosť a bola poučená, 
že bude predvolaná na MsP 
za účelom podania vysvetlenia 
k priestupku. Priestupok bol 
ukončený predložením správy 
o výsledku objasňovania priestupku 
na MsÚ k ďalšiemu prejednaniu. 
7. 3. 2014 o 19.25 hod. – tel. 
oznámil operátor stálej služby MsP, 

že na MKS zistil, že pri pošte kamión 
nabúral do budovy, ktorú čiastočne 
poškodil. Po príchode na miesto 
zistené, že oznam sa zakladal na 
pravde. Vodič kamiónu sa chcel 
otočiť a návesom poškodil budovu 
pošty. Oznámené príslušníkom na 
OOPZ, ktorí si vec na mieste prevzali 
a riešia ako DN. 
9. 3. 2014 o 11.00 hod. – tel. 
oznámené, že na tržnici leží na zemi 
osoba a krváca z tváre. Na mieste 
zistené, že ide o podnapitého muža, 
ktorý sa potkol, spadol na zem 
a udrel si hlavu. Krvácal z oblasti 
nosa. Hliadkou bola na miesto 
privolaná RZP, ktorá si ho na mieste 
prevzala a previezla na ošetrenie do 
NsP v Bojniciach. Hliadka o udalosti 
informovala syna zraneného.
10. 3. 2014 o 19.55 hod. – tel. 
oznámené, že na Prievidzskej ulici  
horí osobné motorové vozidlo. 
Na mieste sa už nachádzali hasiči 
a hliadka OOPZ. Vozidlo horelo 
v prednej časti a pravdepodobnou 
príčinou bolo úmyselne podpálenie 
zatiaľ NP. Rieši OOPZ pre podozrenie 
úmyselného poškodzovania cudzej 
veci.

MsP Handlová – volajte 24 hodín 
denne 046/168 00, 046/ 5475 007 
alebo 0905 499 384
a nezabudnite, ak ste svedkom 
protiprávnej činnosti, nahláste 
ju ihneď. Pozrite si aj odklik na 
www.handlova.sk Mestský útulok a 
staňte sa majiteľom psíka.
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Voľba prezidenta 
Slovenskej republiky

Druhé kolo volieb sa konalo 29. 
marca v čase od 7.00 hod. do 22.00 
hod. 
Do druhého kola postúpili Robert 
Fico s počtom hlasov 531 919 
a Andrej Kiska s počtom hlasov 
455 996. Výsledky sme nevedeli 
do uzávierky tohto čísla, ale určite 
ich nájdete v sumáre aj za mesto 
Handlová na www.handlova.sk.

Voľby do Európskeho 
parlamentu 2014
Sobota 24. máj 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky rozhodnutím č. 341/2013 
Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho 
parlamentu a určil deň ich konania 
na sobotu 24. mája 2014. Voľby 
sa budú v meste Handlová konať 
v tradičných 18 okrskoch v čase od 
7.00 hod. do 22.00 hod.. 
Zápis do zoznamu voličov je potrebné 
vykonať do 14. 4. 2014.
Vzor žiadosti a vyhlásenia a viac 
informácií nájdete aj na stránke 
www.handlova.sk. 

Dobré správy 
z Handlovej

Dajte aj vy šancu dobrým správam 
predbehnúť tie zlé...Hovorte o nich, 
píšte o nich... Viete o dobrých 
veciach, ktoré spája mesto 
Handlová? Poďakujte, informujte, 
čo dobré sa v našom meste stalo. 
Vyberáme z Dobrých správ, ktoré 
prišli v mesiaci marec 2014 na našu 
stránku www.handlova.sk

Dobrá správa z Handlovej č. 37/
2014, 24. 3. 2014
Benefičný koncert pre Samka 
z Handlovej. Chcela by som sa                 
v mene Samka a celej našej rodin y 
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali 
na zrealizovaní koncertu a taktiež 
všetkým dobrým ľudom, ktorí taktiež 
prispeli na Samkovu liečbu. Veľké 
Ďakujem patrí týmto ľudom: Laci 
Strike, Moja Reč + Komplot Strapo 
Strike Force 1, Ivan Jakušovský, 
Dom kultúry mesta Handlová, RTV 
Prievidza, primátor mesta Handlová 
Ing. Rudolf Podoba, Mgr. Helena 
Galbavá, lekáreň Herba, Bring 
Trucking a. s.,  TMG Remata, Katarína 
BELL, Peter Jaško, Michal Sekereš 

, People Emery Records, Rádio 
BETA, Zuzana Šimková, Klub Eso 
Ráztočno, predseda TSK Ing. Jaroslav 
Baška, TV Markíza, HATER Handlová, 
Prievidzsko, všetkým anonymným 
darcom a všetkým dobrým ľudom,  
ktorí podporili našu výzvu na stránke 
Ľudia ľudom, známym, priateľom, 
rodine a hlavne mojej mamine, ktorá 
pri nás stojí každý deň a bojuje s 
nami ...

Autor: Katarína Dolnická

Zisťovanie údajov pre 
štatistiku rodinných účtov
Zamestnanci Štatistického 
úradu SR ešte aj v apríli môžu 
v rámci zisťovania navštíviť 
vaše domácnosti. Zisťovanie sa 
koná do 30. apríla 2014. Všetky 
informácie a názory budú 
anonymné a použité výlučne na 
štatistické účely. 
Sekcia zberu a spracovania dát v 
priemysle a terénnych zisťovaní v 
Banskej Bystrici.

Help, n. o., 
v apríli 2014 ponúka 
nasledovné kurzy:

•Nemčina pre začiatočníkov, 
otvorenie 15. 4. 2014

•Kurz opatrovania, otvorenie 28. 4. 
2014  

•Obsluha motorových vozíkov, 
otvorenie podľa individuálnych 
požiadaviek

•Počítačový kurz pre začiatočníkov, 
otvorí sa podľa počtu záujemcov

•Angličtina pre začiatočníkov, otvorí 
sa podľa počtu záujemcov  
   

Do kurzov 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

Základná škola Školská pozýva „Rozhýbme sa“
16. 4. 2014 od 15.00 hod.
Športovo-prezentačné popoludnie spojené so slávnostným otvorením 
posilňovne a telocvične na aerobik. Pozývať mládež z celého mesta, 
predstaviteľov mesta, sponzorov, rodičov, priateľov školy a širokú 
verejnosť!
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CVČ Handlová  
pozýva v apríli 2014

4. 4. 2014 od 14.00 hod. 
31. ročník  Behu oslobodenia mesta 
Handlová, Námestie baníkov.
Propozície na www.handlova.sk   

11. 4. 2014 od 10.00 hod. 
Veľkonočné tvorivé dielne pre malých 
Handlovčanov. 

25. 4. 2014 o 16.00 hod. 
Slávnostné vyhodnotenie projektu 
„Sme v tom spolu“ spojené s 
krstom brožúr „Handlová“ a „Mladí 
spoločne“ v spoločných priestoroch 
CVČ a DK.
Cieľová skupina: zástupcovia mesta, 
mládež, zástupcovia organizácií na 
území mesta Handlová, zástupcovia 
škôl.

3. 5. 2014 od 9.00 hod. 
Centrum voľného času Handlová a 
Mestský kynologický klub pozývajú 
na Výstavu psov bez PP 

„Najmilší oriešok", 
ktorá sa uskutoční 3. 5. 2014 od 
10.00 hod., náhradný termín 17. 5. 
2014.

Prezentácia od 9.00-10.00 hod. na 
Námestí baníkov Handlová..
Súťaží sa v kategóriách:
Psy bez PP: 
- šteniatka do 1 roku
- psy nad 1 rok

Psy  ľubovoľných plemien bez 
preukazu pôvodu, hodnotia  sa zvlášť 
psy a sučky:
• Najmilší oriešok - krížené psy, 
hodnotia  sa zvlášť psy a sučky
• Psí veterán mesta Handlová - 
najstarší pes výstavy
•  TOP pes - divácke hlasovanie
•  Absolútny víťaz
• Cena rozhodcu - ocenenie psíka, 
ktorí niečím zaujme porotu
Štartovné: 2€, Každý vystavovateľ 
je povinný dodržiavať bezpečnosť a 
plne zodpovedá za prípadné škody na 
zdraví a majetku spôsobené psom. 
Registrácia na základe predloženého 
veterinárneho preukazu.

CVČ, Námestie baníkov 3, Handlová 

Blýska sa nám na lepšie 
časy!

Medzi prvým a druhým kolom 
voľby prezidenta, dňa 19.3. 2014, 
som bola priam dojatá prístupom 
a výsledkom práce lekárov na 
pohotovosti v Bojniciach, ktorí 
obratom pochopili a zariadili 
vylepšenie môjho zdravotného 
stavu. Veľmi pekne im ďakujem. 

Obrazy dávna alebo o čom 
vypovedajú staré pohľadnice?

Zajímajú vás pohľadnice? Nájdite si čas 
a navštívte  výstavu v Hornonitrianskom múzeu, 
ktorá návštevníkom priblíži obraz vývoja miest, 
mestečiek a dedín hornej Nitry zachytenú na 
čiernobielych a kolorovaných pohľadniciach. 
Zbierka pohľadníc hornej Nitry sa každoročne 
rozrastá o nové prírastky. Aj preto bude výstava 
doplnená pohľadnicami zapožičanými zo 
súkromných zbierok Michala Dobiáša z Prievidze 
a Michala Hertlíka z Handlovej

JO

Veľkonočné sviatky už majú pripravené 
aj v Klube dôchodcov

Výšivky, pletené košíčky, obháčkované vajíčka, kuriatka 
v háčkovanej „perinke“, to je len časť z toho, čo zozbierali 
a priniesli  členovia  Denného centra (Klubu dôchodcov)  
na výstavku do svojich priestorov. Pestrofarebnosť, 
nápaditosť a neúprosný kolobeh ročných období 
i sviatkov zachytili v množstve drobností, ktorými sa 
potešili a presvedčili navzájom, že zručnosť a originálnych 
nápadov majú ešte celkom dosť. Tento raz to bola 

téma  Veľkonočných sviatkov, ktoré už čoskoro zaklopú 
u každého z nás  doma.
A viem, že vás nájdu pripravených. Nájdite si čas a príďte 
sa pozrieť do Denného centra. Majú sa čím pochváliť. 
Vieme, že je v Handlovej ešte veľa dôchodcov, ktorí sedia 
sami doma a nenašli si cestu medzi „klubistov“. Budova 
sa nachádza na ul. SNP v Handlovej, stretávajú sa každý 
utorok a vo štvrtok od 8.- do 11. 00 hod., občas aj dlhšie. 
Členský príspevok je vo výške 3 €/rok. Kontakt: Mária 
Róžová, predsedníčka, tel.:0+421 (0) 918 140 962.

AK 

Staňte sa spoluautorom knihy 
o vašom meste 

Mesto Handlová už od roku 2009 postupne zbiera 
materiál na monografiu o meste a jeho prímestských 
častiach Morovno a Nová Lehota.  Aby faktografická 
kniha slúžila svojmu účelu, čriepky neostali v utajení 
pre ďalšie generácie, skúste sa zamyslieť, či 
nenájdete alebo neviete o kúsku histórie Handlovej 
a jej prímestských častí, ktorá je ukrytá možno v 
malých kronikách, zápiskoch alebo fotoalbumoch. 
Možno pri upratovaní podkrovia ... Ak sa raz dostanú 
do knihy, nestratia sa. Ak ste sa na chvíľu zamysleli 
a napadlo vám niečo, o čom ste ešte v žiadnej knihe 
o Handlovej nečítali, nevideli fotku, neváhajte nás 
navštíviť osobne, pošlite e-mail, zavolajte. Vaše 
artefakty vám vrátime.
V prípade, že odtajníte svoje archívy a vaše 
materiály budú zverejnené v publikácii, pri jej vydaní  
sa stanete majiteľom jedného výtlačku. Materiál sa 
bude zbierať do konca apríla 2014. Kontakty: tel.: 
046 519 25 39, 0908 342 616
E-mail: handlova@handlova.sk, predmet správy 
– Monografia Handlová. Navštívte kanceláriu č. 22, 
MsÚ Handlová, 1. poschodie vľavo.

Materské centrum Lienka v Handlovej 
od marca s novými otváracími hodinami 
a novinkami pre deti

Neváhajte a strávte s nami príjemné dopoludnie alebo 
popoludnie!
Otváracie hodiny platné na rok 2014
Pondelok – piatok od 9.00 hod. do 17.00 hod.

Ponúkame cvičenie na Fit loptách!
Každý pondelok od 8.30 pre najmenších a od 9.15 hod. pre 
väčšie deti.
Dávame do pozornosti kurz hudobnej školy Yamaha, každú 
stredu pre najmenšie detičky od štyroch mesiacov až do 
osemnásť mesiacov o 16.00 hod. a pre väčšie detičky od 17.00  
do 18.00 hod.
Každý utorok tematické tvorivé dielne.
Kontaktujte: 0917 467 295 alebo si nás nájdite na FACEBOOKU
Materské centrum LIENKA Handlová
Materské centrum LIENKA Handlová (OZ), Námestíe baníkov 2 
v Handlovej (budova bývalej Makyty). Tešíme sa na mamičky 
a detičky.
10. maja 2014 robíme Míľu pre mamu. Budeme vás informovať. 

MG

Mototuristická súťaž vo svojom štyridsiatom 
ročníku – zažite ju!

40. ročník MEDZINÁRODNEJ MOTOTURISTICKEJ SÚŤAŽE
BANÍCKA RALLYE  2014

16. ročník jazdy zručnosti  „O POHÁR MESTA HANDLOVÁ“a 
medzinárodná dopravno – výchovná súťaž „MLADÝ NAVIGÁTOR“
HANDLOVÁ, 27. 6. – 29. 6. 2014
Neváhajte sa prihlásiť už dnes! Tešíme sa na zmiešané posádky, dámske 
aj rodinné.
Prihlášky, ktoré spolu s propozíciami nájdete na www.handlova.sk, 
zasielajte do 30. 5. 2014.  Adresy a kontakt usporiadateľov: 
Automotoklub BANÍK HANDLOVÁ, F. Nádaždyho 2, 972 51 Handlová, tel. 
0910985979, Mesto Handlová, Nám. baníkov 7, 972 51 Handlová, tel. 
046 519 25 39, 0908 342 616.



Občianska inzercia
Predám záhradu. 
Osada nad kúpaliskom, chatka, 
voda, elektrika, 4 áre. 
Cena dohodou č.t. 0910 368625, 
0910 303673.

Predám garáž na Partizánskej 
ulici. Cena dohodou. č.t. 0911 
765 797

Ďakujeme 
pani primárke MUDr. Kvostkovej 
a celému oddeleniu ODCH Han-
dlová, p. Budovičovej,  p. Sedli-
akovej za príkladnú starostlivosť 
o našu mamu p. Katarínu Urbani-
čovú počas jej ťažkej choroby. 

Deti s rodinami.

Poďakovanie
Ďakujem pani primárke Kvost-
kovej a celému kolektívu ODCH 
Nemocnici v Handlovej za ich 
obetavú prácu pre ležiacich paci-
entov v ťažkých podmienkach. Ja 
osobne ďakujem za moje prelie-
čenie v ťažkej chorobe. Ešte raz 
veľká vďaka a úcta vám všetkým.                                   

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

499,-
nová cena

Ponúkame 
viac ako 

100 druhov 

sedacích 
súprav
Podnikateľský 

inkubátor Handlová

Dov
oz

 zd
arm

a!

Predaj  na splátky

Sedacia súprava Kamil 230 x 150 cm
spacia plocha 190x 133,
možnosť výberu poťahu

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

Zľava sa vzťahuje aj na tovar, ktorý je v tomto období 
zálohovaný.

Od 2. januára tohto roku sa 
zapĺňa životom a mnohými akti-
vitami  naše SENIOR 
CENTRUM HANDLOVÁ ,n . o. 
 
V tomto čase  poskytuje sociálne 
služby 39-tim klientom. Svoj život 
v ňom začalo žiť 17 Handlovčanov  
a 22 obyvateľov z Prievidze a okolia 
s priemerným vekom 81 rokov. Je 
medzi nimi  10 mužov, 29 žien a 2 
manželské páry. Tí, ktorí uvažujú 
prísť medzi nich, môžu. O to, aby 
mali všetko, na čo majú nárok a aby 
sa cítili dobre sa stará zdravotno-
-opatrovateľský úsek, v ktorom je 7 
opatrovateliek, 2 zdravotnícki asis-
tenti, 1 masér a inštruktor sociálnej 
rehabilitácie. Stravovaciu prevádzku 
zabezpečuje 5 pracovníkov. Celkom 
pre zariadenie pracuje 17 pracovní-
kov na pracovný pomer a 3 pracov-
níci na dohodu. Recepcia, údržba, či 
práca upratovačky sú riešené v rámci 
dobrovoľnej činnosti v rámci projektu 
drobných obecných služieb. Aby mal 
každý deň aj svoju pridanú hodnotu 
a ponúkol čosi najviac, viacerí naši 
obyvatelia sa zúčastnili na tvorivých 
dielňach v Karpaty Art Gallery, kaž-
dý štvrtok dopoludnia môžu ísť na 
„Cvičenie pre seniorov“, ktoré vedie 

dobrovoľník pán Beránek alebo ísť na 
biblioterapiu. Rozbehli  sa ručné prá-
ce, z ktorých pripravíme veľkonočnú 
výzdobu. Samozrejmosťou je pobyt 
vonku, spoločenské hry. Klientov, 
ktorí majú záujem, navštívi prvú stre-
du v mesiaci na izbách pán farár. 

Máme za sebou aj prvé 
spoločenské akcie 
Na Medzinárodný deň žien slávnostnú 
atmosféru, mimo bohato prestretého 
stola, nám spríjemnila prítomnosť 
a úprimné blahoprianie primátora 
mesta Handlová  Ing. Rudolfa Po-
dobu, ktorí spolu s viceprimátorom 
Dušanom Klasom  odovzdaním  ruže 
pozdravili všetky ženy. Osviežením 
bolo vystúpenie detičiek z Materskej 
škôlky Morovnianska cesta v Han-
dlovej.

Naše centrum  
ako vzdelávacie stredisko
Uzavreli sme dohodu  s AKADÉMIOU  
VZDELÁVANIA  PRIEVIDZA  a s VaV 
Akademy – ZS s. r. o. Prešov dohodu  
(na dobu neurčitú),  aby   ich účast-
níci  akreditovaného rekvalifikačného 
kurzu „opatrovateľ/ka“ mohli v pries-
toroch nášho zariadenia  vykonávať  
odbornú prax, ktorá je nevyhnutná 
k získaniu certifikátu .V mesiaci ma-

rec 2014 absolvovalo u nás prax 10 
účastníkov (Handlovčanov) v rozsahu 
80 vyuč. hodín praxe.

Pripravujeme odborný  seminár  pre 
o p a t r o v a t e ľ k y   dňa 15. 4. 
2014 od 13. 30 hod. spolu s firmou 
Kimberly –Clark, s.r.o. – DEPEND, 
Praha (dodávateľ inkontinentných po-
môcok pre našu n. o.) v priestoroch 
nášho zariadenia. Odborným semi-
nárom chceme ponúknuť možnosť 
vzdelávania sa a zvyšovania kvality 
poskytovaných opatrovateľských 
úkonov nielen pre opatrovateľky 
nášho zariadenia, ale aj pre tých, 
ktorí ju vykonávajú v rámci terénnej 
sociálnej práce v domácnostiach.                                                                                    

Vážime si pomoc a podporu každého, 
kto chce, aby kvalita a úroveň služieb 
v našom zariadení bola samozrej-
mosťou. 

PhDr. Emília Nyitrayová, riaditeľka n. o. 

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., ul. 
Márie Krššákovej 1107/1, 972 51 Hand-
lová e-mail: seniorcentrum@handlova.sk, 
IČO: 45 741 191, DIČ: 2023791341
Riaditeľka: PhDr. Emília Nyitrayová, kan-
celária riaditeľky od 30.12.2013 v Senior 
centre, 
Tel: +421 (0) 905 964 027.

Aktuálne okienko do SENIOR CENTRA HANDLOVÁ ,n. o.
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Dňa 28.3.2014 uplynulo 
10 rokov, čo nás opustil náš 
manžel, otec, dedko, švagor 

Ján REPA. 

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

Ďakujeme všetkým známym, 
priateľom a dobrým kamarátom, 

ktorí odprevadili nášho syna 

Ladislava MÁJOVÉHO 
na poslednej ceste jeho života. 
Ďakujeme za kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

Dnes doma je tak ticho ako nikdy predtým...
nie je tu tvoj hlas, ani smiech 
a kroky pri dverách,
tak čo by mohlo byť viac, ako cítiť ťa pri nás?...
Na chvíľu vrátiť čas.

Dňa 4.apríla 2014 uplynul jeden rok, čo náhle 
odišla vo veku 67 rokov naša drahá

Anna MAGULOVÁ

S láskou spomínajú manžel Jozef, deti Eva a Martin s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
zúčastnili poslednej rozlúčky 
s naším drahým zosnulým 

Tiborom KRAŠČENIČOM. 
Taktiež ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 

Manželka a Romanka s rodinou.

Spomienky

Tento rok bude 16 rokov, čo nás navždy opustil syn Miloško vo veku 39 
rokov, 14 rokov, čo sme sa rozlúčili s naším drahým manželom, deduškom 
a pradeduškom Milanom Kontinom a tento rok si tiež pripomenieme nedo-
žitých 60 rokov ďalšieho syna Milanka.

Môže byť ešte väčší žiaľ pre  smútiacu matku a celú rodinu?
S láskou a úctou si spomína celá rodina, manželky, matka, deti, vnúčatá 
a pravnúčatá.

Veľmi nám chýbate!!!

Pri príležitosti 8. výročia 
úmrtia a nedožitých 
70 rokov spomíname na 

Jána a Katku 
Koričanských. 

Deti s rodinami.

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že 
nás dňa 20.2.2014 opustil náš milovaný man-
žel, otec a dedko 

Benedikt TRNKA vo veku 84 rokov. 

Ďakujeme všetkým známym, priateľom, suse-
dom za účasť a kvetinové dary na poslednej 
rozlúčke, a tým zmiernili náš veľký žiaľ.

Smútiaca rodina.

Dňa 2.apríla uplynulo 10 rokov od chvíle, 
kedy nás opustil náš otec, starký a prastarký 

Jozef HÁJOVSKÝ. 

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

Spomínajú manželka a synovia s rodinami.

Dňa 2.4. 2014 uplynie rok,čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel,otec a starý otec 

Alexander GRMAN. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Emília, 
dcéra Alexandra,synovia Miroslav a Peter 
s rodinami. 

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

Osud ti nedovolil s nami dlhšie byť, 
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 6. apríla  uplynul rok, čo nás opustil náš 
milovaný manžel, otec, starý otec a prastarý otec 

Vladimír Podoba. 
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. 

S láskou spomínajú manželka Marta a synovia 
Vladimír a Rudolf s rodinami.

Dňa 26.3. 2014 uplynulo 10 rokov, čo nás opustila 

Mária Staneková.
S láskou spomínajú dcéra a syn 
s rodinami, manžel, sestry s rodinami.

Dňa 5.4.2014 si pripomíname 
1. výročie úmrtia našej drahej 

MAGDALÉNY TULICOVEJ.

Odišla si a niet Ťa medzi nami 
v srdciach zostávaš stále s nami.

S láskou spomína dcéra, 
vnučky a vnuk s rodinami.
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FK REBEL APRÍL 2014
Každý štvrtok u nás na dobrom filme.

3.apríla 2014,  19.00 hod. 
REKVALIFIKACE
Réžia: Vlado Štancel, Česko, 2011, 
80 min.

10.apríla 2014, 19.00 hod. 
LONO 
Réžia: Benedek Fliegauf, Nemecko, 
Maďarsko, Francúzsko, 2010, 

17. apríla 2014 19.00 hod., 
BIBLIOTHÉQUE PASCAL
Réžia: Szabolcs Hajdu, Maďarsko/
SRN, 2010, 111 min.

24. apríla 2014 19.00 hod. 
PÁN NIKTO 
Réžia: Jaco Van Dormae, Francúzsko/
Kanada/Belgicko/SRN, 2009, 155 
min.

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
...knižnica je nádherné miesto, v kto-
rom každý človek nájde svoj priestor.
Všetko, čo hľadám, v nej nájdem, 
prípravu do školy s ňou hravo zvlád-
nem...
(z práce Kristíny Loziňákovej ZŠMN, 
90 slov pre knižnicu)

 Marec je mesiac, kedy sa dvere 
knižníc otvárajú svojim čitateľom 
a návštevníkom tými najatraktívnej-
šími podujatiami. Ani naša mestská 
knižnica nebola výnimkou. Mesiac 
knihy sme otvorili cyklom podujatí 
pre žiakov Naša knižnica a Poznaj 
svoje mesto, súčasťou ktorých boli 
krátke filmy, minikvízy o knižnici a o 
meste a tvorivá dielňa z ktorej si deti 
odnášali vyrobené záložky do knihy. 
V kresle pre hosťa sme privítali Mgr. 
Janu Paulínyovú. Informácie o našom 
meste a hlavne o samospráve mesta 
doplnené zaujímavou prezentáciou si 
vypočuli siedmaci ZŠMN priamo od 
hovorkyne mesta. Marec bol bohatý 
na podujatia pre milovníkov krásneho 
slova. V spolupráci s Úniou žien sme 
usporiadali už 47. ročník okresného 
kola Vansovej Lomnička. Víťazka, 
Anna Gürtlerová, recitáciou zo svojej 
vlastnej zbierky O vílach a ľuďoch, 
zvíťazila aj v krajskom kole a postúpi-
la na celoslovenskú súťaž. Žiaci ZŠ 

Školská si už tradične odrecitovali 
v knižnici školské kolo Hviezdosla-
vovho Kubína. Deň ľudovej rozprávky 
sme strávili spolu s prvákmi ZŠ Škol-
ská. Všetkým sa rozprávka o prváčke 
Kláre zapáčila. Nezabudli sme ani na 
ľudové tradície. Gymnazisti mali v 
knižnici zážitkovú vyučovaciu hodinu 
na tému jarné zvyky. Našu knižnicu 
navštevujú radi aj malí škôlkari, 
hoci ešte nevedia čítať. Rozprávky a 
obrázkové knižky ich vždy zaujmú. 
Milým a inšpiratívnym bolo spoločné 
podujatie detí a ich rodičov pri čítaní 
rozprávky O hviezdičke. Slávnostnej-
šie podujatie sme pripravili pre žiakov 
šiesteho ročníka ZŠMN. Práve túto 
triedu navštevuje naša najaktívnejšia 
čitateľka za rok 2013 Kristína Cho-
vancová. Vyhodnotili sme minuloroč-
nú literárnu súťaž 90 slov o knižnici. Z 
57 detských a 3 dospelých prác sme 
ocenili desať najkrajších. Najzaujíma-
vejšie podujatia bývajú stretnutia so 
spisovateľmi. Naše pozvanie prijala 
Handlovčanka Denisa Ogino, autorka 
bestselleru Sushi v dushi. S našimi 
čitateľmi sa podelila o svoje zážitky 
z Japonska, kde strávila takmer desať 
rokov. V krásnom japonskom kimone 
nám spolu so svojím synom navodila 
príjemnú japonskú atmosféru.   
 Posledný týždeň v mesiaci sme 
sa množstvom literárnych a tema-
tických podujatí zapojili do Týždňa 
slovenských knižníc. Do tohto týžd-
ňa zapadlo aj 91. výročie založenia 
knižnice. A to bol dôvod vyhlásiť Deň 

otvorených dverí v knižnici – nových 
čitateľov sme zaevidovali bezplatne, 
zábudlivcom sme odpustili pokutu za 
upomienky. 

 Pobočka knižnice v ZŠMC pri-
pravovala podujatia pre žiakov ZŠ 
Morovnianska cesta, ktorí sa tu stre-
távajú na literárnych, informačných 
hodinách a tvorivých dielňach. Žiaci 
strávili veselé hodiny s Grázlikom 
Gabom, prečítali a zdramatizovali 
si rozprávku O psíčkovi a mačičke, 
porozprávali si o knižnici a mnoho 
ďalších podujatí.
V našej knižnici čaká každého milov-
níka kníh univerzálny knižničný fond. 
Navštívte nás, staňte sa čitateľmi 
knižnice. Veď knižnica je otvorená pre 
všetkých!

Pripravujeme v apríli:
4. 4. Noc s Andersenom. 
Dobrodružná noc v knižnici.

Veselá knižka do prvej lavice. Sláv-
nostný zápis prvákov ZŠ do knižnice.

15.-16. 4. Les ukrytý v knihe. 
Celoslovenské podujatie k Mesiacu 
lesov.
Kreslo pre hosťa. Jaroslav Orság, 
vicemajster Slovenska vo vábení 
jeleňov – beseda. 
Sviatky jari. Veľkonočné tradície spo-
jené s tvorivou dielňou.
Deň Zeme. Mesiac lesov. Tematické 
hodiny.

Dom kultúry 
v Handlovej pozýva 
v apríli

2. 4. 2014 o 18.00 hod. - Duo Jama-
ha - populárna kapela, ktorá hviezdi 
medzi šláger kapelami

3. 4. 2014 o 15.00 hod. 
69. výročie Oslobodenia Handlovej 
Námestie baníkov

6. 4. 2014 o 15.00 hod. 
ŽENINEC – babský veget DK 
Milé dámy, i tento rok by sme Vám 
radi venovali jedno popoludnie, počas 
ktorého zahodíte za hlavu každodenné 
starosti a užijete si pravý babský ve-
get. Na Ženinci privítame poradkyňu 
pre krásu, spolu zistíme  komu sa aká 
farba hodí, predstavíme vám revo-
lučné výrobky do kuchyne, povieme 
si ako správne používať produkty 
a nebudú chýbať tipy a recepty pre 
domácnosť. A ako sa chlapi dívajú 
na svet žien? O to sa s vami podelí 
primátor mesta Handlová ako na 
slovo vzatý odborník, keďže žije v 
domácnosti až s tromi dámami.
Vstupné: 0,50 €

20. 4. od  10.00 hod.  
Veľkonočný výstup na Veľký Kric, 
11. ročník memoriálu Doda Suchého. 

22. 4. 2014 o 19.00 hod. 
Franta Nedvěd a Vojta Nedvěd s 
kapelou, DK Handlová.Najväčšie hity 
Nedvědovcov opäť na handlovskom 
pódiu. 
Vstupné:  10 € - predpredaj, 
  12 € v deň koncertu

27. 4. 2014 od 10.00 hdo 13.00 h. 
Letná burza detského oblečenia, obuvi 
a príslušenstva v DK Handlová. 
Počet predávajúcich mamičiek je ob-
medzený na 25. V prípade záujmu sa 
hláste na tel. čísle 0908 035 882.

Ako sme topili  Morenu
Dňa 19. 3. 2014 sme sa my – žiaci tercie, zúčastnili 
besedy v Mestskej  knižnici Handlová. Po príchode nás 
pani knihovníčky milo privítali a oboznámili s jarným slo-
venským zvykom – išlo o robenie Moreny. Morena bola 
symbolom zimy a smrti. Ľudia si ju zostavovali z rôznych 
konopných látok, sena, slamy a dreva. Morenu  nakoniec 
zapálili a hodili do tečúcej rieky. Ľudový obrad sprevádzali 
piesne a tance na znak radosti, že zima konečne odchád-
za a  môže nastať jar. Tento zvyk sa tradoval z generácie 
na generáciu a symbolicky sa robí až dodnes. My sme 
si ho tiež vyskúšali. Z pripravených tričiek, krepového 
papiera a novín sme si zhotovili dve Moreny. Práca nám 
šla odruky. Vyrobené Moreny sme vyniesli k rieke, zapálili 
a keď začali horieť, hodili sme ich do vody. Bol to pre nás 
jedinečný zážitok, lebo keď sme ich hádzali do Handlovky, 
vyšlo slnko a keď ich prúd vody odnášal, začalo pršať. 
Naše Moreny zhoreli do tla a konečne môžme privítať jar. 

Izabela Albertová

Nadýchnite sa jarného vzduchu 
na koncertoch ZUŠ Handlová
1. apríla 2014 o 17.00 hod v koncertnej sále ZUŠ
"Koncert speváckych zborov". Na koncerte sa predstaví: 
Lienka, Barborky, Artanno

8. apríl o 17.00 h    Malý klavírny koncert
15. apríl o17.00 h  Triedny koncert (Mgr. Emily Psotová)
25.apríl o 17.00 h  Absolventský recitál ( E. Čičmancová)
29. apríl o 17.00 h Koncert filmovej hudby
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Plaváreň mesta 
Handlová informuje...
ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN  V ME-
SIACI APRÍL !!!

V dňoch  5.-6. apríla  2014  sa 
uskutočnia  celoslovenské plavecké 
preteky
„O pohár mesta Handlová „  žia-
kov.
Plavecký bazén bude uzavretý dňa 
5. 4. 2014 (sobota) počas celého 
dňa. V nedeľu 6. 4. 2014 bude ba-
zén otvorený so všetkými službami 
od 14.00 hod. Uvítame divákov!

Počas veľkonočných   sviatkov   je 
Plaváreň mesta Handlová  
otvorená:
18. 4. 2014  Veľkonočný piatok       
od  9,00 hod. – 19,00 hod. 
19. 4. 2014  Sobota                         
– otvorené
20. 4. 2014  Veľkonočná nedeľa     
– otvorené
21. 4. 2014  Veľkonočný pondelok  
– zatvorené

Plaváreň mesta Handlová 
ponúka svoje služby aj po-
čas májových sviatkov

Dňa 1. 5. 2014 (štvrtok)  Sviatok 
práce a  dňa  8. 5. 2014 (štvrtok) 
Deň víťazstva nad fašizmom. Otvára-
cie hodiny ako  v nedeľu t. j. od 9.00 
hod  do 19.00 hod. 
Návštevníci môžu využiť okrem ba-
zénu aj  služby parných aj fínskych 
sáun, infrasaunu,  masáže, solárium, 
stolný tenis, aquafitness či pilates.  
Využite voľné dni pre svoje zdravie 
a športové vyžitie.

Plavecký klub Handlová 
informuje...

Od 23. januára 2014 tvoria výbor 
Plaveckého klubu Handlová:
Prezidentka: Mgr. Mária Májová
Pokladník: Stanislava Gregorová 
OTZ: Ivana Hromádková
Členovia: Bc. Martina Pribojszká, 
Bc. Silvia Škultétyová, MUDr. Eva 
Vojtková, Nikola Ráczová.
Kvalifikovaní tréneri PKHa: 
Mgr.  Mária Májová, Stanislava Gre-
gorová, Ivana Hromádková, Zuzana 
Pokrývačová, Ing. Miloslav Váňa.
Všetky aktuality, články, fotografie, 
udalosti Plaveckého klubu Handlová 
nájdete na facebooku/plavecky klub. 

Naši handlovskí naj športovci
Komisia športu pri MsZ na základe podkladov TJ, klubov 
a jednotlivcov v zmysle schválených kritérií vybrala 
najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a 
funkcionárov mesta Handlová za rok 2013. V prestávke 
extraligového basketbalového stretnutia Baník Hand-
lová – BK Inter Bratislava boli ocenení tí športovci z 
nášho mesta, ktorí dosiahli na svetových, európskych 
a národných súťažiach najlepšie výsledky. Ocenenia za 
športové výsledky alebo záslužnú prácu v oblasti telový-
chovy a športu za rok 2013 si prevzali 18 najúspešnejší 
športovci nášho mesta:

V kategórii TALENT ROKA získali ocenenia
Adam Grajcar - mladý talentovaný futbalista, ktorý má 
pred sebou veľkú futbalovú budúcnosť.
Eva Vojtková  - nová nádej Plaveckého klubu Handlová, 
v roku 2013 dosahovala vynikajúce športové výsledky. 

V kategórii MLÁDEŽ – jednotlivci boli ocenení:
Michal Dolník - odchovanec ŠBK, reprezentoval SR na 
kvalifikácii B – divízie v basketbale mužov v Macedónsku.
Laura Koštialová -členka Klubu športovej gymnastiky 
Handlová, na Majstrovstvách Slovenska v kategória „C“ 
v športovej gymnastike, Trenčín, získala 1. miesto a titul 
majsterky Slovenska. Klub a mesto úspešne reprezentova-
la aj ako členka tímu junioriek, ktoré obhájili minuloročný 
titul na Majstrovstvách Slovenska Team – Gymov.
Peter Kuric - mladá nádej Horolezeckého klubu PRO-
METEUS. V celkovom vyhodnotení Slovenského pohára 
Edelweiss Cup 2013 detí a mládeže v športovom lezení 
obsadil 1. miesto a získal titul Majstra Slovenskej repub-
liky v športovom lezení na umelej stene za rok 2013 v 
kategórii detí do 13 rokov.
Miroslav Mátych - odchovanec ŠBK, reprezentoval SR na 
kvalifikácii B – divízie v basketbale mužov v Macedónsku.

V kategórii  DOSPELÍ – jednotlivci si prevzali 
ocenenia:
Miroslav Bilčík – futbalista FC Baník Horná Nitra
Získava ocenenie za dlhoročnú hráčsku činnosť           
Dušan Bublák – strelec Základnej organizácie Združenia 
technických a športových činností Handlová  
V roku 2013 na Majstrovstvách Slovenskej republiky 
v streľbe z prevodoviek v Komárne získal 1. miesto a titul 
majstra Slovenska.
Ondrej Haviar - za výnimočné športové výkony v roku 
2013 a jeho obrovský prínos pri práci s mládežou.
Dominika Šalamonová – členka Karate Klubu Prievidza 
získala na Majstrovstvách sveta 1. miesto kata duo ženy, 
2. miesto kobudo ženy, 3. miesto kata goju ryu.

ZVLÁŠTNE OCENENIE získali:
Mário Ihring - reprezentant SR v kategórii U-16, člen bas-
ketbalového družstva v Považskej Bystrici.
Milan Linkeš - juniorský reprezentant SR v chôdzi, člen 
AK Spartak Dubnica.
Mária Kotríková - za dlhoročnú prácu v gymnastickom 
klube a aktívne pôsobenie, 3. volebné obdobie, v špor-
tovej komisii.
Mgr. Mária Májová  - za prácu v plaveckom klube a aktív-
ne pôsobenie v komisii športu, 2. volebné obdobie.

V kategórii FUNKCIONÁR boli ocenení:
Mgr. Anton Alexy - za celoživotné zásluhy a rozvoj strelec-
kého športu v meste.
František Dolník - k životnému jubileu 80 rokov a za dlho-
ročné pôsobenie v oblasti lyžovania.
Štefan Krč -za rozvoj horolezeckého športu na území 
mesta Handlová.
Anna Pukačová - k životnému jubileu 60 rokov a za dlho-
ročnú trénerskú prácu v Klube športovej gymnastiky.

Na podujatí bola odovzdaná aj Cena fair play 
Olympijského klubu Prievidza 
in memoriam Ľudovítovi Vojtkovi –  bývalému starostovi 
obce Lipník a predsedovi Združenia obcí Handlovskej 
doliny. Bol najrýchlejším maratóncom  na hornej Nitre 
a reprezentantom ČSSR v maratónskych behoch. 
Gratulujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov! 

JP

CESTOVNÁ KANCELÁRIA 
REKREAL s.r.o.
Nám. Matice slovenskej 23/406,
 965 01 Žiar nad Hronom 
Tel./fax: 045/6725625, ck@rekreal.sk, www.rekreal.sk

BULHARSKO -  RAJ PRE SKVELÚ DOVOLENKU
POMORIE - PRIMORSKO - KITEN

Termín: 
17. 06. - 28. 06. 2014, 26. 06. - 07. 07. 2014
Ubytovanie 9 nocí/10 dní:  
v penzióne bez stravy od  99  €
v hoteli s raňajkami  od139  € 
v hoteli s polpenziou  od 259 €

Doprava lux.klimatizovanýmautobusom:  110 €/ osoba                                        
Odporúčaný príplatok komplexné cestovné poistenie 
UNION     1,70 €/os./deň   

Zrýchlená doprava územím Srbska-možnosť cestovať na základe OP.  
Odchody autobusov z Handlovej bez zvozov po Slovensku.

Dňa 1. marca 201 sa uskutočnil halový tenisový 
turnaj v ženskej štvorhre. Rozhodli sme sa ho 
zorganizovať v Dolných Vesteniciach, nakoľko sú 
tam dva tenisové kurty a dobré podmienky na 
turnajový servis. Osem ženských párov z celého 
Slovenska bojovalo viac ako 8 hodín o cenné 
tenisové trofeje. Víťazstvo nakoniec ostalo doma  
v Handlovej...

Výsledky:
1. miesto:  Oľga Fleisherová, Jana Lukášiková  
(Handlová )
2. miesto:   Andrea Klimantová, Dáša Laciková  
(Pravenec, Nováky)
3. miesto:  Beáta Sekerová, Beáta Fleischerová 
(Ružomberok, Ráztočno)
Útecha  (finále B):  Paula Hrachovinová, Silvia 
Michalková (Martin)
Turnaj bol vyvrcholením zimnej tenisovej sezóny a veríme, 

že čoskoro už vybehneme na handlovské tenisové 
dvorce.
Foto: Jana Lukášiková, Oľga Fleischerová (organizátorky turnaja)

Handlová  si zahrala tenis v Dolných Vesteniciach

Dám do prenájmu 
nebytový priestor 20m2 
v Handlovej oproti 
SOU. 
Tel.: 0905 214 379.



Z dúhovej knižky
Mesiac marec je označovaný za mesiac knihy a pripomenuli si ho aj 
deti , ktoré ešte sami nevedia čítať. Symbolicky  práve v tomto mesiaci  
sa 20.3. 2014 uskutočnil  3. ročník prednesu poézie a prózy detí 
predškolského veku „ Z dúhovej knižky“ v Dome kultúry v Handlovej. 

Hudáková, učiteľka MŠ ul. SNP 27 v Handlovej 

      
- Zameranie a vytyčovanie stavieb a pozemkov
- Porealizačné zamerania
- Vecné bremená, kontrolné merania
Tel.: 0905 696 520, 046/5477 520
E - mail: pukacmilan@gmail.com, www.georeal.biz
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OČNÁ optika M, s.r.o. 
Námestie baníkov 2, Handlová     046/5477003   

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

AKCIA 1+1
pri zakúpení dioptrického rámu, druhý, 
akciový rám dostanete zdarma

Oznamuje, že v mesiaci apríl poskytuje 
výrazné zľavy na vybrané druhy služieb:

kastrácie mačiek, kocúrov, psov
očkovania psov a mačiek

Bližšie informácie na tel. čísle  0905 602 513

Veterinárna ambulancia MVDr. Vladimír Petráš

Autoservis - pneuservis. 
Predaj najlacnejších náhradných dielov, 
súčiastok v meste! Montáž autofólií a 
ťažných zariadení. STK, emisné kontroly. 

Telefón:  046 / 547 21 47 
Mobil:  0905 383 587, 0905 825 255
E-mail:  karolstingl@centrum.sk

Autodiely - Autocentrum Štingl

Otváracie hodiny  
8:00 - 17:00

Poštová 4, 
972 51 Handlová

Jarná prehliadka auta grátis! 

Geodetické práce - Milan Pukač, 1. mája 95, Handlová

Kvapka krvi pre kamarátaKvapka pre kamaráta
8. apríl 

2014 

Podnikateľský 
inkubátor 
Handlová

Daruj krv priamo v Handlovej!
Dňa 8. apríla 2014 zavíta do Handlovej mobilné 
pracovisko Národnej transfúznej služby SR.
V čase od 8.30 do 11.30 budú môcť darcovia darovať 
krv v priestoroch Podnikateľského inkubátora! 

Nastavte vedrá už puchnú mi žily,
päť litrov odozdám hneď v tejto chvíli.
Pomôžem ženám, starcom i deťom, 
môj RH + pozitív obletí svetom.

Info: Vladislav Horváth
0907774280
 a na www.handlova.sk

Privítame darcov od 18 rokov, nad 50 kg, aj prvodarcov! 


