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Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Marec  2014

Sobota 15. marec 2014
7.00 h -22.00 h

Slovensko si volí od vzniku 
samostatného štátu svojho pre-
zidenta už po piatykrát.

V roku 1993 bol zvolený Michal 
Kováč (HZDS), v roku 1999 
Rudolf Šuster (SOP) a v rokoch 
2004 a 2009 bol zvolený Ivan 
Gašparovič (HZD a občiansky 
kandidát).
Už v sobotu 15.marca 2014  sa 
otvoria volebné miestnosti pre 
voľbu nadchádzajúceho prezi-
denta. V Handlovej môžete voliť 
v osemnástich okrskoch v čase 
od 7.00 h do 22.00 h.

Kandidáti na funkciu 
prezidenta Slovenskej 
republiky:

BÁRDOS, Gyula
55 r., pedagóg, Senec

BEHÝL, Jozef, Mgr.
57 r., občiansky aktivista, 
Bratislava

ČARNOGURSKÝ, Ján, JUDr., 
70 r. advokát, Bratislava

FICO, Robert, doc. JUDr., CSc., 
49 r., predseda vlády Slovenskej 
republiky, Bratislava

FISCHER, Viliam, prof. MUDr., 
CSc., FICS, 
75 r. lekár - kardiochirurg, Bratislava

HRUŠOVSKÝ, Pavol, JUDr.
61 r., poslanec Národnej rady 
Slovenskej republiky, Nitra

JURIŠTA, Ján, PhDr.
69 r., vysokoškolský pedagóg, 
Bratislava

KISKA, Andrej, Ing.
50 r., manažér, Poprad

KŇAŽKO, Milan
68 r., herec, Bratislava

MARTINČKO, Stanislav
61 r., generálny riaditeľ spoločnosti, 
Košice

MELNÍK, Milan, prof. RNDr., 
DrSc., 
75 r., vysokoškolský pedagóg 

- vedec, Bratislava
(pokračovanie na str. 4)

Máme radi ľudí, ktorí nám od pľúc 
povedia, čo si o nás myslia. 
Za predpokladu, že si myslia to isté, 
čo my.“ 

Mark Twain

0907 774 280, 0465444013

Podnikateľský inkubátor 
v Handlovej ponúka priestory na 

SVADBY, KARY, 
OSLAVY, 

STUŽKOVÉ
FIREMNÉ PODUJATIA

www.inkubatorhandlova.sk

 Marec je podľa gregorián-
skeho kalendára tretí mesiac 
v roku.  Ale nebolo to tak vždy.                   
Do polovice 2. storočia pred Kris-
tom bol marec prvým mesiacom 
v roku.  Preto niektoré mesiace na 
konci roka mali v názve číslovku 
(september – siedmy mesiac v 
roku), pretože sa počítali práve 
od marca. Má to svoju logiku, 
aby bol  marec začiatkom roka.                 
Prichádza jar, všetko są prebúdza 
a pripomína nový začiatok. Navyše 
v období okolo 21. marca nastá-
va jarná rovnodennosť. Slnko pri 
svojom ročnom pohybe pretína 
svetový rovník a prechádza z 
južnej pologule na severnú. Tiež 
dobrý dôvod začať niečo nové.      
 V deň jarného slnovratu są 
oslavuje ešte dnes perzský nový 
rok. Má silnú symboliku znovuzro-
denia a nového začiatku.
    Ale ani náš marec nie je márny. 
Oslavujeme v ňom dva výnimoč-
né sviatky. Oba sú sviatkom ľudí, 
ktorí nám do života prinášajú to 
najcennejšie – lásku a túžbu po 
poznaní. Kde by sme boli bez žien, 
ich lásky a schopnosti vytvárať 
domov...?  A kde by sme boli bez 
učiteľov, čo by sme vedeli, kam by 
sme są bez nich posunuli...?
     Prajem vám krásne nové začia 
tky a nech vám k tomu pomôže 
magický marec plný jarného 
slnka.

Rudolf Podoba, primátor Handlovej
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Pozvánka na MsZ
Primátor mesta Handlová 

Ing. Rudolf Podoba 
zvoláva 

mestské zastupiteľstvo 
štvrtok  27.3.2014 
o 14.00 h
do Veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ Handlová.

Handlovskí plavci mali  
dobre natrénované

V sobotu 8. februára 2014 sa 
plavci Plaveckého klubu Handlo-
vá zúčastnili 1. kola Banskobyst-
rického plaveckého pohára, ktoré 
sa konalo v Banskej Štiavnici 
v 25m bazéne. Naši plavci,  pri 
veľkom počte pretekárov a vyso-
kej konkurencii, dosiahli výborné 
výsledky. Získali 8 medailových 
umiestnení, 1 zlatú, 5 striebor-
ných a 2 bronzové. 
Najlepšími plavcami boli:          
                

Eva Vojtková
1. miesto 200m voľ. spôsob
2.miesto 100m voľ. spôsob
2. miesto 50 m voľ. spôsob
3. miesto 100m pol. Preteky

Marek Mikuš 
2. miesto 50 m prsia
2. miesto 100m prsia
3. miesto 200m prsia

Patrícia Škultétyová  
2. miesto 100 m voľ. spôsob

Na peknom 4. mieste sa umiest-
nili Jakub Bardáč 50m znak, Zla-
tica Litwiaková 100m voľ. spô-
sob, Patrícia Škultétyová 200m 
voľ. spôsob a 50 m motýlik.

Ďakujeme plavcom  za úspešnú 
reprezentáciu PkHa ako aj mesta 
Handlová. Za každou medailou 
sa skrývajú stovky odplávaných 
metrov v našej handlovskej 
plavárni počas tréningov  pod 
vedením Mgr. Márie Májovej, Ing. 
Miloslava Váňu, Stanislavy Gre-
gorovej, Zuzany Pokrývačovej 
a Ivany Hromádkovej. 

Týždeň tanca 
vo Volcane
Aj tento rok si Volcano opäť zatanco-
valo s najlepšou slovenskou taneč-
nou špičkou. Náš II. ročník projektu 
Týždeň tanca sme odštartovali v ne-
deľu 9.2. s energickou a úžasnou Viky 
Kozákovou, finalistkou tanečnej show 
Move up, kde si naše detičky vo veku 
od 7 - 18 rokov a aj pedagógovia 
zdokonalili zručnosti v tanečnom 
štýle contemporary a lyrical jazzu. 
V pondelok sme privítali študentku 
VŠMU Evku Priečkovú, ktorá nám 
ukázala tanec aj z trošku inej stránky 
a vylepšili sme si našu kreativitu formou rôznych hier. V utorok sa naše deti ocitli v rolách herečiek a hercov  s Peťkou 
Kulichovou a zažili sme skvelú zábavu. Vo štvrtok sme si zamakali s Kamilou z tanečnej skupiny Goonies a taktiež 
finalistkou tanečnej show Move up, ktorá nám dala riadne zabrať v tanečnom štýle disco. Plní očakávania sme sa 
konečne dočkali a vo štvrtok k nám prišiel úžasný, talentovaný a charizmatický MAROW, tanečník THE PASTELS a 
porotca tanečnej show Move up, kde sme si nielen skvelo zatancovali ale sme sa dozvedeli veľa nového zo sveta 
hip hopu. Piatok bol venovaný naším najmenším, kde nám na I. ročníku maškarného plesu ukázali krásne masky 
a rozdali sme množstvo ocenení. V sobotu naša sopka chŕlila a my sme tento úžasný týždeň zakončili veľkolepou 
Dance show v dome kultúry, kde naše detičky predviedli to najlepšie, čo sa za tento polrok naučili. 
Za tento týždeň sme si rozdali kopu lásky a energie, ktorá nás ešte pevnejšie spojila a my pokračujeme plní odhodla-
nia do ďalších a ďalších projektov, súťaží, nominácií a všetkého, čo nás ešte len čaká. :)                     K. Kulichová

Novú čerpaciu stanicu v Handlovej 
otvoria v lete
                                            
K jedinej čerpacej stanici v Handlovej pribudne začiatkom 
leta nová „benzínka“. Spoločnosť D.N Trade ju  začala  na 
handlovskom  dolnom konci stavať  koncom minulého 
roka.  Počas nepretržitej prevádzky v nej nájde pracovnú 
príležitosť desať ľudí.
Pýtali sme sa konateľa  spoločnosti D.N.Trade Jozefa 
Neništu.
 

Jozef Neština: Nová  čerpacia stanica bude ponúkať 
produkty v plnom rozsahu spoločnosti Shell, to znamená 
benzíny, naftu a všetky doplnkové služby spoločnosti. 
Zmluva je platná a vlastne ihneď po výstavbe sa začne 
realizovať. 

Najskôr musela spoločnosť preložiť inžinierske siete, ktoré 
prechádzali celým  pozemkom. V súčasnosti sa stavebné 
práce presunuli na výstavbu oporného múru, ktorý je v 
takomto teréne nevyhnutnosťou.

Jozef Neština: Vzhľadom ku geologickým podmienkam 
bol vykonaný geologický prieskum. V rámci prieskumu 
bolo konštatované, že je potrebné svah spevniť, stužiť, aby 
nedošlo v budúcnosti k zosuvom tohto svahu. 
K novej benzínovej stanici  sa bude dať odbočiť z obidvoch 
smerov. Od Prievidze  aj od Handlovej. V súčasnosti je 
v tomto úseku povolená osemdesiatka, po výstavbe od-
bočovacích pruhov  v obidvoch smeroch to bude už len 
päťdesiatka.

Jozef Neština: Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky, 

bezpečnosti chodcov a cyklistov dôjde k zníženiu rýchlos-
ti v tejto časti mesta.  

Pred nedávnom bola práve na tomto úseku  zrušená au-
tobusová zastávka.  Spoločnosť  sa  mestu  zaviazala, že 
zástavku  po dokončení výstavby čerpacej stanice vybu-
duje. Okrem pozemku, kde by mohli zástavku vybudovať, 
majú všetko. 

Jozef Neština: Autobusovú zastávku intenzívne riešime 
zhruba rok. Narazili sme na problém nevysporiadaných 
pozemkov. Sú to pozemky,  ktoré by pripadali do úvahy a 
ktoré by aj schválili dopravné orgány.  Dokonca už na to 
existuje  aj projekt. Bez pozemkov, ktorými budeme dispo-
novať, nevieme tú stavbu legalizovať. Žiadny stavebný úrad 
nevydá povolenie na takú stavbu.  Tento záväzok si ctíme a 
robíme všetko pre to, aby sme pozemky získali. 

Čerpacia stanica Shell bude mať nepretržitú  24 hodinovú 
prevádzku. Konateľ spoločnosti 
bol pri termíne otvorenia benzínky  opatrný. Ak  pôjde 
všetko  tak, ako je naplánované, mohlo by to byť začiat-
kom leta.

Jozef Neština,: S rezervou by mohla byť stavba ukončená 
v júli,  ale pokiaľ bude všetko prebiehať podľa plánu a poča-
sie nás nezradí, v júni 2014 by sme mohli strihať pásku. 

Spoločnosť plánuje vytvoriť desať pracovných miest.
Jozef Neština: Budeme vyberať prednostne medzi mladý-
mi a dlhodobo nezamestnanými. Budeme hľadať v tomto 
okruhu.

Zhovárala sa RTV Prievidza, s.r.o.

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 
14. marca 2014 o 12.00 h. 
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Matričný úrad Handlová 
vyhlasuje výberové konanie na 
pozíciu recitátorky, recitátora na 
občianske obrady a slávnosti 
s mestskou pôsobnosťou 
(sobáše, vítania, pohreby, obrady 
a pod.)

Podmienky prijatia
• časová flexibilita
• skúsenosť s recitáciou 
 pred verejnosťou

Ďalšie informácie
• Práca na dohodu vhodná pre  
 študentov od 15 rokov
• Záujemcovia dohodnite  

 si osobný pohovor v čase  
 stránkových hodín   
Mestského úradu v Handlovej do 
30.3.2014 na Matričnom úrade. 
• Pre viac informácií   
 kontaktujte: 
 tel.: 046 519 25 24, email:  
 obrady@handlova.sk
• Matričný úrad si vyhradzuje 
právo spätne kontaktovať len 
úspešného kandidáta.

Stránkové hodiny MsÚ
Pondelok 7.00-16.00 hod. 
Utorok     NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda     8.00-16.00 hod. 
Štvrtok    7.00-15.00 hod. 
Piatok             7.00-14.00 hod.

Hľadáme recitátorku, recitátora

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov sa 
v mesiaci február 2014 dožili

Júlia  Rűckschlossová
Sidonia  Tončková
Ľudmila  Urbanová
Helena  Schniererová
Rudolf  Škrovan
Jozef  Maxian 
Marian  Boďa
Gabriela  Illéšová
Mária  Maďarová
Vladimír  Kravárik
Mária  Nagyová
Ivan  Bíreš
Anna  Dienesová
Margita  Hurtová
Jitka  Ruszóvá
Rudolf  Gatial
Gabriela  Bednárová
Mária  Sobotová
Elena  Brezovská
Michal  Bouda
Alžbeta  Hocková

Narodené detičky 
január/február  2014

 Sladká
Lukáš  Gatial
František  Betyár
Róbert  Jakab
Michal  Kubáš
Kornélia  Kerestešová
Veronika  Stejskalová
Nela  Geletová
Paulína  Volfová
Viktória  Schusterová
Michaela  Kubášová
Viktória  Šandorová

Opustili nás  
január /február 2014

Radoslav  Madaj   32 rokov
Jozef Krajčovič   72 rokov
Rudolf  Baláž   67 rokov
Jozef  Čaplár   77 rokov
Michal  Matiaško  86 rokov
Gabriela  Kotschate   47 rokov
Anna  Kaštierová  92 rokov
Štefánia  Poláková   86 rokov
Rozália  Jungová   79 rokov
Margita  Kučeráková  76 rokov
Paula  Vaterová  75 rokov
Emília  Štirblová  70 rokov

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.

Kurzy v Handlovej 
pre každého

Help, n.o. ponúka nasledovné 
kurzy:
• Počítačový kurz pre 
 začiatočníkov
• Angličtina pre začiatočníkov 
• Nemčina pre začiatočníkov 
• Opatrovateľstvo s nemčinou 

Otvorenie týchto kurzov závisí od 
počtu záujemcov.

• Obsluha motorových vozíkov 
– otvorenie podľa individuálnych 
požiadaviek
• Odborná spôsobilosť pracov-
níka SBS – otvorenie v apríli 2014

Do kurzov sa môžete prihlásiť už 
dnes: 
Help, n.o. Handlová, Námestie 
baníkov 8 (nad MsP, 2. posch.)
tel.: 0905 884 813; e-mail: kme-
tova@handlova.sk; www.hel-
pha.szm.sk

11. február 2014 
V Nemocnici Handlová 
– 2. súkromná nemocnica, s. r. 
o. obnovia polikliniku a doplnia 
chýbajúce diagnostické prístroje.  
To všetko s podporou štrukturálnych 
fondov za viac ako milión eur. Z toho 
iba päť percent sumy predstavuje 
vlastné spolufinancovanie, zvyšok 
je nenávratný finančný príspevok.

Polikliniku tvoria tri podlažia a podľa 
vedenia nemocnice technický stav 
budovy nevyhovuje energetickým ani 
hygienickým požiadavkám. V zlom 
stave sú podľa slov riaditeľa nemoc-
nice Ivana Gašparoviča aj strecha, 
okná, fasády, inžinierske rozvody a 
kotolne s veľmi zlými tepelno-izolač-
nými vlastnosťami. Poškodené sú tiež 
podlahy a obklady v ambulanciách.

„Súčasným požiadavkám nevyhovuje 
ani zastaralé prístrojové, diagnostické 
vybavenie v ambulantnej časti, najmä 
celotelový sonografický prístroj na 
RTG oddelení, prístrojové vybavenie 
gastroenterologickej ambulancie 
na diagnostiku onkologických a 
zažívacích ochorení, ako aj internej 
ambulancie na diagnostiku srdco-
vocievnych ochorení,“ spresnil I. 
Gašparovič.
Modernizáciu financuje hand-
lovská nemocnica z Operač-
ného programu Zdravotníctvo.
Nemocnica rieši v rámci schváleného 
projektu aj rekonštrukciu CO krytu 
a výstavbu spojovacej chodby ako 
neoprávnené výdavky (vlastné pro-
striedky žiadateľa) v celkovej výške 
175.074 eur.
Zdroj http://mediweb.hnonline.sk, 

V Handlovej zmodernizujú polikliniku za viac ako milión eur

Prvýkrát v tomto roku

 Handlovskí poslanci rokovali v tomto roku po prvýkrát vo 
štvrtok 30. januára. V úvode sa už tradične venovali od-
predaju mestského majetku. Všetky predložené žiadosti o 
predaj pozemkov schválili. V ďalšom bode rokovania pred-
ložila Silvia Grúberová z Oddelenia regionálneho rozvoja 
predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálne-
ho rozvoja na roky 2008 až 2013. Dôvodom predĺženia 

platnosti tohto dokumentu o dva roky bolo usmernenie z 
ministerstva dopravy.
V minulom roku podalo mesto Handlová 28 projektových 
žiadostí o finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Z 
toho 13 projektov bolo schválených, 14 nebolo úspešných 
a na vyhodnotenie jedného projektu mesto stále čaká. To je 
viac ako 48 percentná úspešnosť. Mestu sa darilo hlavne 
v podávaní menších projektov. Najväčším projektom je ob-
nova Centrálnej mestskej zóny. Ako uspeje mesto s týmto 
projektom, by malo byť známe koncom apríla.
Poslanci si vypočuli a vzali na vedomie informatívne správy 
o kontrolách za uplynulý rok ako aj správu o prideľovaní 
bytov a nebytových priestoroch za 4. štvrťrok minulého 
roka.  Od júla minulého roka zástupca primátora Dušan 
Klas vykonával svoju funkciu popri zamestnaní. Vzhľadom 
k časovej náročnosti a zosúladeniu funkcie so svojim za-
mestnaním sa od 
1. februára vrátil opäť aktívne do svojej funkcie. Poslanci 
mu zároveň odsúhlasili plat, ktorý je vo výške 50 percent 
z platu primátora. V rôznom poslanci odvolali člena zdra-
votnej komisie Miroslava Holčeka, ktorý sa písomne vzdal 
svojej funkcie. Namiesto neho do komisie zvolili Vieru 
Mrázovú z neziskovej organizácie Jazmín. V správnej rade 
neziskovej organizácie Jazmín Miroslava Holčeka nahradil 
Miroslav Gazdarica.                                   RTV Prievidza

POĎAKOVANIE
Touto cestou sa chceme 
poďakovať pánovi primátorovi 
Ing. Rudolfovi Podobovi 
za podporu pri organizovaní 
Športového bálu a venovanie 
darčekového koša do tomboly.

DaMP-áci
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Voľba prezidenta SR
MEZENSKÁ, Helena, Mgr.
40 r., poslankyňa Národnej rady Slo-
venskej republiky, Poprad

OSUSKÝ, Peter, MUDr., CSc.
60 r., lekár, pedagóg, po-
slanec Národnej rady Slo-
venskej republiky, Bratislava
sa 29.1.2014 vzdal kandidatúry

PROCHÁZKA, Radoslav, doc. 
JUDr., PhD., 
41 r., poslanec Národnej rady Slo-
venskej republiky a vysokoškolský 
pedagóg, Bratislava

ŠIMKO, Jozef, JUDr.
63 r., primátor mesta Rimavská So-
bota, Rimavská Sobota

Požiadajte o voličský 
preukaz do 14.3.2014
O vydanie voličského preukazu 
môže požiadať osobne, prostred-
níctvom splnomocnenej osoby 
(splnomocnenie nemusí byť 
úradne overené); splnomocnená 
osoba prevzatie hlasovacieho 
preukazu potvrdí svojim podpi-
som, písomne alebo  elektronicky 
(e-mailom). V žiadosti opráv-
nený volič uvedie tieto údaje:
meno a priezvisko, rodné číslo, 
adresu trvalého pobytu (obec, 
ulica, číslo domu).V písomnej 
žiadosti alebo elektronickej žiado-
sti oprávnený volič uvedie koreš-
pondenčnú adresu, na ktorú mu 
má obec voličský preukaz zaslať. 
Obec zašle voličský preukaz na 
adresu uvedenú v žiadosti dopo-
ručenou zásielkou „Do vlastných 
rúk“. Obec, ktorá oprávnenému 
voličovi vydala voličský preukaz, 
takéhoto oprávneného voliča zo 
zoznamu oprávnených voličov 
vyčiarkne. Mesto Handlová 
oznamuje, že voličské preukazy 
pre Voľbu prezidenta SR sa v 
meste Handlová  vydávajú od 
stredy 12. februára 2014 v čase 
stránkových hodín MsÚ na sekre-
tariáte prednostu MsÚ Handlová, 
prvé poschodie, prvé dvere vpra-
vo, tel. 046 519 25 33, mail:  ja-
na.grencikovaml@handlova.sk

V prípade, že ani jeden kandidát 
nezíska nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov oprávnených 
voličov, druhé kolo sa bude 
konať 29. marca v čase od 7.00 
h do 22.00 h.

Viac aj na www.handlova.sk 

V mesiaci marec 2014 sa 
budú jednotlivé zložky zvážať 
nasledovne: 
Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec
 papier  5.3. a 19.3.2014 
 plasty  12.3. a 26.3.2014 
 sklo  25.3.2014 
Mestská časť Morovno, dolný 
koniec
 papier  7.3. a 21.3.2014 
 plasty  14.3.a 28.3.2014 

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.    

Zber veľkoobjemného 
odpadu v marci 2014

Mesto Handlová oznamuje, že 
zber veľkoobjemného odpadu 
bude v Handlovej a mestských 
častiach po prvýkrát v roku 2014 
v dňoch
17. - 19.3. 2014.
Sledujte informácie na 
www.handlova.sk a vo vývesnej 
tabuli pred MsÚ.

Pre vašu 
bezpečnosť
V roku 2014  by mala byť 
dokončená inštalácia sirén 
v Handlovej. Sirény budú 
nainštalované  na MsÚ, Námestie 
baníkov 7, ZŠ Morovnianska cesta 
1866/55, ZŠ Školská 526/53. Do 
konca februára 2014 malo vydať  
MV SR pokyny Okresnému úradu 
Prievidza na vydanie rozhodnutia 
na umiestnenie sirény na 
nehnuteľnosť v majetku mesta 
Handlová.
Realizácia bude vykonaná podľa 
plánu v letných mesiacoch, 
presný termín oznámi  mestu 
Okresný úrad Prievidza.
Informácia z centrálneho 
monitorovacieho a riadiaceho 
strediska, odbor integrovaného 
záchranného systému, sekcia 
krízového riadenia, Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky. 

Zdroj info: Centrálny monitrov..

Zvoz separovaných 
zložiek odpadu

Kontaktujte nás, 
ak potrebujete pomôcť
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Ul. Márie Krššákovej 
1107/1, 972 51 Handlová e-mail: seniorcentrum@handlo
va.sk, IČO: 45 741 191, DIČ: 2023791341
Riaditeľka: PhDr. Emília Nyitrayová, kancelária riaditeľky od 
30.12.2013 v Senior centre, Tel: +421 (0) 905 964 027
Vedúca THP:
Ing. Zuzana Krčová Tel: +421 (0) 905 357 409
Sociálny pracovník: Bc. Zuzana Selecká 
Tel: +421 (0) 917 127 450

Hlavná sestra: Dáša Duvačová, Tel. (telefón využíva 
zdravotný úsek SC Handlová, n.o.) 
Tel: +421 (0) 905 357 413

Neváhajte Senior centrum navštíviť osobne: 
Otváracie hodiny   Po - Pia: 7.00 – 18.00
Odporúčané návštevné hodiny 
 Po - Ne:  9.00 – 11.30 a 13.00 – 18.00 h
Zariadenie poskytuje dva druhy služieb: 
Zariadenie pre seniorov (ZPS) s kapacitou 80 klientov 
a Domov sociálnych služieb (DSS) s maximálnou 
kapacitou 20 klientov.

MOROVNO
 

Dnes prímestská časť Handlovej, obec Morovno leží 
v handlovskom výbežku Hornonitrianskej kotliny 
v severnej časti pohoria Vtáčnik, 1 km západne 
od Handlovej, v údolí Morovnianskeho potoka. 
Pahorkatinový a hornatý povrch chotára tvoria mladšie 
treťohorné súvrstvia s výskytom uhoľných slojov. 

Obec sa ako samostatná spomína v súpise Bojnického 
panstva z roku 1533. Zmienka z roku 1430 vo 
Vlastivednom slovníku nie je faktami doložená. Morovno 
bolo samostatnou malou obcou . V roku 1533 mala 2 
opustené usadlosti a 6 port, v roku 1675 74 obyvateľov. 
Mená richtárov obce sú písomne doložené od roku 1711. 
V roku 1715 mala obec 69 domácností, v roku 1778 už 
12 poddanských a 1 želiarsku domácnosť, čo predstavuje 
v priemere 140 obyvateľov. V roku 1828 19 domov  a 139 
obyvateľov, ktorí sa živili prevažne poľnohospodárstvom 
a chovom oviec. Vyrábali a predávali v celom panstve 
obruč z brezového dreva, košíky a obchodovali s plátnom. 
V 17. storočí v obci pracovala  pobočka ráztočianskej 
mýtnice.  Ako samostatná obec  sa vyvíjala do roku 
1975. K 1.januáru 1976 bola pričlenená k Handlovej, ako 
prímestská časť.
V obci je kaplnka sv. Michala z roku 1902. Písané doklady 

ako aj pečatidlo obce hovoria, že v Morovne mohla 
existovať aj staršia kaplnka zasvätená sv. Michalovi a to 
z roku 1827.  

Staňte sa spoluautorom knihy o vašom meste – hľadáme 
archívne informácie aj o Morovne

Mesto Handlová už od roku 2009 sa postupne zbiera 
materiál na monografiu o meste a jeho prímestských 
častiach Morovno a Nová Lehota.  Aby faktografická kniha 
slúžila svojmu účelu, čriepky nezostali 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 email, 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
email: handlova@handlova.sk, predmet správy 
– Monografia Handlová. Navštívte kanceláriu č.22, MsÚ 
Handlová, 1. poschodie vľavo.
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Na výstave cestovného ruchu ITF 
Slovakiatour v bratislavskej Inchebe sa 
koncom januára 2014 mesto Handlová 
prezentovalo netradične. Okrem malých 
letákov o  Turisticko náučnom banskom 
chodníku v Handlovej a prezentácie 
nášho Mikroregiónu handlovskej doliny 
prostredníctvom informačných letákov, 
mali možnosť návštevníci získať aj päťdesiat 
voľných vstupeniek do nového múzea, ktoré 
sa v Handlovej má dokončiť už v tomto roku. 
Mohli si zobrať aj kúsok handlovského uhlia, 
ktoré vznikalo milióny rokov. 

História výstavby múzea
Myšlienka vybudovania uhoľnej expozície 
v Handlovej sa začala realizovať v roku 
2008. 30. apríla prijala Vláda SR uznesenie 
č.266, kde uložila ministrovi ŽP SR zriadiť 
expozíciu Banského uhoľného múzea 
Handlová do 31. júla 2009. Mesto Handlová 
predalo uznesením č. 824 na mestskom 
zastupiteľstve  25.9.2008 budovu bývalého 
banského hotela za symbolickú slovenskú 
korunu Ministerstvu životného prostredia 
SR (MŽP SR) a Slovenské banské múzeum 
vypracovalo projekt  umiestnenia zbierok 
a strojného zariadenia, historických písomných 
a obrázkových dokumentov, zámery pre 
použitie audiovizuálnej techniky a pod. Na tom 
základe bol spracovaný projekt rekonštrukcie 
a prístavby budovy, úpravy okolitej plochy a po 
schválení projektu sa začalo v roku 2009 s jeho 
realizáciou. Celková realizačná aj projektová 
dokumentácia bola obstaraná Slovenským 
banským múzeom v Banskej Štiavnici. 

Slovenské banské múzeum vypísalo verejné 
obstarávanie na projektovú dokumentáciu. 
V rámci rozpočtu MŽP SR boli vyčlenené 
finančné prostriedky na rekonštrukciu 
budovy. Výstavba mala prebiehať v rokoch 
2009 a 2010. Nepriaznivá finančná situácia 
v rozpočte SR (celosvetová hospodárska 
kríza) spôsobila pozastavenie výstavby. 
Handlovská samospráva však zrealizovala 
niekoľko osobných stretnutí na MŽP SR, 
ktoré poskytlo koncom roka 2013 finančné 
prostriedky na jeho dokončenie.  Ťažké banské 
mechanizmy, ktoré budú súčasťou expozície, 
by sa mali inštalovať v apríli 2014 za pomoci 
Hornonitrianskych baní Prievidza a.s.

Prečo v Handlovej? 
„ Matkou banských miest na Slovensku je 
Banská Štiavnica. To je nespochybniteľné, ak 
hovoríme o rudnom baníctve. Ak hovoríme 
o uhoľnom baníctve, toto prvenstvo patrí 
Handlovej, v ktorej sa priemyselne ťaží uhlie od 
roku 1909. Dnes, keď má handlovské ložisko 
uhlia pred sebou ešte približne dvadsať rokov 
ťažby, je povinnosťou našej generácie zachovať 
tu odkaz, že toto mesto sa rozvíjalo hlavne 
vďaka baníctvu.“ 

Rudolf Podoba, primátor Handlovej.

Zriaďovateľom banského múzea v Handlovej 
je MŽP SR prostredníctvom Slovenského 
banského múzea v Banskej Štiavnici. 
Slovenské banské múzeum spravuje 
v Banskej Štiavnici sedem expozičných celkov 
venovaných histórii baníctva. V roku 1999 pri 
banskom skanzene otvorilo múzeum uhoľnú 

expozíciu. 85 percent jej exponátov pochádzalo 
práve z Handlovej. Počas snehovej kalamity 
bola časť expozície takmer zničená. Práve tieto 
exponáty nájdu miesto v handlovskom múzeu 
a vrátia sa tam, kam právom patria. Expozícia 
uhoľného baníctva v Handlovej bude prvou 
vzdialenejšou expozíciou Banského múzea v 
Banskej Štiavnici.  

Ďakujeme
Za realizáciu projektu múzea – Uhoľné baníctvo 
na Slovensku v Handlovej, ako expozitúry 
Slovenského banského múzea v Banskej 
Štiavnici, samospráva mesta Handlová 
ďakuje:
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej 
republiky, Slovenskému banskému múzeu 
v Banskej Štiavnici, Hornonitrianskym baniam 
Prievidza, a.s. 
ako aj realizátorovi stavebných prác 
Remeslostav s.r.o. Žiar nad Hronom. 
Celková investícia výstavby múzea predstavuje 
435 tisíc eur.

Bývalá Lamika sa stane po niekoľko-
ročnom úsilí múzeom uhoľného ba-
níctva 

Plánovaný termín sprístupnenia múzea 
uhoľného baníctva verejnosti sú Regionálne 
oslavy dňa baníkov spojené s Baníckym 
jarmokom v septembri 2014. 
Navštívte nové múzeum aj vy. Nájdete v ňom 
magické prostredie bane - mesta pod nami.

JP

Múzeum uhoľného baníctva v Handlovej sa otvára v roku 2014 

Baníci u premiéra
Jednou z najreprezentatívnejších častí 
takzvaného Letného arcibiskupského paláca 
v Bratislave, v ktorom je dnes sídlo úradu 
vlády, je zrkadlová sála. Je jedným z mála 
miest so zachovanou barokovou palácovou 
architektúrou 18. storočia. Práve tu sa 
odohrávajú dôležité stretnutia a slávnostné 
prijatia. Vo štvrtok 30.januára boli hosťami v 
týchto nádherných historických priestoroch 
zástupcovia banského priemyslu na 
Slovensku, členovia Slovenskej banskej 
komory a zástupcovia baníckych spolkov. 
Aj keď stretnutie bolo slávnostné a nemalo 
pracovný charakter, odznelo tu niekoľko 
zásadných informácií. 

Hoci jedným z pilierov dnešnej Európskej 
únie je bezpochyby povojnové Európske 
spoločenstvo pre uhlie a oceľ, najmä v 
posledných rokoch bola priemyselná ťažba 
surovín v európskom priestore na pokraji 
záujmu. Po 15. rokoch dochádza v únii k 
obratu v posudzovaní surovinovej politiky. 

Bol spracovaný zoznam surovín nevyhnutných 
pre rozvoj. V rámci programu HORIZONT 2020 
únia vyčlenila viac ako 3 miliardy Eur na rozvoj 
technológií a prieskum domácich zdrojov 
surovín.  Podporu má aj obnova starých ložísk 
so skrytými zásobami. 

Dnes na Slovensku na 202 ložiskách ťaží 
100 ťažobných organizácií, ktoré priamo 
zamestnávajú 6400 ľudí. Vlani vyťažili 31 
miliónov ton surovín.

RTV Prievidza



Mestská polícia zaznamena-
la za mesiac  január 2014 
– február 2014 (od 20.1.2014 
do 16.2.2014) celkom 330 
udalostí. 

Zaevidovaných bolo 69 priestupkov, 
z ktorých bolo 30 priestupkov ozná-
mených občanmi mesta. 
Z celkového počtu bolo 8 dopravných 
priestupkov. 
VZN č. 1/2009 o podmienkach pre-
daja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach – 2 priestupky, 
VZN č. 6/2010 o dodržiavaní verej-
ného poriadku a verejnej čistoty – 2 
priestupky,
VZN č. 8/2013 o zákaze podávania 
alebo požívania alkoholických ná-
pojov v územnom obvode mesta 
Handlová, Novej Lehoty a Morovna 
– 8 priestupkov.
Proti majetku bolo oznámených 
a riešených 6 priestupkov (z toho 
boli 2 priestupky pre podozrenie zo 
spáchania trestného činu odovzdané 
na OOPZ). 
Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
verejného poriadku, kde MsP riešila 
celkom 7 priestupkov, z ktorých bolo 
6 prípadov rušenia nočného pokoja a 
1 priestupok bol na úseku verejného 
pohoršenia.   
Proti občianskemu spolunažívaniu 
riešila MsP 2 priestupky.
Zákon 223/2001 o odpadoch bol 
porušený v 16.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 za-
pisujú do evidencie, neodstránenie 
výkalov).
Zákon č. 219/1996  o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov 
bol porušený v 1 prípade.
Pre podozrenie zo spáchania trestné-
ho činu bol 1 priestupok odovzdaný 
na OOPZ.
Príslušníci mestskej polície odchytili  
15 túlavých psov, ktorí boli umiest-
není v útulku. 6 psov si zobrali ich 
pôvodní majitelia. 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 79 zákrokov a 21 výjazdov 
k narušeným monitorovaným ob-
jektom. 
Kamerovým systémom bolo ziste-
ných 14 priestupkov. 
V 1 prípade boli pri výkone služby 
použité donucovacie prostriedky. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušník-
mi MsP vykonaných 9 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od  20.1.2014 
do 16.2.2014: 

22.1.2014 o 02:27 hod. -  telef. ozná-
mené, že na Ul. MC oproti poliklinike 
niekto spadol do potoka. Hliadka po 
príchode na miesto v potoku nikoho 
nespozorovala. Na hliadku z okna za-

volal oznamovateľ, ktorý uviedol, že 
muž z potoka vyšiel a išiel smerom 
na Okružnú ulicu. Hliadka na Okruž-
nej ulici pred vchodom spozorovala 
na schodoch sedieť muža, ktorý bol 
pod vplyvom alkoholu a celý špinavý. 
Uviedol, že nie je zranený a lekárske 
ošetrenie odmietol. Hliadka na miesto 
privolala manželku podnapitého 
muža, ktorá si ho odviedla domov. 

22.1.2014 o 06:17 hod. - telef. 
oznámila predavačka z novinového 
stánku, že pred chvíľkou boli u nej 
dvaja neznámi muži, ktorí chceli platiť 
50 eurovou bankovkou a ona mala 
podozrenie, že bola falošná a preto 
im ju vrátila. Bankovka nemala vodo-
znak a strieborný znak bol rozmaza-
ný, bola celá špinavá a pokrčená, na 
dotyk vykazovala znaky iného papiera 
ako sú bankovky. Šetrením na MKS 
zistené, že podozrivé osoby doviezlo 
OMV na Ul.  SNP. Šetrením bola ziste-
ná totožnosť jedného z podozrivých. 
O veci boli informovaní príslušníci  
OOPZ.

23.1.2014 o 20:05 hod. - hliadku 
pred pohostinstvom Mexiko pristavila 
pani, ktorá uviedla, že pod oporným 
múrom parkoviska Lidl dochádza 
k výtržnosti a bitke medzi viacerými 
osobami.  Po príchode hliadky už 
k fyzickému napádaniu nedochád-
zalo.  Na mieste sa nachádzalo asi 
15 osôb, kde došlo ku konfliktu 
medzi dvomi mladistvými osobami 
s následným zranením a privolaním 
RZP (podozrenie na zlomeninu nosa). 
Na mieste nechcel nikto podával 
oznámenie z dôvodu, že došlo len k 
nedorozumeniu. 

28.1.2014 o 20:13 hod. - počas 
pochôdzky na Lipovej ulici zistené, že 
pred vchodom č. 6 leží na zemi oso-
ba s tržnou ranou na hlave. Hliadka 
zistila totožnosť muža, ktorému bola 
privolaná RZP. Muž bol pod vplyvom 
alkoholu a s hliadkou komunikoval, 
ale nevedel uviesť ako sa mu zranenie 
stalo, ani prečo leží na zemi. Hliadka 
zotrvala na mieste až do odvozu 
menovaného na ošetrenie do NsP 
Bojnice. 

6.2.2014 o 12:30 hod. - na útvar 
MsP sa dostavil majiteľ vozidla Audi 
A4 a oznámil, že na parkovisku 
pri OD Billa mu neznámy páchateľ 
nacúval do jeho vozidla a spôsobil 
mu škodu na ľavom zadnom náraz-
níku. Prehrávaním záznamov z MKS 
bolo zistené vozidlo, ktoré nacúvalo 
do vozidla poškodeného, ktorý bol 
o výsledku informovaný a bolo mu 
doporučené podať oznámenie na ODI 
ORPZ Prievidza.

6.2.2014 o 09:34 hod. - tel. oznámil 
majiteľ záhrady v ZO Mlynárka, že 
sa mu neznámy páchateľ vlámal do 
chatky. Na mieste bolo zistené, že 
mu ukradli len mäso z mrazničky. 
Hliadka MsP na mieste vyhotovila 

fotodokumentáciu a z dôvodu podo-
zrenia zo spáchania prečinu krádeže 
vlámaním  bola na miesto privolaná 
hliadka OOPZ, ktorá si vec prevzala. 
Hliadkou MsP boli skontrolované aj 
ostatné chatky v okolí. Nebolo zistené 
iné poškodenie chatiek.

13.2.2014 o 00:15 hod. - tel. ozná-
mené, že po Duklianskej ulici idú 
dvaja podnapití muži, ktorí rušia 
nočný pokoj a jeden spadol na vo-
zidlo, ktoré poškodil. Hliadka zistila 
na Ul. Kremnickej dve osoby pod 
vplyvom alkoholu. Jeden sa na ulici 
oháňal krátkou guľovou zbraňou, 
ktorú mu hliadka MsP odobrala. Išlo 
sa o plynovú pištoľ bez nábojov. Muž 
bol požiadaný, aby preukázal svoju 
totožnosť a nasledoval hliadku na 
útvar MsP. Toto odmietal, voči hliadke 
sa správal arogantne. Hliadka použila 
voči agresívnemu mužovi donuco-
vacie prostriedky  a bol predvedený 
na útvar MsP.  Pri presune hliadku 
pristavila pani a uviedla, že tieto 
osoby preliezali plot na ich pozemok 
a musela ich oblievať vodou, aby od 
toho upustili. Spolu s otcom bola 
svedkom, ako na križovatke Ulíc 
Duklianska a Kremnická jeden z nich 
poškodil dopravnú značku „Daj pred-
nosť v jazde“. Dopravná značka bola 
prevezená na útvar MsP. Po vykonaní 
potrebných úkonov s predvedeným 
a po podrobení sa dychovej skúške 
na prítomnosť alkoholu v dychu s vý-
sledkom 1,13 mg/l bol z útvaru pre-
pustený a bol poučený, že v triezvom 
stave bude predvolaný na útvar MsP 
k podaniu vysvetlenia. V riešení MsP. 

16.2.2014 o 16:25 hod. - Tel. ozná-
mila obyvateľka z MC, že ich v byte 
prepadli dve osoby v kuklách a to 
tak, že zazvonili na byt a keď dvere 
pootvorila, následne silou dvere 
vytlačili dve osoby v kuklách a ka-
pucniach.  Zvalili ich na zem a žiadali 
peniaze. Keď sa menovaná pokúšala 
kričať o pomoc, tak jej rukou zapchali 
ústa. Po tom, čo im uviedla, že žiadne 
peniaze nemajú a že zavolá políciu 
osoby vzali tašku, ktorú mala polo-
ženú v chodbe na vešiakovej stene 
a následne začali utekať z bytu po 
schodisku. Tento útek mala vidieť aj 
suseda, ktorá počula krik a keď otvo-
rila dvere, tak osoby práve vybiehali 
z bytu a prešli po schodisku smerom 
dole. Obaja útočníci mali mať ob-
lečené modré mikiny. Nakoľko išlo 
o podozrenie na trestný čin, vec bola 
oznámená hliadke OOPZ a na mieste 
zotrvala do ich príchodu. 

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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M e s t s k á  p o l í c i a  i n f o r m u j e . . . . .
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 február 2014 na 
našu stránku www.handlova.sk.

Dobrá správa z Handlovej 
č.36/2014, 10.2.2014a
31.1.2014 sa deti z TS Dazya a niekoľkí 
rodinní príšlušníci vďaka trénerke 
Daške Ďurčovičovej zúčastnili v 
historickej budove SND hiphopového 
predstavenia Julio a Romea. Deti 
mali z toho veľmi pekný zážitok, 
ktorý umocnilo stretnutie s hlavným 
predstaviteľom Handlovčanom 
Lacim Strikom, ktorý deťom prisľúbil 
tréning. Daška vďaka, bolo to fajn. Je 
veľmi pekné, že taký mladý človek sa 
zaujíma a stará o deti.

Autor: Alena Hlivová
 
Dobrá správa z Handlovej 
č.35/2014, 7.2.2014
Úspešní experti z Handlovej: V 
celoslovenskej súťaži  EXPERT 
súťažilo v tomto školskom roku 
8528 EXPERTov zo 408 škôl a 10 
žiakov zo ZŠ Mierové námestie 
súťažilo v kategóriách EXPERT 6, 7 
a 9. EXPERTmi alebo TOP EXPERTmi 
môžeme nazývať všetkých tých, ktorí 
sa umiestnili v súťažnej téme alebo 
v celkovom poradí na niektorom 
z prvých 100 miest. Najlepšie sa 
darilo Filipovi Daubnerovi z 9. A, 
ktorý obsadil v rámci Slovenska 4. 
miesto (Bity, bajty, technológie) a 45. 
miesto (Mozgolamy). Ďalší úspešní 
Experti sú: Richard Ďurina, 6. B (Bity, 
bajty, technológie), Patrik Peťko, 9. A 
(Svetobežník), Emma Bielokostolská, 
9. B (Tajomstvá prírody a Do you 
speak English).Všetkým EXPERTOM 
blahoželáme k dosiahnutým titulom.
Autor: ZŠ Mierové námestie, viac 
na www.zsmnha.edupage.org

Dobrá správa z Handlovej 
č.34/2014
Jaroslav Orság s vábničkou 
na ústach pomáha lovcom.
Netradičnú záľubu má 22-ročný 
Handlovčan Jaroslav Orság. Venuje sa 
vábeniu jeleňov. V tejto činnosti patrí 
medzi slovenskú špičku, pretože na 
republikovom šampionáte sa minulý 
rok už po druhý raz stal vicemajstrom. 
Jarko blahoželáme ti a naďalej 
šír dobré meno Handlovčanov.

Autor: Dagmar Oboňová

Dobré správy z Handlovej
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Podporte Handlovčanov
Darujte 2 %  (3%) pre tých, ktorí sú z Handlovej
Tak, ako aj minulý rok, sme do marcového vydania vašich 
Handlovských novín  pripravili prehľad, ako podporiť 
handlovské organizácie poukázaním 2 %  resp. 3% 
z vašich daní. Rozhodnúť sa môžete aj prostredníctvom 

portálu www.rozhodni.sk, kde nájdete prehľadný 
vyhľadávací program. Zoznamy sa pravidelne aktualizujú. 
Tento zoznam bol vytvorený 13.2.2014. Aj takýmto 
spôsobom môžete pomôcť vašemu mestu. Právnické 
osoby alebo fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové 
priznanie, priložia vyhlásenie o poukázaní 2%  (3%)   k 
daňovému priznaniu do 31. marca 2014.

CVČ Handlová  
pozýva v marci 2014

Plán príležitostnej činnosti CVČ, 
Námestie baníkov 3, Handlová 

14.3.2014 od 16,00 h. v CVČ 
- Ochranársky večer - stretnutie 
priateľov a ochrancov prírody, 
organizované v spolupráci so ZO 
SZOPK A. Kmeťa. 

17.3.2014 od 10,00 h. v CVČ 
- Poznaj a chráň - celomestský 
prírodovedný kvíz pre žiakov 
ZŠ v meste, organizovaný 
v spolupráci so ZO SZOPK A. 
Kmeťa. 

18.3.2014 – 20.3.2014 denne od 
8,00 - 15,00 h. v CVČ - Príroda 
očami detí - výtvarná súťaž vo 
forme výstavy organizovaná 
v spolupráci so ZO SZOPK A. 
Kmeťa. 

27.3.2014 od 8,00 h. v ZŠ MC -  
Gymnastický štvorboj – športová 
súťaž žiakov ZŠ v rámci 47. 
ročníka Handlovských športových 
hier.

28.3.2014 od 10,00 hod. v DK 
ocenenie „Naj-učiteľ“ udeľované 
DaMP-om pri príležitosti Dňa 
učiteľov.

29.3.2014 od 10,00 h. v CVČ 
- Vítanie jari: Hádzanie Moreny 
a čistenie studničky - oživenie 
ľudových tradícií spojené 
s čistením studničky na Líščej 
lúke v priestoroch zničenej 
Zelenej oázy - spoluorganizátor 
ZO SZOPK A. Kmeťa.

Blahoželáme
 „Do ďalších rokov šťastie, lásku, 
spokojnosť, pevného zdravia stále 
dosť, starostí málo, radostí veľa 
a všetkého, čo si srdce želá.“

Dňa 4. marca oslávila 
70. narodeniny 

Mária Božiková. 
Všetko najlepšie želajú 

deti s rodinami.

Zo školského diára
12. marca 2014 (streda) sa uskutoční celoslovenské 
testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem 
žiakov s mentálnym postihnutím) Testovanie 9-
2014. Všetkým deviatakom držíme palce!
17., 18. a 19. marca 2014 – termín na odovzdanie 
žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 
v našej materskej škole
28. marca Deň učiteľov 
Srdečne blahoželáme všetkým pedagógom pri 
príležitosti Dňa učiteľov. Prajeme im pevné zdravie, 
veľa osobných síl, trpezlivosti a tvorivého nadšenia, 

ako aj veľa úcty od okolia za napĺňanie pre život a 
budúcnosť našej krajiny rozhodujúcej úlohy, akou je 
vzdelávanie mladej generácie. 
Súčasne srdečne pozývame na mikroregionálne 
oslavy Dňa učiteľov „Ľuďom za katedrou“ spojené 
s odovzdávaním ocenenia „Vynikajúci pedagóg“, 
ktoré sa uskutočnia 28. marca 2014 (piatok) o 10,00 
hod. v kinosále Domu kultúry mesta Handlová.

Zmena  názvu 
Po presťahovaní sa zmenil názov a adresa nášho 
centra voľného času  na  Centrum voľného času, 
Námestie baníkov 3, Handlová.

Nezisková organizácia 
Help, n.o. 
získala príležitosť realizovať 
projekt pod názvom: 

„Buď pánom svojich peňazí“, 
vďaka podpore z projektu Škola 
rodinných financií, ktorý organizuje 
Nadácia pre deti Slovenska. Projekt 
bude prebiehať od marca do októbra 
2014. Počas tohto obdobia sa budú 
organizovať bezplatné semináre, 
ktoré budú zamerané na finančné 
vzdelávanie. 

Semináre sú určené najmä pre:
- nezamestnaných občanov,
- mamičky na materskej   
 dovolenke,
- študentov stredných škôl,
- sociálne znevýhodnených   
 občanov.

V seminároch sa dozviete ako 
zmierniť dopady nepriaznivej finančnej 
situácie, ako tvoriť osobný alebo 
rodinný rozpočet, ako byť úspešný 
na trhu práce, ako zabezpečiť svoju 
budúcnosť zhodnocovaním peňazí 
a mnoho ďalších informácií, ktoré 

vás budú v oblasti 
financií zaujímať. 
Semináre budú 
prebiehať v príjemnom prostredí 
aj s malým občerstvením.
Ak máte záujem zúčastniť sa 
bezplatných seminárov – neváhajte, 
kontaktujte nás: 
Help, n .o., Handlová, Nám. baníkov 
8 (nad MsP, II. posch.)Mgr. Dana 
Kmeťová; tel.: 0905 884 813; 
e-mail: kmetova@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk



Zateplený v štýle 
Diskusia  SORELA pokračuje 
13.marca 2014, pridajte sa...

Poslanecký zbor MsZ v Handlovej 
dňa 27. augusta 2013 prijal Zápis 
nehnuteľnosti na Ul. 29. augusta 
a Ul. Duklianskej v Handlovej 
do zoznamu hmotných nehnu-
teľných pamätihodností mesta 
Handlová. Obytné domy a ich 
fasády sa dajú opraviť a zatepliť 
moderným spôsobom s použitím 
nových technológií. Pýtate sa 
ako? Príďte na verejné stretnutie 
zástupcov vlastníkov bytov vo 
štvrtok 13. marca o 17.00 h. 
do veľkej zasadačky MsÚ. Práve 
tu sa budete môcť oboznámiť 
s novými postupmi v zateplovaní 
pri zachovaní všetkých architek-
tonických prvkov (arkády, rozety, 
rímsy...). 
Predstaví sa vám stavebná firma, 
ktorá svoju odbornosť preukázala 
pri zateplení obytného domu 
na Ul. F. Madvu v Prievidzi. Na 
stretnutí predstavia spôsob za-
teplenia, použité systémy a tech-
nológie, finančný plán a spôsob 
úverovania. 
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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

Zisťovanie údajov pre štatis-
tiku rodinných účtov

V zmysle vyhlášky č.410/2013 
Z. z. sa zisťovanie uskutoční aj v 
roku 2014. Účelom štatistického 
zisťovania je o.i. získať informácie o 
výške, štruktúre a vývoji peňažných 
príjmov fyzických osôb v rôznych 
typoch domácností. Výsledky zisťo-
vania sa využijú na zabezpečenie 
potrieb informačného systému 
Štatistického úradu Slovenskej re-
publiky, požiadaviek ministerstiev 
a štátnych organizácií, osobitne 
na poskytnutie údajov na účely 
posudzovania úprav súm životného 
minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre 
rok 2014 vybraných viac ako 230 
obcí, medzi nimi  aj mesto Handlová. 
Do zisťovania je zaradených takmer 
2000 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční 
od 1. februára do 30. apríla 2014
V tomto období  vybrané domác-
nosti v Handlovej navštívi pracovník 
poverený funkciou opytovateľa, 
ktorý je povinný preukázať sa v do-
mácnostiach osobitným poverením. 
Všetky informácie a názory, ktoré 
nám v rámci tohto zisťovanie do-
mácnosti poskytnú, budú anonymné 
a použité výlučne na štatistické 

účely. Ochranu dôverných údajov 
upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. a 
štátnej štatistike a Zákon č. 122/2013 
Z. z. a ochrane osobných údajov.
Za ochranu dôverných aj osobných 
údajov zodpovedá Štatistický úrad 
Slovenskej republiky.
ŠÚ SR, sekcia zberu a spracovania 
dát v priemysle a terénnych zisťovaní 
v Banskej Bystrici 

Financovanie a spotreba 
domácností
HFCS - Household Finance
and Consumption Survey

Národná banka Slovenska v spo-
lupráci so Štatistickým úradom SR 
uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie 
o financiách a spotrebe domácnosti, 
ktoré je súčasťou európskeho pro-
jektu HFCS (Household Finance and 
Consumption Survey).
Projekt je koordinovaný Európskou 
centrálnou bankou a zúčastňujú sa 
na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho 
cieľom je získať spoľahlivé údaje o sú-
časnej ekonomickej situácii domác-
ností v eurozóne. Údaje zo zisťovania 
poskytnú podklady pre rôzne štúdie, 
ako napríklad bytové otázky mladých, 
úspory a dôchodkové otázky starších 
osôb, výskum vplyvu bohatstva na 
spotrebu, zadlženosť domácností, 
prístupnosť získania úveru, atď. 

Výsledky zisťovania umožnia získať 
dôležitý pohľad na ekonomické sprá-
vanie sa rozličných typov domácnos-
tí, čim sa stanú cenným prínosom v 
mnohých hospodársko-politických 
oblastiach eurosystému.
Pre rok 2014 bolo do zisťovania 
vybraných približne 430 obcí, 
medzi nimi aj mesto Handlová. Do 
zisťovania bolo náhodným výberom 
zaradených celkovo 4 200  domác-
ností. Zisťovanie sa uskutoční v me-
siacoch február až marec 2014.

V tomto období vybrané domácnosti 
v Handlovej navštívi pracovník ŠÚ SR 
poverený funkciou opytovatel‘a, ktorý 
je povinný preukázať sa preukazom 
zamestnanca ŠÚ SR a pozývacím 
listom podpísaným guvernérom 
NBS a predsedníčkou ŠÚ SR. Všetky 
informácie, ktoré  v rámci tohto zis-
ťovania domácnosti poskytnú, budú 
spracované anonymne a využijú sa 
výhradne pre štatistické a vedecké 
analýzy nekomerčného charakteru. 
So všetkými odpoveďami na otázky 
bude narábané ako s citlivými údajmi 
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. 
z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých záko-
nov, ako aj s európskou legislatívou o 
dôvernosti osobných údajov.
Sekcia zberu a spracovania dát v 
priemysle a terénnych zisťovaní v 
Banskej Bystrici.

V Handlovej sa budú vykonávať dve štatistické zisťovania Štatistického úradu SR

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



9Informácie z matriky Handlovské         noviny

„Opäť ďalší rok skončil svoje putovanie 
a v našich srdciach skrytá spomienka za Tebou 
drahá mamička, chýbaš nám stále viac a viac. 
Prosté ľudské prianie do ticha šepkáme,  že sa 
raz určite stretneme.“ 

Dňa 18.03.2014 si pripomenieme tretie 
výročie, kedy nás navždy opustila naša 
milovaná mamička a starká 

Mgr. Mariána Sabová.

S láskou spomína dcéra Silvia a syn Peter s rodinami.

Po ťažkej a dlhej chorobe nás dňa 5.12. 2013 
navždy opustil milovaný manžel 

Milan Vagáň. 

S hlbokým žiaľom sa lúči manželka  s rodinou. 

Ďakujeme Vdp. Farárovi Rudolfovi Olišovi, 
speváčkam, celej rodine, susedom, priateľom 
a známym, ktorí odprevadili na poslednej 
ceste nášho milovaného syna 

Radka Madaja, 
ktorý nás opustil dňa 25.1. 2014 vo veku 
nedožitých 33 rokov. Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina a súrodenci s rodinami.

Dňa 3.3.2014 uplynú 4 roky, 
čo nás opustila 

Vilma Solníková. 

S úctou a láskou spomína 
rodina a priatelia.

Poďakovanie
Ďakujem Pani primárke Mudr. 
Kvostkovej a celému kolektívu 
ODCH v nemocnici v Handlovej za 
príkladnú starostlivosť o manžela 
Jozefa Čaplára počas ťažkých 
zdravotných problémov až do 
konca jeho života. 

Čaplárová manželka

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

Drahý starký, len raz 
v živote si nás zarmútil 
a to bolo v tej chvíli, keď 
si nás navždy opustil. 

No odišiel si za svojou 
láskou a našou drahou 
mamičkou.

Dňa 23.2. uplynul rok a 16.2. polrok od úmrtia milovaných 

Emílie rod. Peťkovej a Edmunda Bugárových. 
Smútok a žiaľ v srdci máme. 

Deti s rodinami.

Dňa 21.02.2014 uplynulo 
25 rokov, čo nás navždy 

opustila naša drahá mamička, 
starká a prastarká 

Helena Stehlíková.
S láskou spomínajú synovia 

Jozef, Jaroslav 
a Peter s rodinami.

Dňa 24.1.2014 nás navždy 
opustila naša drahá manželka, 

matka, starká a prastarká 

Štefania Poláková. 
Touto cestou sa chceme poďakovať 
všetkým, čo sa s ňou prišli rozlúčiť 

na jej poslednej ceste.

Dňa 9. 3. 2014 uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil náš drahý 

Imrich Kuruc.

S láskou a úctou spomína 
celá rodina.

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

Dňa 22.2. uplynuli 4 roky, čo nás opustil náš 
drahý manžel, otec, starý otec a prastarý otec 

Jozef Jung.

Kto ste ho poznali,venujte mu tichú 
spomienku.

Odišla si tíško z nášho života, ale krásne 
spomienky a večná láska v nás stále ostávajú, 
pretože ten, kto žije v našich srdciach nikdy 
neumiera. 

11. februára uplynulo 10 rokov od chvíle, 
kedy nás opustila naša drahá mamička, 
starká a prastarká 

Mária Nováková z Handlovej. 

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

S láskou spomínajú synovia Ján, Viliam, Milan  a dcéra Mária 
s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

8. marca uplynie rok, čo nás 
opustil manžel 

František Tákacs. 
Spomínajú manželka, 
synovia s rodinami. 

Venujme mu tichú spomienku.
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Moc ešte chcela s nami žiť, 
ale prišla krutá chvíľa,

musela nás navždy opustiť. 

18.3.2014 uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustila moja 

dobrá kamarátka 

Betka Šuláková. 

Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

Spomína Hela

Posledné zbohom dedko náš milý,
chcel si žiť, no nemal si sily.

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

Štefanom Geclerom.
Taktiež ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina manželka,

dcéra a syn s rodinou.

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
„Nemilovať knihy znamená nemilovať 
múdrosť. Nemilovať múdrosť však 
znamená stať sa hlupákom.“

Ján Amos Komenský

Marec sa spája nielen s príchodom 
jari, kedy sa príroda opäť prebúdza 
k životu a kvitne v plnej svojej kráse, 
ale aj s túžbou po vedomostiach a 
informáciách, ktoré môžeme čerpať 
z veľkého množstva kníh, či už vlast-
ných alebo požičaných z knižnice. V 
tomto duchu sa bude niesť  marec 
Mesiac knihy aj v našej mestskej 
knižnici Handlová. Pre našich ná-
vštevníkov sme pripravili množstvo 
zaujímavých podujatí:

Pripomenieme si: 
M. Ďuríčková (10.výr. úmrtia), 
H. Zelinová (10. výr. úmrtia)
Marec Mesiac knihy 
- Ocenenie najaktívnejšieho detského 
čitateľa knižnice za rok 2013. 

10.3. Vansovej Lomnička
Regionálne kolo v umeleckom pred-
nese

18.3. Deň ľudovej rozprávky
Venovaný narodeniu P. Dobšinského
 

25.3. Knižnica pre všetkých
Bezplatný zápis do knižnice

20.3. Stretnutie so spisovateľom
Denisa Ogino 

26.3. Vyhodnotenie literárnej súťaže 
90 slov o knižnici

Čarovný svet rozprávok 
M. Ďuríčkovej a Hany Zelinovej
O Guľkovi Bombuľkovi. Beseda 
o knihe. 
Jakubko, chlapček s dvojfarebným 
očkom. Beseda o knihe.   

Naša knižnica. 
Informatické hodiny o knihe 
a knižnici     
31.3.-6.4. Týždeň slovenských 
knižníc. 15. ročník celoslovenského 
podujatia.  
Hodinka s knihou
Pravidelné stretnutia ZŠMC v pobočke 
MC.

Čítame si. Pravidelné stretnutia detí 
MŠ v pobočke MC.

Čo sme prečítali. Literárne hodiny 
o prečítaných knihách, spojené s po-
žičaním nových kníh. (pre 1. st. ZŠ). 

Tešíme sa na stretnutia s vami!

Mestská knižnica 
Handlová pozýva

Denisa Ogino na besede 
s vami v Handlovej

Mestská knižnica v Hand-
lovej pozýva na stretnutie
so spisovateľkou Denisou Ogino,
autorkou bestselleru „Sushi v dushi“
a novinkou „Navarme si Japonsko“,
ktoré sa uskutoční 20. marca 2014 o 
15.00 h v Mestskej knižnica Handlová 
na Námestí baníkov.

Prijmite pozvanie na besedu, malú 
ochutnávku drobnej japonskej špe-
ciality a autogramiádu.
Kontakt:Mestská knižnica Handlová, 
Nám. baníkov 3, tel.: 046/547 5449, 
e-mail: kniznicaha@szm.sk

FK REBEL MAREC 2014
Každý štvrtok u nás na dobrom filme

6. marca 2014 , 19.00 h 
DUŠA PAULA GIAMATTIHO
Réžia:  Sophie Barthes, USA, 
Francúzsko, 2010, 101 min.
 

13. marca 2014, 19.00 h 
BLANKYTNÉ HORY ALEBO 
NEPRAVDEPODOBNÝ PRÍBEH                                                                     
Réžia: Eľdar Šengelaja, Rusko, 1984, 
91 min.

20. marca 2014, 19.00 h
LISTY MŔTVEHO 
Réžia: Konstantin Lopušanskij, 
Rusko, 1986, 85 min.

27. marca 2014, 19.00 h
ILUMINÁCIA  
Réžia: Krzysztof Zanussi, Poľsko, 
1973, 89 min. 

Dom kultúry v Handlovej 
pozýva v marci

VESELÁ TROJKA
Streda 5. marec 2014 o 18.00 h, 
Dom kultúry Handlová
Pre obrovský úspech v minulom roku 
vám opäť prinášame do Handlovej 
koncert vašej obľúbenej kapely VE-
SELÁ TROJKA Pavla Kršky
Hosť: BLACK BAND, Programom 
sprevádza: Peter Paulík, moderátor 
TV Šláger
Rezervácie na www.dkhandlova.sk, 
predpredaj v pokladni domu kultúry 
v prac. dňoch v čase od 14,00 
do 18,00 h Vstupné: 7,- eur

ALADINOVA ČAROVNÁ 
LAMPA
Sobota 8.3.2014  o 17.00 h, Dom 
kultúry Handlová
Kúzelná rozprávka s pesničkami pre 
deti od 4 rokov.
Vstupné: 4 eur
Podľa klasickej rozprávky sa v tejto 
inscenácii s piesňami objavia všetky 
nezabudnuteľné postavy - Aladin, 
Džin, Princezná, zlý Čarodejník aj 
Sultán, ktorého múdrosti sa vyrovná 
iba jeho bohatstvo. Táto rozprávka 
zachytáva všetky zábavné a čarov-
né momenty príbehu a ukáže ich v 
pesničkách ako napr. „Bagdad, to je 
krásne mesto,“ „Tak príď...“ či „Aladin 
v jaskyni.“

Večer klasickej hudby

Piatok 21. marec o 18.00, Dom kul-
túry Handlová
Pre milovníkov klasickej hudby pri-
pravujeme nevšedný koncert!  V rám-
ci neho odznejú skladby z obdobia 
romantizmu, hudby 20. storočia, 
známe melódie z vážnej ale i popu-
lárnej hudby, spojené s tematickou 
videoprojekciou.  V programe sú diela 
A. Dvořáka, F. Chopina, F. Schuberta, 
F. Kreislera, J. Williamsa, A. Vivaldiho 
a ďalších. Koncert prináša spojenie 
profesionálnej interpretácie huslistu 
Jána Strmenského a klaviristu Luká-
ša Píša a ich príjemnej komunikácie 
s publikom.

KROK ZA KROKOM KU ZAMESTNANOSTI
Nezisková organizácia Help, n.o. začína realizovať nový projekt pod 
názvom: „Krok za krokom ku zamestnanosti“, ktorý podporil Accenture 
Nadačný fond - Nadácia Pontis 

Aktivity projektu sú určené pre tieto cieľové skupiny:
- mladí nezamestnaní ľudia do 26 rokov,
- nezamestnaní občania starší ako 45 rokov

Vďaka projektu poskytneme individuálne poradenstvá so zámerom pomôcť 
nezamestnaným občanom pri hľadaní práce, pomôžeme im rozšíriť okruh 
zručností, ktoré sú potrebné v bežnom živote a budú im nápomocné pri 
získaní práce. V rámci projektu pripravujeme počítačové kurzy a aj vzde-
lávanie v oblasti financií. Všetky ponúkané služby sú pre našich klientov 
bezplatné.
 

Ak spĺňate cieľové skupiny, príďte k nám, radi vám pomôžeme  
Nájdete nás v Help, n.o. na Námestí baníkov 8 (nad MsP, 2. poschodie) 
v Handlovej; 
Kontakt:  Mgr. Dana Kmeťová; tel.: 0905 884 813; 
 e-mail: kmetova@handlova.sk; www.helpha.szm.sk 



11ŠPORT Handlovské         noviny

Basketbalová družba veteránov

V piatok 14. februára 2014 sa v telocvični ZŠ Mierové námestie odohral v 
poradí už 29-ty zápas medzi veteránmi Handlovej a balatónskeho Siófoku. 
Zápas v Handlovej sa hrá vždy pri recipročnom pobyte delegácie z Maďarska 
v Remate, keď hostia tradične využijú služby Janka Spevára.  
V roku 2015 si táto nevšedná priateľská spolupráca zapíše už  svoje 30. 
výročie. 
Veteráni Handlová - Veteráni Siófok  86 : 67  
Body : Linkeš 21, Hertlík 20, Daubner 14, Chrenko 12, Orgler 11, Kršiak 
8  resp. Spevár 22, Horváth 14                                                                 JD

Mesto Handlová, 
CVČ Handlová 

v spolupráci 
s Miroslavom Michálekom

pozývajú na 
XXXI. ročník

Beh oslobodenia Handlovej
4. apríl 2014 od 14.30 h

Beh oslobodenia Handlovej 
sa uskutoční na  trati v centre 
mesta, preto vopred ďakujeme 
za dodržiavanie pokynov organi-
zátorov a veríme, že handlovská 
verejnosť príde povzbudiť špor-
tovcov. 

Miesto: Nám. baníkov, Handlová
Prihlášky:      Na mieste, alebo na 
č. t: 0904/282097 a 0918/525034 
Prezentácia:   Najneskôr 45 
minút pred štartom príslušnej kate-
górie
Informácie:   Bc. Jarmila Gazdíková 
0918/525034, Julka Michaleková 
0904/282097 
michalek.miroslav9@gmail.com
Trať:               Mierne členitý okruhy 
s asfaltovým povrchom
Upozornenie:  Pretekári a 
účastníci podujatia sa zúčastňujú 
pretekov na vlastnú zodpovednosť 
a sú povinní dodržiavať pokyny roz-
hodcov a usporiadateľov. Preteká sa 
podľa pravidiel atletiky.
Poznámka:  Bez štartovného
Kategórie a časový rozpis, ako aj 
ceny nájdete na www.handlova.sk

Naši naj športovci  
- Krištáľový páv 2014 

a cena Fair play

Na základe zasadnutia nomi-
načnej komisie a Olympijského 
klubu v Prievidza boli podľa pra-
vidiel Štatútu súťaže v tomto roku 
na regionálnej úrovni ocenení 
najúspešnejší športovci a funk-
cionári v regióne hornej Nitry. 
Oceňovanie bolo v DK Prievidza 
v piatok 21.2.2014 a nechýbali 
ani Handlovčania.

Kategória: kolektívy mládež 
Juniorky TEAM GYM KŠG Handlová 

Kategória: tréneri  dospelí 
Peter Matiaško, paralympionik  
Pegas Handlová
Michal Dolník, 
Školský basketbalový klub Handlová 
Miroslav Mátych, 
Školský basketbalový klub Handlová

Kategória: kolektívy dospelí 
FC Baník Horná Nitra 

Kategória: TOP 10 dospelí 
jednotlivci 
Dušan Bublák, 
ZTŠ Handlová strelectvo
Ondrej Haviar, MBK Handlová
Jakub Krako, paralympionik TPŠ 
Pegas Handlová
Dominika Šalamonová, 
Karate klub FKŠ Prievidza

Kategória:  zvláštne ocenenie 
František Dolník, Pegas Handlová
Mária Kotríková, KŠG Handlová

Kategória: funkcionár 
Anna Pukačová, KŠG Handlová

Cena fair play bola o.i. udelená 
v tomto roku Ľudvíkovi Vojtkovi  im 
memoriam (ZMO HN).

Gratulujeme. Oceňovanie 
Handlovčanov z konca februára 
v športovej hale Handlová vám 
prinesieme v budúcom čísle.

Metódou Pilates 
k dokonalému a zdravému telu!

Cvičenie je vhodné pre každého, 
nezávisle od veku a kondície,  
s dôrazom na základy metódy 
Pilates a zásady správneho dý-
chania.
Doneste si cvičebný úbor , šlap-
ky ( tenisky nie sú potrebné ) 
a podložku.    
Cvičíme :  
UTOROK  A  ŠTVRTOK       
Zdravot. cvičenie  PILATES pre 
začiatočníčky     16,00 - 17,00 h
PILATES a BodyART 
pre pokročilé      17,00 - 18,00 h

Uvádzacia cena vstupného 
s možnosťou plávať, 
parná sauna            2eur/1 hod.
bez využitia plávania 

a parnej sauny        1eur/cvičenie

AQUAAEROBIC     UTOROK 
a ŠTVRTOK    od 18,30 - 19,15 h
Vstupné  s možnosťou  využiť 
plávanie a parnú saunu 2eur/1h

!!! NOVÉ !!! 
BODOVÁ MASÁŽ
aplikáciou bankami

 s magnetickou ihlou.
Trpíte nespavosťou, únavou, 
zápchou, bojujete s  fajčením?
Bezbolestnou aplikáciou banky 
s magnetickou ihlou, akupresúr-
nym pôsobením na určité body 
sa dá uvoľniť bolesť krížov, brucha, 
hlavy, kolien.
Objednávky plaváreň:
  0918 911 401
Streda – Piatok – Sobota – Nedeľa
Cena  6eur/30 minút  

Pohoda vo  fínskej saune  aj  v infrasaune
Teplo sauny nás najviac láka počas nepríjemných a studených jesenných 
či zimných dní. Všetci by sme si z času na čas mali tento luxus uvoľnenia, 
pohody, relaxu a odbúrania stresu saunovaním dopriať. Kto však chodí do 
sauny pravidelne aspoň jedenkrát týždenne najmenej šesť mesiacov, ten si 
podľa štúdií dobre upevňuje svoje zdravie.
Iné pozitíva saunovania
• odstraňuje psychickú a fyzickú únavu, uvoľňuje, zmierňuje bolesti, 
 prináša príjemný pocit, zmierňuje stres; 
• telo sa otužuje, zvyšuje sa obranyschopnosť organizmu 
 (pravidelné saunovanie znižuje napr. výskyt chrípky), dýchacie cesty 
 sú lepšie prekrvené; 
• otvára póry na pokožke, prekrvuje a prečisťuje ju; 
• potením z tela odchádzajú škodliviny; 
• posilňuje srdce a cievy, zlepšuje krvný obeh, je prevenciou reumatických  
 ochorení, infarktu a iných chorôb; 
• u detí dokonca napomáha zbaveniu sa stresu zo školy a pri poruchách  
 spánku; 
Vstupné:  
 dospelí 5,00 eur/2 h, deti od 3 do 15 rokov a darcovia krvi 2 eur/2 h 
 Permanentka Fínska sauna 40  eur(10 vstupov po 2 h) 
Vstupné Infrasauna: 3,50 eur

Vertikálne solárium Garda Sun Ssunrise 8000 s novými 48 žiarivkami.
Nielen načerpáte energiu a odpočiniete si,  ale sa i prehrejete. V mesiaci 
január bol na plavárni vykonaný celkový servis s  výmenou žiariviek, štarté-
rov a akrylových dosiek.

Vstup počas otváracích hodín na plavárni
Cena                                         1 min. 0,20 eur
Permanentka – 55 min   8 eur  ( l min 0,14 eur )

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN  V MESIACI APRÍL !!!
V dňoch  5.-6. apríla  2014  sa uskutočnia celoslovenské plavecké preteky „ 
O pohár mesta Handlová „  žiakov.
Plavecký bazén bude uzavretý 5.4.2014 (sobota) počas celého dňa. 
V nedeľu 6.4.2014 bude bazén otvorený so všetkými službami od 14,00 hod. 

Plaváreň mesta 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.
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Multifokálne sklá od 50€ (za kus)
Rámy od 17€ 

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

Príliv emócií a myšlienok  v obrazoch
Nová výstava umeleckých diel renomovanej slovenskej akademickej maliarky 
Júlie Piačkovej pod názvom Príliv nájdete v Karpaty Art Gallery v Handlovej. Jej 
cesta za umeleckým životom sa začala už v roku 1980 po úspešnom ukončení 
štúdia na Strednej priemyselnej škole textilnej v Brne. Od utorka 11. februára 
máte exkluzívnu príležitosť vzhliadnuť  túto zaujímavú tvorbu. Na vernisáži sa 
návštevníci mohli osobne stretnúť s Júliou Piačkovou a jej manželom, taktiež 
grafikom a maliarom Igorom Piačkom.  Igor Piačka je nemenej známy autor 
olympijskej známky, na ktorej je Anastazia Kuzminová – naša olympijská víťazka 
nielen zo Soči, ale aj z olympiády vo Vancouveri. Výstava Júlie Piačkovej potrvá 
do 20.3.2014. 
Jakub Cigánik, Karpaty Art Gallery Handlová + JP

Na handlovskom gymnáziu študujú 
Knižné maniačky
Prvá vec, čo nás na blogu www.kniznemaniacky.blogspot.sk zaujala, je 
samotné veľké odhodlanie dvoch milovníčok literatúry a kníh podeliť sa o 
svoje názory na knižné novinky s verejnosťou. Recenzie na knižné novin-
ky sú autorkami písané tak pútavo a odľahčene, že máte chuť si knihu ísť 
okamžite kúpiť alebo požičať v najbližšej knižnici. Zistili sme, kto za týmto 
projektom stojí. Knižné maniačky sú z Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej. 
Ich nick Smiley a Roberta*D .                                        Jakub  Cigánik

DVERE DOKORÁN 2
boli plné rozprávkových zážitkov 
Už po druhýkrát otvorila Základná škola na Školskej ulici svoje dvere 
dokorán vo štvrtok 23. januára 2014. Riaditeľka školy sa prihovorila 
návštevníkom netradične. Mávnutím čarovného prútika prevzala po-
dobu rozprávkovej Snehulienky. Najmladší, a ako sa ukázalo aj veľmi 
talentovaní kamaráti, absolvovali prekážkovú dráhu za výdatnej asis-
tencie  tajomného bojnického „grófa Pálffyho“, mýtického permoníka, 
odvážneho kráľa a nebojácneho superhrdinu „Batmana“. Pre malých 
zvedavcov ju pripravili pán učiteľ „Avatar“ s pani učiteľkou „Mickey 
Mousom“. Po jej absolvovaní si každý účastník odniesol domov 
okrem zaslúženej sladkej odmeny aj „pamätnú“ medailu s logom 
našej školy. Účasť na Dni otvorených dverí bola pre malých škôlkarov 
lekciou odvahy, pre rodičov skvelá príležitosť dozvedieť sa čo najviac 
o škole, ktorej zveria alebo už zverili svoje dieťa a pre nás pedagógov 
veľká česť a zároveň silné povzbudenie. Navštívte aj našu prehľadnú 
novú stránku www.zsskolska.sk, kde nájdete o našej škole všetky 
potrebné informácie a celý článok z nášho skvelého dňa. 

Mgr. Ľudmila Pogádlová, riaditeľka ZŠ Školská, krátené JP

Klub abstinentov - nezávislé stretnutia 
už aj v Handlovej každý utorok

Všetci tí, ktorí chcú pomôcť sebe, aj tí, ktorí majú o združovanie zá-
ujem, môžu prísť do klubu do domu kultúry každý utorok v čase od 
15,30 do 18,00 h.
Informácie o činnosti, odborné poradenstvo, či pomoc záujemcom 
poskytne odborný garant Jozef Čecho v čase stretnutí klubu, alebo na 
tel. čísle 0915 988 285.


