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Október 
Všetko na svete má svoj čas a kaž-
dé počínanie má svoju chvíľu. Je čas 
narodiť sa i čas umrieť. Je čas sadiť 
i čas vytrhať zasadené. Čas nachá- 
dzať i strácať. 

Je čas, keď sa po zemi kotúľajú 
gaštany a my máme chuť, tak ako 
v detstve, si do nich nezbedne kopať 
celou cestou, čas, keď sa obíjajú 
orechy, keď sa k zemi zlieta farebné 
lístie a krátia dni. 

Október je mesiac, v ktorom sme 
v minulosti slávili mnohé výročia 
a dejinné udalosti. Ale turbulentná 
doba vývoja spoločnosti ich zmietla 
a poslala do zabudnutia. 

Ale ostalo len to, čo má hodnotu. 
Mesiac október sa zasvätil našim 
seniorom. 

Október – Mesiac úcty k starším. 
Chcem vás všetkých poprosiť, 
v tomto mesiaci sa na chvíľku za-
stavte. V tejto uponáhľanej dobe si 
spomeňte na ruky, ktoré vás láskali 
celý život, spomeňte si na svojich 
rodičov, starých rodičov a vzdajte 
im úctu, lebo si to jednoducho 
zaslúžia. Aj z ich mozoľov vyrástlo 
toto mesto. 
Želám vám, drahí naši seniori, zdra-
vie, úctu a rešpekt vášho okolia. 
Jednoducho si to zaslúžite! 

Ing. Rudolf  Podoba 
primátor mesta Handlová

Regionálne oslavy Dňa baníkov 2014 v Handlovej

tel.: 5444013

Už tradične prvý septembrový 
víkend je venovaný v Handlovej 
sviatku mužov, ktorí svoj život 
zasvätili čiernemu remeslu.

V dňoch 5.-6. 9. 2014 sa v Han-
dlovej konali tradičné Regionálne 
oslavy Dňa baníkov. 

V piatok sme privítali vládnu de-
legáciu, ktorá navštívila tento raz 
podzemie Bane Nováky. Delegáciu 
viedol predseda vlády SR doc. JUDr. 
Róbert Fico, CSc.,  spolu s minis-
trom hospodárstva SR Ing. Pavlom 
Pavlisom a ministrom životného 
prostredia Ing. Petrom Žigom, PhD. 
Po vyfáraní na krátkom brífingu pre 
novinárov premiér opätovne uistil 
verejnosť hornej Nitry, že baníctvo 
má podporu vlády SR a vláda si 
váži prácu baníkov a energetikov. 

Kladenie vencov 
O trinástej hodine na cintoríne 
v Handlovej pri pamätníku Obetí 
banských nešťastí na hornej Nitre 
položili vence delegácie vlády SR, 
Národnej rady SR, Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, mesta Han-
dlová, Hornonitrianskych baní Prie-
vidza, a. s., Združenia miest a obcí 
ako aj predstavitelia štátnych inšti-
túcií, spolkov a občanov mesta. 
Na tomto pietnom mieste sa všet-
kým zúčastneným prihovorili primá-
tor mesta Handlová Ing. Rudolf Po-
doba a minister životného prostredia 
SR Peter Žiga. V príhovore primátor 
mesta, okrem iného, povedal: 
,,Prečo to všetko hovorím? Preto, 
lebo dnes tu v Handlovej, v srdci 
uhoľného baníctva, sa na chvíľočku 
zastavíme. Nedáme si tento deň ska-
ziť vplyvmi konzumnej spoločnosti, 

plytkými sloganmi a komerčnými 
produktmi našej novodobej kultúry. 
Dnešok je aj odpoveďou pre tých, 
ktorí banícku prácu podceňujú 
a o baníkoch sa vyjadrujú s dešpek-
tom, vysmievajú sa našim tradiciám 
a histórii. Týmto ľuďom chcem 
pripomenúť slová nášho národného 
buditeľa Jozefa Cígera Hronského, 
ktorý povedal: 

Národu možno odcudziť mnoho 
vecí: 
Krajinu, pôdu, rieky, aj mu vypáliť 
dediny. 
Národu možno vziať slobodu, ale 
nie je možné ukradnúť mu to, čo 
je v jeho duši a čo nosí vo svojom 
srdci. 
Aké je to všetko prosté, tak hlboký 
človek, ktorý zostal vždy a všade 
so svojím národom, sám chápe, 
preto aj nás učí chápať...“

Komunálne 
voľby 

15. november 2014

Nezabudli sme



2 ZaujímavostiHandlovské         noviny

Handlovská nemocnica má ťažké 
obdobie už za sebou. Neradostné 
správy o rušení niektorých oddelení 
v poslednej dobe vystriedali pozitívne 
informácie o prebiehajúcej rekon-
štrukcii Polikliniky a vytvorení nových 
oddelení. Jedným z nich je aj oddele-
nie jednodňovej chirurgie, ktoré svoje 
služby poskytuje od apríla 2013. 
O činnosti tohto oddelenia, ale aj 
o predstave, aké služby by mohli 
v blízkej budúcnosti klientom posky-
tovať, sme sa porozprávali s cievnym 
chirurgom MUDr. Vladimírom Výrost-
kom a Mgr. Vierou Mažičovou.
Pred chvíľou ste dokončili nie jednoduchý 
zákrok, aký by laik na oddelení jednodňo-
vej chirurgie neočakával. V čom spočíva 
hlavná náplň vašej práce a aké služby vaše 
oddelenie poskytuje?

MUDr. Vladimír Výrostko - hoci názov 
Ambulancia jednodňovej chirurgie môže 
zvádzať verejnosť  k tomu, že vykonávame 
jednoduché zákroky, nie je tomu tak. Na od-
delení vykonávame okrem  moderných mi-
niinvazívnych operácií aj komplikované chi-
rurgické zákroky a po dohode s pacientom 
aj neštandartné operácie. Umožňuje nám 
to odbornosť a špecializácia jednotlivých 
pracovníkov, či už priamo zamestnaných na 
oddelení, alebo externých.

Takže nie je pravda, že sa venujete len ciev-
nej chirurgii? 

MUDr. Vladimír Výrostko - cievna chirur-
gia je jednou z hlavných oblastí činností, 
ale našim cieľom je poskytovať komplexné 
chirurgické služby. K tomu máme vytvo-
rené podmienky, ako personálne, tak i po 

technickej stránke. O rozsahu našich slu-
žieb svedčí aj to, že od začiatku roku sme 
vykonali vyše 900 zákrokov a netýkali sa 
len cievnej chirurgie. 

To znamená, že Handlovčania nemusia 
chodiť so žlčníkom do Bojníc, či Trenčína?

Mgr. Viera Mažičová -  samozrejme, že nie. 
Tieto zákroky robíme bežne. Okrem nich aj 
operácie hemeroidov, análnych fiskúl, vari-
xov, artroskopické zákroky, laparoskopickú 
apendoktómiu a pod. Na veľa zákrokov 
Handlovčania nemusia cestovať do iných 
nemocníc. Naše oddelenie poskytuje 
komplexnú chirurgickú starostlivosť. A ako 
handlovčanka by som rada pomáhala aj 
svojím spoluobčanom. 

Z toho čo hovoríte je zrejmé, že veľa 
obyvateľov mesta, vrátane mňa, o vašich 
službách nevie.

Mgr. Viera Mažičová - ľahko sa niečo 
zbúra, ale ťažšie sa stavia a tak isto to je 
s našou nemocnicou. Handlovčania boli 
zvyknutí na svoju nemocnicu aj s jednot-
livými oddeleniami. Niektoré sa zrušili, iné 
transformovali a získať si späť dôveru nie je 
jednoduché. Priznám sa, teraz máme viac 
klientov z iných regiónov Slovenska ako 
z Handlovej. 

Minulosť handlovskej nemocnice poznáme, 
ako vidíte jej budúcnosť? 

MUDr. Vladimír Výrostko - poskytovanie 
komplexnej chirurgickej starostlivosti je len 
začiatkom. Vďaka dobrému špecializované-
mu a profesionálnemu kolektívu a podpore 

V Handlovskej nemocnici by radi operovali aj Handlovčanov
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zo strany vedenia nemocnice plánujeme rozšíriť oddelenie jed-
nodňovej chirurgie o služby v oblasti ortopédie, gynekológie, 
anesteziológie a našim cieľom je aj vytvorenie vysokoprofesio-
nálneho interného oddelenia.

Aká bude teda naša nemocnica?

Mgr. Viera Mažičová -  chceme, aby to bola nemocnica, kam 
už keď pacient musí prísť, nájde okrem kvalitných služieb aj 
kúsok tej pohody, úsmev a pochopenie, lebo rany a choroby sa 
ľahšie liečia a zotavujú v rodinnom a príjemnom prostredí. 

Ďakujem Vám za rozhovor a prajem veľa spokojných pacientov.                                              
Vladislav Horváth, foto VH.

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ 
HANT BA
Pozemné stavby
□ Priemyselné haly
□  Logistické centrá
□  Bytové domy
□  Administratívne budovy
□  Obchodné centrá

Inžinierske stavby
□ Cestné stavby
□ Vodné diela a vodohospodárske stavby
□ Ekologické stavby

www.hant-ba.sk/
Vzdušné zámky prenecháme iným. 
HANT stavia na pevných základoch.



Plaketa za rozvoj baníctva 
na hornej Nitre 

Program Dňa baníkov pokračoval na Ná-
mestí baníkov v Handlovej slávnostným 
zhromaždením baníkov, hostí a občanov, 
kde organizátori udelili ocenenie Plaketa 
za rozvoj baníctva na hornej Nitre nasle-
dovným osobnostiam, ktoré svoj talent, 
um a mnohokrát i život venovali rozvoju 
baníctva na hornej Nitre: 

Ing. Antonovi  Bitarovskému 
za Celoživotný aktívny prínos pre 
baníctvo na hornej Nitre
  

Ing. Anton Bitarovský nastúpil do 
Veľkobane Handlová vo februári 1957 
po skončení štúdia na Baníckej fakulte 
Vysokej školy technickej v Košiciach. 
O rok neskôr pôsobil ako vedúci závodu 
banskej dopravy a úpravy. Patril medzi 
iniciatívnych vedúcich pracovníkov, čo 
mu zabezpečilo pomerne rýchly postup 
na vyššie riadiace funkcie. V roku 1962 
bol vymenovaný za výrobného inšpek-
tora odboru výroby, o tri roky neskôr 
sa stal vedúcim odboru výroby. V roku 
1968 zastával náročnú funkciu výrobno-
-technického námestníka. Zlomom v jeho 
kariérnom vývoji bol rok 1968, ktorý ho 
pre podporu vtedajšieho obrodného pro-
cesu odsúval na nižšie riadiace funkcie 
– na zástupcu vedúceho úseku, revírnika, 
vedúceho zmeny a technológa prípravy 
výroby. Napriek tomu stále usiloval 
o pozitívny prístup k práci a technickému 
vývoju bane. Bol členom zboru banských 
záchranárov, hodnotený ako jeden z naj-
lepších vedúcich záchranárskych čiat. 
Vynikal svojimi organizačnými schop-
nosťami. Svoje praktické skúsenosti                 
z dlhoročnej baníckej činnosti dokázal 
účinne prenášať do baníckych kolektívov. 
Svoje pracovné pôsobenie v Bani Han 
dlová ukončil odchodom do starobného 
dôchodku na konci roku 1987. 

Za vedecké a výskumné práce pod-
porujúce rozvoj baníctva na hornej 
Nitre In memoriam 
Ing. Leopoldovi  Kollarovičovi 

Skúsenosti s baníckou prácou začal 
získavať ako hlavný inžinier Západoslo-
venského rudného prieskumu v Pezinku. 
Od roku 1954 pôsobil v bani v Karvinej, 
spočiatku ako zmenový pomocný hlavný 
inžinier a neskôr ako zástupca vedúceho 
závodu. 28.ročný mladý inžinier nastúpil 
v máji v roku 1957 na Baňu Mier v Nová-
koch ako vedúci závodu. Bol rodený baník, 
popredný prevádzkový technik, ktorý mal 
baníctvo v krvi. Viac ako 8 rokov pôsobil 
ako hlavný inžinier Bane Cigeľ. Venoval sa 
vývoju ťažby uhlia pod andezitmi. Prispel 
k tomu, aby baňa zakúpila nemeckú 
protiotrasovú výstuž MHW.  Po období 
normalizácie sa jeho novým pôsobiskom 
od roku 1970 stal Banský výskumný 
ústav v Prievidzi. Úspešne riešil nosné 
úlohy bansko-technologického výskumu, 
ktoré znamenali veľký prínos pre ťažobné 

organizácie – Bane Cigeľ a Handlová. 
Bol ochotným radcom a konzultantom 
pri riešení náročných problémov banskej 
prevádzky. Bol prísny a dôsledný nielen 
k ostatným, ale najmä k sebe. Charakte-
rizovala ho jeho hlboko ľudská povaha. Aj 
napriek podlomenému zdraviu rozdával 
vôkol seba vieru a optimizmus. Banícke 
spoločenstvo navždy opustil v roku 1992, 
vo veku 63 rokov.

Za mimoriadne záslužné pracovné 
a morálne činy v banskej prevádzke 
Ottovo Országhovi  

V roku 1950 skončil v Jáchymove banícke 
učilište a nastúpil ako baník do montážnej 
čaty. V roku 1958 sa priženil do mesta 
Handlová a nastúpil ako baník do ručného 
stenárského kolektívu Ignáca Gála. V roku 
1963 bol presunutý ako kvalifikovaný ba-
ník pri spustení ťažby v Bani Cigeľ. Začal 
pracovať v KMP na I. ťažobnom úseku 
v kolektíve Jozefa Antalíka. Prevažnú väč-
šinu svojho produktívneho veku  pôsobil 
na ručných stenových a komorových po-
ruboch. Svojimi odbornými vedomosťa-
mi, baníckym fortieľom, zodpovednosťou,  
svedomitým prístupom k práci a dobrými 
organizačnými schopnosťami sa rýchlo 
vypracoval na funkciu prvého predáka 
ručného stenárskeho kolektívu. V roku 
1964 bol poverený vytvoriť ako prvý 
predák ručný stenársky kolektív. Kolektív 
pod jeho vedením stabilne a dlhodobo do-
sahoval vynikajúce výsledky, prekračoval 
plán ťažby, zapájal sa do rekordérskeho 
hnutia, čím sa zaradil  medzi popredné 
kolektívy v rámci podniku i vtedajších 
Uhoľných a lignitových baní Prievidza. 
V roku 1984 si za svoju prácu vyslúžil 
štátne vyznamenanie  Rad Červenej 
hviezdy práce, Rad červenej zástavy 
a vyznamenanie za pracovnú vernosť. 
Už viac ako 25 rokov je na zaslúženom 
odpočinku.

Na tomto slávnostnom zhromaždení 
vyznamenanie ministra hospodárstva 
SR – čestný odznak ministra za zacho-
vávanie baníckych tradícií odovzdali Ing. 
Jánovi Mikulcovi z Handlovej  predseda 
Hlavného banského úradu JUDr. Ing. Peter 
Kúkelčík a Ing. Erik Sombathy, predseda 
Združenia baníckych spolkov a cechov 
Slovenska. 

V príhovore Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, 
PhD., zhodnotil uplynulý banícky rok na 
hornej Nitre ako úspešný a poďakoval 
oceneným za ich celoživotný prínos pre 
baníctvo na Slovensku. 

Nezabudli sme
Piatkový večer o 17 h viedli kroky baníc-
kych delegácií do Kostola sv. Kataríny 
na slávnostnú banícku omšu s názvom 
„Nezabudli sme“, ktorú celebroval han- 
dlovský dôstojný pán Mgr. Ján Holbík. 

V sobotu 6. 9. 2014 sa od rána konalo na 
Bani Handlová tradičné fáranie verejnosti 
do podzemia pri príležitosti Dňa baníkov. 
V tomto roku prešlo bránami bane 1 800 
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Regionálne oslavy Dňa baníkov 2014 v Handlovej (pokračovanie zo str.1)

návštevníkov, malých i veľkých 
zvedavcov. 

Banícke oslavy boli ukončené 
v tento sobotňajší podvečer 
Pálfyho Laurou – tradičným sprie-
vodom mestom, kde sa prezento-
valo 33 zoskupení. 

Počas oboch dní prebiehal 
v Handlovej banícky jarmok a na 
námestí tradičný kultúrno-zábav-
ný programom pre všetky vekové 
generácie.  

  Ing. Rudolf  Podoba
  primátor mesta Handlová

Ing. Anton Bitarovský (druhý zľava)

Cenu In memoriam pre Ing. Leopolda Kolaroviča odovzdal jeho synovi     
Ing. Peter Juríček, predseda ZMOHN.

Otto Országh prebral cenu z rúk generálneho riaditeľa HBP, a. s.,
Dr. h. c. Ing. Petra Čičmanca, PhD.
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Predstavujeme vedúceho ekonomického odd. MsÚ Handlová Ing. Petra Mendela
Dňa 1. septembra 2014 vystriedal Ing. Milicu Prav-
dovú, ktorá vykonávala funkciu vedúcej ekonomic-
kého oddelenia 14 rokov.

Pán inžinier, z akého profesijného prostredia prichádza- 
te?
Prichádzam z prostredia bankového sektora, konkrétne 
z pozície obchodného manažéra Prima banky Slovensko, 
a. s., ktorá je ako aj jej predchodcovia (PKB, a. s., a Dexia, 
a. s.) naďalej lídrom financovania samospráv na sloven-
skom bankovom trhu.

Ktoré funkcie a kde ste v predchádzajúcom období 
vykonávali?
Boli to predovšetkým funkcie manažérov menších alebo 
väčších kolektívov zamestnancov vo finančnej oblasti. 
Odpracoval som necelých 18 rokov v bankovníctve ako 
manažér pobočky banky alebo ako samostatný obchod-
ník. Viac ako dva roky som pracoval v poisťovníctve 
zameranom na sociálnu oblasť – starobné dôchodkové 
a doplnkové dôchodkové poistenie.

Ekonomika je strohá, rozhodujú fakty a nie pocity.  
Napriek tomu si vás tento odbor získal, čím? 

Aj keď v ekonomike sú rozhodujúce predovšetkým 
ukazovatele a čísla, ktoré majú konkrétnu vypovedaciu 
schopnosť, existujú niekedy rôzne spôsoby ako dosiahnuť 
priaznivý výsledok. Mojím motívom a cieľom je hľadať 
a nachádzať možnosti riešenia na zlepšenie hospodárenia 
ako takého.

Práca vo verejnej správe je špecifická, veľa požiada-
viek, veľké očakávania, občas netrpezlivosť a limitované 
finančné zdroje, ktoré ich málokedy dokážu pokryť. 
Neodrádza vás to?

Finančne limitovanú situáciu v samospráve poznám 
z predchádzajúceho pôsobenia v posledných rokoch. 
Na osobných stretnutiach so starostami a primátormi som 
sa s ňou detailne zoznamoval a pomáhal ju riešiť cez finan-
covanie prostredníctvom úverov. Nie vždy je však možné 
zlú finančnú situáciu v samospráve riešiť cudzími zdrojmi 
financovania obzvlášť,  keď je legislatívne obmedzená. Aj 
napriek tomu ma to neodrádza, je to pre mňa nová zmena 

a výzva ísť do toho, popasovať sa s tým.

Ak  by ste mali čarovný prútik, v prospech čoho v meste 
Handlová by ste ho použili? 

Čarovný prútik by som použil určite na zníženie záväzkov 
mesta. Zlepšila by sa tým východisková pozícia peňažných 
tokov mesta a každý subjekt  dostal  prostriedky, ktoré by 
mu postačovali na prevádzku a rozvoj.

Ak by ste chceli niekoho presvedčiť, aby Handlovú 
navštívil, čo by mal určite vidieť?

Aj keď má Handlová predovšetkým priemyselnú históriu 
spojenú s ťažbou uhlia, menej sakrálnych a iných histo-
rických pamiatok, odporučil by som veľmi krátku cestu 
vlakom, kde sa dá veľa vidieť. Zo železničnej stanice cez 
ojedinelý železničný most na rekreačnú oblasť Remata 
s cieľom Bralová skala, návštevu letného kúpaliska, prí-
padne rybolov v blízkych rybníkoch spojených s obedom.

Čo prezradíte na seba? Som bývalý športovec, ktorý 
v živote uznáva iba pravidlá fair play.
Máte rodinu? Áno, dcéru a syna, vysokoškolákov.
Vaše záľuby? Chalupárčenie, cykloturistika, turizmus.

Ďakujem za rozhovor, želám skvelých ľudí okolo seba 
a „mešec plný peňazí“ v prospech obyvateľov mesta 
Handlová.

 PhDr. Anna  Kmeťová

Pozvánka 
na Mestské zastupiteľstvo

Primátor mesta 
Handlová 
Ing. Rudolf Podoba 
zvoláva Mestské 
zastupiteľstvo mesta 
Handlová na štvrtok 
30. októbra 2014 
o 14. 00 h do Veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ Handlová. 
Pozvánku s programom nájdete na 
www.handlova.sk a vo vývesnej 
tabuli MsÚ.

Cena pre Hildegardu 
Radovskú 

V roku 2014 predstavitelia Kar-
patendeutschen Landmannschaft 
ocenili niekoľkých predsedov 
Karpatskonemeckých spolkov na 
Slovensku čestným ocenením a to 
diplomom a „Striebornou čestnou 
ihlou“. 
Ocenenie za dlhoročnú prácu 
vo vedení Karpatskonemeckého 
spolku v Handlovej bolo udelené 
Hildegarde Radovskej. 

Toto ocenenie je poďakovaním a uz- 
naním za mimoriadne zásluhy nielen 
v spolkovej činnosti a vedení Karpat-
skonemeckého spolku v Handlovej, 
a speváckej skupiny Grünwald, ale 
zároveň prejav vďaky za uchovávanie 
a rozvoj nemeckých tradícií v regió-
noch Slovenska. 

Spolok karpatských 
Nemcov v Handlo-
vej ako dobrovoľná 
organizácia bol za-
ložený v roku 1990. 
Pani Hildegarda Ra-
dovská patrila k za-

kladajúcim členom a dnes vykonáva 
aj funkciu predsedníčky spolku.  
Ocenená bola nielen za aktívnu prácu 
v spolku, ale aj za vedenie kolektívu 
speváckeho súboru Grünwald, ktorý  
svojimi vystúpeniami  obohacuje  ne-
jedno spoločenské podujatie v našom 
meste, ale aj v rámci Slovenska či 
Nemecka, kde vystupuje a spieva 
krajanom. Karpatskonemecký spolok 
v Handlovej je už 10 rokov  nositeľkou 
a učiteľkou handlovskej histórie aj 
prostredníctvom pamätnej izby, ktorá 
bola v Dome stretávania zriadená 

v septembri 2004. Múzejná  
expozícia, kde vystavené ex-
ponáty poskytli obyvatelia Han 
dlovej, rozpráva históriu nielen 
nemeckej Handlovej, ale aj pre-
menu malej poľnohospodárskej 
obce na priemyselné mesto, 
centrum uhoľného baníctva na 
Slovensku. 
 
Ing. Mgr. Jana Oswaldová

Výroba nábytku 
na mieru

- Kuchynské linky 
- Vstavané skrine, 
- Plávajúce podlahy...

0903 053 990

DREVENÉ BRIKETY

Delta systém, a.s. 
Mobil: 0905 637 130

August  2014
Novootvorené prevádzkarne 
–  minipotraviny, Cintorínska 1
–  výroba a montáž nábytku, 
    Prievidzská 68
–  predaj okien, dverí a podláh, 
    Námestie baníkov 20 

Zrušené:
–  trafika, ČSA 
 (oproti COOP Jednota) 

SHR, s.r.o. prijme na 
prácu do podzemia 
(Karviná) vyučených, 
zaučených baníkov. 
Plat od 900 do 1100€ 
(v čistom). 
Ubytovanie zdarma. 
Príplatok na cestovné. 
Info: 0905 383 515.
Prenajmem zariadenú 
prevádzku Kebab.
0905 383 515

Prenajmem priestory 
vhodné na holičstvo, 
kaderníctvo, pedikúru 
a pod. 0905 383 515

Poďakovanie
Mgr. Miriam Šebeňová a Ing. 
Milan Pepich. Za Vašu nezištnú 
pomoc Vám veľmi pekne ďa-
kujem.

PaeDr. Andrea Polerecká
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Dňom 21 .9. 2014 bol ukončený 
proces podávania kandidátnych 
listín na primátora mesta a kan-
didátne listiny na poslancov 
Mestského zastupiteľstva. 
 

V meste Handlová podalo kandidát-
ne listiny 10 politických subjektov: 
Slovenská národná strana, Strana 
zelených, Slovenská demokratická 
a kresťanská únia – Demokratická 
strana, strana SMER – Sociálna de-
mokracia, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Strana demokratického Slo-
venska, koalícia: Občianska konzer-
vatívna strana, NOVA Sloboda a So-
lidarita, MOST-HÍD, Nový parlament, 
ďalej Komunistická strana Slovenska, 
Ľudová strana Naše Slovensko a DE-
MOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA 
(DOST) a jeden nezávislý kandidát. 
Celkovo sa o 19 poslaneckých po-
stov bude uchádzať 72 kandidátov, 
v členení podľa obvodov: 

volebný obvod č. 1 v ktorom sa 
volí 9 poslancov, je zaregistrova-
ných   37 kandidátov, 
volebný obvod č. 2,  v ktorom sa 
volí 8 poslancov, je zaregistrova-
ných 29 kandidátov, 
volebný obvod č. 3 je jednoman-
dátový a uchádzajú sa 3 kandidáti 
a volebný obvod č. 4 sa o post 
jedného poslanca uchádzajú 
3 kandidáti.

O post primátora mesta 
sa v Handlovej uchádzajú 
6 kandidáti a to:

Štefánia Hozlárová, Mgr. 
 – nezávislý kandidát, 

Arpád Koszta  – Strana zelených, 

Jozef Maďar, Mgr. – koalícia:  
Občianska konzervatívna strana, 
NOVA Sloboda a Solidarita, MOST-
-HÍD, Nový parlament, 

Rudolf Podoba, Ing.  –  strana 
SMER – sociálna demokracia, 

Peter Smorek, Mgr.  –  nezávislý 
kandidát,

Ján Spevár, Bc. –  Slovenská 
demokratická a kresťanská únia 
– Demokratická strana.

Kandidátne listiny preskúmala Mest-
ská volebná komisia, ktorá zasadala 
dňa  24. 9. 2014 a je tvorená 8 zá-
stupcami politických strán, ktorých 
kandidátna listina bola zaregistrovaná 
pre voľby do mestského zastupi-
teľstva. Do 26. 9. 2014 budú vydané 
rozhodnutia o registrácii a následne 
zverejnený zoznam všetkých kan-
didátov na webovej stránke mesta 
Handlová a vo vývesnej tabuli mesta.

V mesiaci október sa budú kreovať 
okrskové komisie a ich zloženie 
na základe delegovania politických 
strán, ktorých kandidátna listina bola 
zaregistrovaná pre voľby do mest-
ského zastupiteľstva (v termíne do 
26.10.2014). Následne sa do piatich 
dní uskutoční prvé zasadnutie okrs-
kových volebných komisií, termín 
bude spresnený.  

 Ing. Tatiana Molnárová, 
vedúca organizačného štábu volieb                                                                                              

Malá školská štatistika 
 

Do školských lavíc v našich troch 
základných školách zasadlo spolu  
1 124 žiakov. Je to o 21 žiakov 
menej ako v minulom školskom 
roku. ZŠ Mierové námestie navšte-
vuje 490 žiakov, ZŠ Morovnianska 
cesta 310 žiakov a ZŠ Školská 324 
žiakov. Školské kluby detí v tomto 
školskom roku bude navštevovať 
254 detí. Do materskej školy 
nastúpilo 362 detí, z toho je 166 
predškolákov.

V ZŠ máme 138 prvákov, z toho v 
ZŠ Mierové námestie 63 prváčikov 
v 3 triedach, ZŠ Morovnianska cesta 
má 40 prvákov v 2 triedach a v ZŠ 
Školská 35 prvákov v 2 triedach.  ZŠ 
Morovnianska cesta otvorila aj triedu 
nultého ročníka, ktorú navštevuje 12 
žiakov. 
Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta 
a Dušan Klas, zástupca primátora, 
2. septembra navštívili všetkých han-
dlovských prváčikov. Už tradične pri-
niesli deťom knihu a „čarovný medík, 
ktorý vylieči všetky choroby“, tradič-
ný osobný dar primátora mesta. 

Dobré nápady treba oceniť 
Zorganizovali ste v minulom škol-
skom roku zaujímavé podujatie pre 
deti a mládež? Alebo ste sa zúčast-
nili na takomto podujatí a páčilo sa 
vám?
Navrhnite podujatie na ocenenie 
„Dobrý nápad 2014“.
Ocenenie „Dobrý nápad“ udeľujeme 
za organizáciu zaujímavých projektov 
(aktivít a podujatí), ktoré splnia tieto 
podmienky:
–  podujatie je organizované pre deti  
 a mládež a je prínosom pre širšiu  
 komunitu,
–  podujatie sa uskutočnilo v období  
 od 1. septembra 2013 
 do 31. augusta 2014.

Návrhy na ocenenie môžu 
predkladať:
a) školy a školské zariadenia 
sídliace na území mesta Handlová;
b) občianske združenia detí a mláde-
že alebo ich organizačné jednotky;
c) neziskové organizácie poskytu-
júce všeobecne prospešné služby 
alebo ich organizačné jednotky; 
d) neformálne skupiny aspoň 
5 fyzických osôb, ktoré sú reprezen-
tované svojím zástupcom.

Návrh na ocenenie obsahuje tieto 
údaje:
–  názov projektu navrhnutého na  
 ocenenie,
–  názov organizátora,
–  termín uskutočnenia, 
–  počet účastníkov,
–  odôvodnenie návrhu: stručný opis 
podujatia, aktivity s odôvodnením,  
prečo práve toto podujatie predklada-
teľ navrhuje na ocenenie,
–  fotografie, výstrižky z tlače, 
 prípadne iná dokumentácia 
 z podujatia,
–  adresu navrhovateľa a kontaktná  
 osoba, vrátane telefónneho 
 kontaktu.
Návrh podávajte v tlačenej podobe 
(osobne alebo poštou), prípadne        
v elektronickej forme do 15. októbra 
2014.

Kontakt: 
Mestský úrad – spoločný školský 
úrad, Námestie baníkov 7, Handlová
jaroslava.maslikova@handlova.sk
Štatút ocenenia nájdete na webovej 
stránke mesta www.handlova.sk.

Mgr. Jaroslava Maslíková, 
Spoločný školský úrad Handlová

Narodené detičky 
august/ september  2014

Martin  Škorvánek
Andrej  Ďurčovič

Opustili nás 
august/ september  2014

Jozef  Oboňa  58 r.
Jozef  Nemec  67 r.
František  Kováč  63 r.
Marián  Lacko  57 r.
Helena  Klátiková  87 r.
Zdenka  Chudá  59 r.

Jubilanti 
v mesiaci  september 2014

Mária Obrovníková
Mária Chmelová
Mária Kováčová
Magdaléna Valová
Gabriela Katinová
Anna Kmeťová
Helena Nosterčíková
Rudolf Gálik
Magdaléna Hanzlianová
Matilda Bučková
Michal Rozenberg
Ľudovít Ďurči
Elena Bátorová
Anna Pappová
Terezia Igazová
Emília Feldsamova
Anton Gazdík
Ivan Boniš
Štefan  Stránsky
Rudolf  Haulík
Terézia  Matušková
Anna  Jakušovská
Ing. Erich  Turzer
Marta  Chribíková
Magdaléna  Dobišová
Júlia  Lampertová
Ing. Vladimír Dupkala
Jozefína   Breuerová
Mária   Novosádeková
Mária   Gregušová
Gabriela   Balážová
Pavol   Rexa
Peter   Benčík

Informácie o prípravách volieb do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Druhý sprava Ing. Jozef  Tonhauser, predseda Mestskej volebnej komisie          
a Anna Paráková, podpredsedníčka



Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac  august 2014 – septem-
ber 2014 od 16. 8. 2014 
do 18. 9. 2014 celkom 392 
udalostí. 

Zaevidovaných bolo 59 priestupkov, 
z ktorých bolo 37 zistených vlastnou 
činnosťou a 22 oznámených občanmi 
mesta. 
Z celkového počtu bolo 19 doprav-
ných priestupkov. V 2 prípadoch pou-
žili príslušníci TPNZOMV, tzv. papuču.
VZN č. 1/2009 o podmienkach preda-
ja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach – 1 priestupok.
VZN č. 8/2013 o zákaze podávania 
a požívania alkoholických nápojov 
v územnom obvode mesta Handlová, 
Novej Lehoty a Morovna – 3 pries- 
tupky.
Proti majetku boli oznámené 2 pries- 
tupky.  
Proti verejnému poriadku príslušníci 
MsP riešil 8 priestupkov, z ktorých 
1 priestupok bol na úseku rušenia 
nočného pokoja, 1 priestupok bol 
na úseku verejného pohoršenia a 6 
priestupkov na úseku znečistenia 
verejného priestranstva.   
Zákon 223/2001 o odpadoch bol 
porušený v 12 prípadoch.
V 14 prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov (nezabránenie voľnému 
pohybu psa; neprihlásenie psa do evi-
dencie; neoznámenie zmeny skutoč-
nosti a údajov, ktoré sa zapisujú do 
evidencie, neodstránenie výkalov).
V 1 prípade boli príslušníkmi použité 
donucovanie prostriedky – hmaty 
a chvaty.
Príslušníci mestskej polície odchytili  
9 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku (3 psov si zobrali pôvodní 
majitelia). 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 110 zákrokov a 36 výjaz-
dov k narušeným monitorovaným 
objektom. 
Kamerovým systémom bolo ziste-
ných 10 priestupkov. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušník-
mi MsP vykonaných 24 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie 
od  16. 8. 2014 do 18. 9. 2014:

27. 8. 2014 o 12:00 h – tel. oznámil 
pán, že v potravinách SAMA na Nám. 
baníkov sa pokúšal chytiť zlodeja, 
ktorý ukradol dve fľaše s alkoholom 
a tento sa mu vytrhol. Zlodej sa mal 
rozbehnúť smerom k MsÚ, kde mu 
jedna fľaša spadla na zem a rozbila 
sa. Podľa opisu by sa malo jednať o 
muža, ktorý je MsP známy a ktorý 
bol zistený a identifikovaný aj na 
záznamoch mestského kamerového 
systému. Preverovaním bolo zistené, 
že podozrivý má záznam v evidencii 
majetkových priestupkov, preto bola 
vedúca potravín poučená, že ozná-
menie musí podať na útvare OOPZ, 
nakoľko ide o trestný čin krádeže. 
29. 8. 2014 o 17:40 h – pri odcho-
de zo zákroku na Úderníckej ulici si 
hliadka všimla pri jednom z vchodov 
vozidlo RZP. Vodič RZP uviedol, že 
majú vo vozidle 6 ročnú dievčinu, 
ktorú na lúkach za cintorínom do 
oblasti brucha pohrýzol pittbul. Otec 
dievčaťa uviedol, že bol s dcérkou 
na vychádzke a psa mal podľa jeho 
vyjadrenia nahuckať muž, ktorý je 
príslušníkom MsP známy. Hliadka 
MsP otca poučila, že pokiaľ sa dcéra 
so zranenia bude liečiť dlhšie ako 7 
dní, tak ide o TČ a oznámenie by mal 
podať na OOPZ. Hliadka navštívila aj 
majiteľa psa, ktorý bol značne pod 
vplyvom alkoholu a upozornila ho 
na riadne zabezpečenie psa, ktorý 
už opakovane napadol niekoľko ľudí 
a je označený červenou známkou ako 
nebezpečný pes.
31. 8. 2014 o 1:05 h – tel. požiadala 
stála služba OOPZ o súčinnosť pri 
bitke v Slovane na ul. Partizánskej. 
Na mieste sa už nachádzala RZP. Po 
príchode hliadok na miesto už k bitke 
nedochádzalo. V Slovane mali zábavu 
Rómovia. Muž, ktorému bola RZP 
privolaná ošetrenie odmietol. Hliadky 
zotrvali na mieste až do rozídenia sa 
aktérov konfliktu.
1. 9. 2014 o 20:25 hod. – prijatý 
oznam, že na ul. MC vo výklenkoch 
bytového domu dochádza k bitke. 

Hliadka na mieste zistila osoby, ktoré 
sa nebili. Osoby boli vyzvané, aby 
opustili miesto. Na mieste zistené, 
že v jednom z výklenkov je ľudský 
výkal. Obyvateľka uvedeného vchodu 
uviedla, že videla, ako bolo jedno 
z dievčat sčupené vo výklenku a po-
tom si obliekalo nohavice. Slečna to 
na mieste poprela. Oznamovateľka 
bola poučená o možnosti podania 
oznámenia, čo aj urobila. Priestupok 
bol ukončený v zmysle zákona. 
6. 9. 2014 o 17:43 h – hliadkou 
zistené, že pri telef. búdke na Nám. 
baníkov odpadol starší muž. Po 
príchode na miesto na lavičke sedel 
starší muž, ktorý zvracal. Nejavil 
známky požitia alkoholu. Sťažoval sa 
na bolesti v hrudníku a na malátnosť. 
Bola mu privolaná lekárska pomoc. 
Po príchode sanitky si ho prevzala 
lekárka RZP. 
7. 9. 2014 o 14:45 h – stála služba 
prijala oznam od anonymnej občian- 
ky, že pred MsÚ leží osoba a ona 
má obavu o jeho zdravie. Hliadka 
na mieste zistila muža  pod veľkým 
vplyvom alkoholu, ktorý ležal na 
schodoch MsÚ bez známok zranenia. 
Hliadkou bol prebudený a vyzvaný na 
opustenie priestoru. Po chvíľke sa 
muž vrátil a vykonal malú potrebu na 
rohu MsÚ. Hliadka ho upozornila, že 
sa dopustil priestupku a bude riešený 
v rámci zákona. Priestupok proti ve-
rejnému poriadku bol ukončený pred-
ložením správy na OÚ v Prievidzi.
12. 9. 2014 o 22:30 h – tel. oznámil 
občan mesta, že videl v parku oproti 
špeciálnej základnej škole vozidlo. Po 
príchode hliadky na mieste zistené, 
že oznam sa zakladá na pravde. Išlo 
o vozidlo zn. Ford. Vodička uviedla, 
že neodhadla vzdialenosť, keď išla 
z vedľajšej cesty pri pošte odbočo-
vať na hlavnú cestu  a myslela si, 
že hlavná cesta je bližšie a tak sa 
ocitla v kríkoch v mestskom parku na 
verejnej zeleni. Hliadka MsP udalosť 
zadokumentovala. Na miesto prišla 
hliadka OOPZ, ktorá si vec prevzala. 
K zraneniu osôb nedošlo Hliadka MsP 
spoločne s hliadkou OOPZ vytlačili 
osobné vozidlo z mestského parku.

Ing. Milan Pepich, 
náčelník MsP
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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 . . .

Novinka v sociálnych 
službách 

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o., 
rozširuje poskytovanie sociálnych 
služieb v priestoroch  zariadenia 
o nové sociálne služby  s termínom 
začatia od 1. 1. 2015, a to: 

1. v Zariadení opatrovateľskej 
služby (ZOS)
poskytneme sociálnu službu na 
určitý čas – dočasne (max. 1 rok 
v zariadení)  občanovi, ktorý je 
odkázaný na pomoc  inej fyzickej 
osoby. Po uplynutí doby poskytova-

nia sociálnej služby sa klient môže 
vrátiť naspäť do svojho  domáceho 
prostredia. Podmienkou posky-
tovania sociálnej služby v ZOS je 
predloženie rozhodnutia  o odkáza-
nosti na sociálnu službu, ktoré vydá  
sociálne oddelenie mesta.

2. v Dennom stacionári (DS) 
ako „škôlka pre seniorov“ poskytne-
me sociálnu službu občanovi, ktorý 
je na ňu odkázaný len na určitý čas      
v pracovné dni a v pracovnom čase. 
Podmienkou poskytovania sociálnej 
služby v DS je rozhodnutie o odká-
zanosti na sociálnu službu, ktoré 

vydá  sociálne oddelenie mesta.

3. v Domove sociálnych služieb  
(DSS) 
poskytneme sociálnu službu  na 
určitý čas  v pracovné dni: týždeň, 
resp. počas dňa (ambulantne)   ob-
čanovi, ktorý je odkázaný na takúto 
formu sociálnej služby na základe 
rozhodnutia vydaného Trenčian-
skym samosprávnym krajom.

Žiadosti o poskytovanie nových 
sociálnych služieb od 1. 1. 2015  si 
môžete  podávať priamo u sociálnej 
pracovníčky SENIOR CENTRA HAN-

DLOVÁ, n. o., resp. na sociálnom 
oddelení mesta Handlová. 

Kontakt a bližšie informácie:

1. SENIOR  CENTRUM  HANDLOVÁ, 
n. o., Ul. M. Krššákovej č. 1, 
972 51 Handlová

Mgr. Zuzana Selecká – sociálna 
pracovníčka, tel.: 0917 127 450
seniorcentrumsocialne@gmail. 
com

2. Sociálne oddelenie mesta 
Handlová: Bc. Janka Holčeková, 
046/5475 351.

UPOZORNENIE!
 Mestská polícia Handlová opako-
vane zaznamenala zvýšenú aktivitu 
osôb tmavšej pleti, ktoré sa dopúšťajú 
krádeží hlavne v predajniach potravín 
(Billa, Jednota, Lidl). Osoby kradnú 
peňaženky z kabeliek a tašiek naku-
pujúcich. Vyberajú si hlavne staršie 
osoby a spôsobujú im nielen finančnú 
ujmu, ale odcudzením osobných do-
kladov aj zdĺhavé vybavovanie nových 
potrebných dokladov. Vyzývame hlav-
ne skupiny starších ľudí na zvýšenú 
opatrnosť pri nakupovaní.
 Zároveň upozorňujeme na prak-
tiky podomových predajcov rôzneho 
pochybného a veľmi nekvalitného 
tovaru za nevýhodné ceny pre ku-
pujúceho. Ich taktika sa nezmenila a 
súčasťou ich stratégie je oslovovanie 
ľudí pria mo na ulici, kde navodzujú 
situáciu pri ktorej zablúdili a pýtajú sa 
na cestu von z mesta. Druhou fázou 
predajcov je, že týchto ľudí požiadajú, 
aby nastúpili do vozidla a cestu im 
ukázali. Pri tejto príležitosti im v aute 
ponúkajú rôzny tovar – tzv. darčeky. 
Ak dotyčný nemá dostatok hotovosti, 
presviedčajú ľudí na výber hotovosti 
v bankomatoch. Posledný takýto prí-
pad zaznamenala MsP Handlová dňa      
18. 9. 2014, kedy dvaja podozriví vy-
lákali od staršieho občana celkom 80 
eur za tovar, ktorý mu ani nedali.  Po-
dozrivé osoby odviezli poškodeného 
k bankomatu na Námestí baníkov, kde 
tento vybral peniaze a odovzdal im 
ich. Vďaka pozornosti iného občana 
sa podarilo zistiť evidenčné číslo vozi-
dla podozrivých osôb. Z tohto dôvodu 
MsP Handlová upozorňuje občanov, 
aby si nekvalitný tovar nekupovali 
a ihneď oznámili pohyb takýchto ľudí 
v ich blízkosti. Ďalej upozorňujeme 
občanov, aby v žiadnom prípade ne-
nastupovali do cudzieho automobilu 
a nereagovali na podozrivé osoby, 
ktoré ich na ulici oslovia a ponúkajú 
im rôzne darčeky. Polícii pomôžu 
informácie o vozidlách, na ktorých 
podvodníci prichádzajú, ako napríklad 
farba, evidenčné číslo, ale aj miesto 
a čas udalosti.  Najlepšie je informo-
vať políciu podľa možností ihneď. 
MsP Handlová – volajte 24 hodín den-
ne 046/168 00 alebo 0905 499 384 
a nezabudnite, ak ste svedkom proti-
právnej činnosti, nahláste ju ihneď.
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FK REBEL  
Október 2014 

– Projekt  100
2. októbra 2014, 19 h
PULP FICTION: Historky z podsvetia
Réžia: Quentin Tarantino
USA, 1994, 154 min.

9. októbra 2014, 19 h
ŤAŽKÝ DEŇ
Réžia: Richard Lester, Veľká Británia, 
1964, 87 min.

16. októbra 2014, 19 h
BIELY BOH
Réžia: Kornél Mundruczó, Maďarsko, 
2014, 119 min.

23. októbra 2014, 19 h
NICK CAVE: 20 000 dní na Zemi       
Réžia: Iain Forsyth, Jane Pollard, 
Veľká Británia, 2014, 97 min.

30. októbra 2014, 19 h
JIMMY P.
Réžia: Arnaud Desplechin, Francúz-
sko, 2013, 117 min.

Vstupné: 
člen FK 2 €, nečlen FK 3 €

DIGITÁLNE KINO BANÍK   
Program 1.-15.október 2014

4. 10. a 12. 10. o 16. h /NE/rozprávka/
88 min/SD/MP/vstupné 4 €
Sedem trpaslíkov
4. 10. a 13. 10.  o 18 h /USA/triler/
145 min/ST/MP15/vstupné 4 €
Stratené dievča
5. 10. o 16. h /USA/rozprávka/
105 min/SD/MP/vstupné 3 €
Ako si vycvičiť draka 2
5. 10. a 14. 10.  o 18. h /USA/akčný 
triler/132 min/ST/MP15/ vstupné 4 €
Equalizer
6. 10. a 11. 10. o 18. h /USA/sci-fi/
113 min./ČT/MP15/ vstupné 4 €
Výchozí bod
 

6. 10. o 20 h /ČR/akčný/98min/ČV/
MP/12/vstupné 4 €
Všiváci  (Kino o 20 h)

7. 10. a 12. 10.  o 18. h /USA/horor/
95 min/ST/MP18/vstupné 4 €
Annabelle
10. 10. o 18. h /USA/sci-fi triler/
114 min/ST/MP12/vstupné 4 €
Labyrint: Útek
11. 10. o 16. h /SVK/rodinný/97min./
OR/MP12/vstupné 4 €
Láska na vlásku

Roman Martinca, DK

Informácie z knižnice 
Viete že?

–  dejiny najstarších 
knižníc siahajú do 
staroveku, jednou z 
najstarších bola Ale-
xandrijská knižnica..., 

– najväčšia knižnica v Európe je Fran-
cúzska národná knižnica..., 

– najstaršia, najväčšia a najvýzna-
mnejšia knižnica na Slovensku je 
SNK v Martine...

Takéto zaujímavosti o knižniciach a 
mnoho ďalších sa dozvedeli žiaci 
handlovských škôl v knižnici na lite-
rárno-tematických hodinách.  
Z knižničného systému na Slovensku 

žiakov zaujala najviac informácia        
o Slovenskej knižnici pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu v Levoči. Žiaci si 
vyskúšali čítať špeciálnu knihu v Brail- 
lovom písme. A je to veru ťažké. Ni-
komu sa nepodarilo prečítať ani jedno 
slovo. Tematické hodiny sú súčasťou 
vyučovacieho plánu 2. st. ZŠ.
 

Október v knižnici
Pripomenieme si: 
M. Figuli   105. výr. nar.
V. Zamarovský    95. výr. nar. 
J. G. Tajovský  140. výr. nar. 

Pripravujeme: 
Mesiac úcty k starším  
Zážitkové čítania z kníh pre 1.st. ZŠ
Margita Figuli. Literárny medailón o 

živote a diele pre ZŠ a SŠ 
21. 10. 2014 
Deň otvorených dverí samosprávy 
23. 10. 2014 o 16. h 
Spisovateľka v knižnici 

– beseda s Evitou Urbaníkovou. 

Pozývame na stretnutie 
so spisovateľkou a vydavateľkou
Mestská knižnica pozýva na stret-
nutie so slovenskou spisovateľkou a 
vydavateľkou obľúbených „evitoviek“ 
Evitou Urbaníkovou. Spisovateľka 
prisľúbila návštevu knižnice a besedu 
so svojimi čitateľmi 23. októbra 2014 
o 16 h.

Mgr. Daniela Mikulášová, 
riaditeľka Mestskej knižnice 

Základná umelecká škola v Handlovej otvorila  školský rok 2014/ 2015
2. septembra 2014 sa otvorili brány 
našej školy malým žiačikom v prí-
pravnom štúdiu. K pomyselným kľú-
čom k umeniu ich priviedli rodičia 
a mnohým z nich spolu s rodičmi 
k rozhodnutiu dopomohli milé slová 
pani učiteliek z handlovských MŠ 
v meste i v obciach handlovskej 
kotliny. I touto cestou sa handlov-
ská ZUŠ chce práve im osobitne 
poďakovať. 

Iní vstúpili po prvýkrát do prvého 
ročníka umeleckého vzdelávania 
s veľkým očakávaním, čo nového 
ich čaká. Veríme a my v ZUŠ-ke ur-
čite urobíme všetko, aby sa im u nás 
páčilo. Čoskoro mnohých z nich 
čakajú prvé vystúpenia na javisku, 
prvá výstava. Určite to budú pre nich, 
ale aj pre rodičov, starých rodičov, 
bratov, sestry či známych vzrušujúce 
chvíle. Nás učiteľov ich prvé kroky 
a úspechy budú tešiť a povzbudzovať, 
aby sme odovzdávali ich srdiečkam 
a talentu všetko, čo vieme.
A mnohí zo študentov to už u nás 
poznajú a začína sa im jednoducho 

ďalší školský rok. Vítajte aj vy, lebo 
ste súčasťou našej umeleckej rodin-
ky, života, ktorý v nej pulzuje. Bez 
Vás, ktorí dávno viete, že to vôbec 
nie je také ľahké niečo v umení vedieť, 
bez vás, ktorí ste to možno občas 
chceli vzdať, lebo máte omnoho 
menej času ako vaši rovesníci, by to 
určite nebolo ono. 

Milí rodičia, ďakujeme, že nám dôve-
rujete a že podporujete talent Vašich 
detí. Sú naozaj výnimočné, jedinečné 
prosto Vaše a naše. 

No nemyslite si, že to bude len taký 
obyčajný školský rok.
V tomto roku Základná umelecká 
škola v Handlovej oslavuje 60. vý-
ročie vzniku.
Tak to spolu teda všetci oslavujme. 

Ale hlavne…nech je tá naša škola pre 
Vás všetkých ozaj miestom, kam radi 
chodíte, kam sa tešíte.
Úspešný 60. školský rok 2014/2015 
nám všetkým.

 Ria Ferčáková, 
riaditeľka a kolektív pracovníkov ZUŠ

Pálfyho Laura 2014 
Vyvrcholením Regionálnych osláv 
Dňa baníkov býva už tradične ale-
gorický sprievod Pálfyho Laura. Po 
minuloročných výkyvoch počasia, 
kedy dážď zmaril polročnú robotu 
na sprievode, sme pozorne sledovali 
meteorologické správy. S obavami, 
ktoré vyvolávali mračná nad mes-
tom sme začali zoraďovať sprievod. 
V sobotu, 6. septembra, presne                   
o 17.00 hodine vyrazil sprievod zo 
Železničiarskej ulice. Viac ako 30 
záujmových skupín, klubov, krúžkov, 
podnikateľských subjektov a jednot-
livcov sa pohlo smerom k námestiu. 
Nechýbali zástupcovia škôl a baní. 
Pompéznosť sprievodu dodala prí-
tomnosť grófa Pálfyho, ktorý prišiel 

so svojou suitou pozdraviť svojich 
verných poddaných z Handlovej. 
Pálfyho Laura je príležitosťou dať o 
sebe vedieť. A všetci, ktorí sa stali sú-
časťou sprievodu o sebe vedieť dali. 

Patrí im naša vďaka za to že, sprievod 
bol plný života, farieb a radosti. 
Veríme, že o rok sa stretneme opäť.

              

Ľubica Maruňáková, 
DK Handlová
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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 

ihneď k odberu
viac ako 100 druhov 
sedacích súprav

Odvoz zdarma!
Podnikateľský inkubátor 

HandlováPredaj  na splátky

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

Jedine u nás  - ART Nábytok s.r.o.

Pri kúpe sedacej súpravy dovoz a likvidácia starej sedacej súpravy 
na naše náklady!
Prí kúpe sedacej súpravy - 50% zľava na všetky konferenčné stolíky!

Vymeňte starú sedaciu súpravu za novú!

OLINA

Šrotovné! 

OKTÓBER 2014 
v CVČ v Handlovej
Move week- „Týždeň v pohybe“ 
29. 9. - 5. 10. 2014
Týždeň v pohybe otvárame plavec-
kou štafetou dňa 29. 9. 2014 o 8:00 
na mestskej plavárni

ABC na PC - cyklus informačno
-komunikačného vzdelávania na PC 
pre deti materských škôl  v CVČ

Maratón aerobiku v DK 
4. 10. 2014 od 09:00 prezentácia, 
10:00 začiatok podujatia 

48. roč. HŠH turnaj žiakov ZŠ 
v malom futbale 
14. 10. 2014 o 10:00 na ihrisku ZŠ 
Školská

Voľby a ustanovujúce zasadnutie 
členov DaMPu 
15. 10. 2014 o 15:00 v CVČ

48. roč. Turnaj v stolnom tenise 
- postupová súťaž žiakov ZŠ
16. 10. 2014 o 10:00 v telocvični ZŠ 
G. Drozda Chrenovec-Brusno

48. roč. HŠH turnaj žiakov ZŠ 
v basketbale 
21.10. -23.10.2014 o 10:00 
v telocvični ZŠ Mierové námestie

Halloween, jeseň prichádza
24. 10.2014 o 14:00 v CVČ

48. roč. HŠH turnaj žiakov ZŠ 
vo vybíjanej
28. 10. 2014 o 10:00 v telocvični ZŠ 
Morovnianska cesta 

Plávanie pre zdravie, 
krásu i pohodu
  
Plávanie je ideálna 
činnosť pre ľudí 
všetkých veko-
vých kategórií a 
schopností.
Môže byť aktívne, 
vykonávané ako 
cvičenie alebo len 
ako  zábava, ktorá 
je pre Handlov-
čanov dostupná na plavárni takmer 
celý  rok. Plávanie je zdravá aktivita, 
ktorú môžete vykonávať po celý život
Ranné plávanie  vás naštartuje! 
Pondelok  až  piatok  6.30 - 8.30 h.   
Vstup na Kredit permanentku alebo 
banícky lístok.

Aqua cvičenie
Je zamerané na zvýšenie fyzickej 
kondície, redukciu hmotnosti a tva-
rovanie postavy.  Odpor vody zvyšuje 
intenzitu cvičenia a voda súčasne 
masíruje svalstvo. Voda má priaznivé 
účinky na chrbticu a pohybový apa-
rát. Princípom je odľahčenie vyvolané 
nadnášaním končatiny vodou. 
Je veľmi účinné z hľadiska posilňo-
vania svalstva, keďže voda kladie 
ľudskému telu pri pohyboch prirod-
zený odpor, pritom však šetrí kĺby a 
chrbticu. 

Utorok, štvrtok,  18.30 – 19.30 h  
(cvičí sa 1 hod.)
Objavte zázračné účinky 
sauny!

Fínska sauna – Je všeobecne uzná-
vaným očistným prostriedkom na 
zvyšovanie obranyschopnosti orga- 
nizmu a tiež obrazom aktívneho 
prístupu k otužovaniu, súčasťou celo- 
ročného životného štýlu.
INFRASAUNA – Okrem mimoriadne 
viditeľných výsledkov pri problémoch 
s nadváhou, formovaní postavy, celu-
litíde a skrášlení pleti, je veľmi účinnou 
metódou pri znižovaní stresu, napätia, 
únavy a pri nabíjaní energie. 
Parná sauna – Pobytom v pare sa 
telo prehreje, zrýchli sa metaboliz-
mus a organizmus sa očistí od škod-
livých látok. Pomáha liečiť problémy   
s dýchacím ústrojenstvom a pri 
prvotných náznakoch nachladenia sa 
treba poriadne povyhrievať v saune.  
Masáž –  sa odporúča prakticky 
každému, kto nemá  niektoré z kon-
traindikovaných ochorení. 
Solárium – Dokonalé rovnomerné 
opálenie každej časti tela vo vertikál-
nom TURBO SOLÁRIU ERGOLINE. 
Otvorené denne  9.00 – 19.00 h.
Na objednávku aj bez objednávky!

Informácie:    
0918 911 401 pokladňa, 
046/5475736  kancelária                  

Vypnúť radiátor? 
Niektorí ľudia majú vo zvyku vypínať zdroje tepla pred 
spaním, pred odchodom do práce či na dovolenku. Podľa 
odborníkov to nie je správne a jednoznačne odporúčajú 
nastaviť na regulátoroch nižšie hodnoty, a tak znížiť teplotu asi o 5 °C.
Počas neprítomnosti osôb stačí teplota v byte 16 °C a po ich príchode sa byt ľahko 
zohreje na optimálnu teplotu. Pri tomto režime sa dosiahne úspora až o štvrtinu.
Naopak, úplné odstavenie radiátorových ventilov je vyslovene škodlivé. Ochladením 
priestoru trpia stavebné konštrukcie, nábytok, vykurovanie na požadovanú teplotu trvá 
omnoho dlhšie a spotrebuje oveľa viac tepla na vyrovnanie vplyvom chladných stien.
Rovnako treba dbať na vetranie, najmä pri nepriedušných plastových oknách: vetrať 
krátko a intenzívne, vymeniť v čo najkratšom čase vzduch a zbytočne miestnosť ne-
ochladzovať.                                                                               KMET Handlová, a.s.
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Dňa 4. septembra sme si pripomenuli 1. výročie smrti 
našej milovanej maminky, starkej a prastarkej  

Irenky Čikovej. 

S láskou spomínajú syn Vlado s priateľkou Evou, 
vnučka Lenka s manželom, vnučka Lucka s priateľom 
a pravnúčatá Miška, Simonka, Deanka. 

Neplač a nechaj ma spať i bez sĺz možno spomínať. 
Nebolo mi dopriate byť s tebou. 

S hlbokým žiaľom a smútkom v srdci oznamujem všet-
kým priateľom a známym, že dňa 3. septembra 2014 
ma navždy opustil vo veku 67 rokov môj drahý priateľ 

Jozef Nemec z Morovna. 

Venujte mu prosím so mnou tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca priateľka Majka. 

Dňa 16. októbra 2014 uplynú dva roky, čo nás opustil 
náš milovaný manžel, otec a starký 

Ing. Ján Podlužanský. 

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a dcérka s ro-
dinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

„...tam, kde si, je snáď všetko dobré, si tam, kde nie je 
zlo a nebo je modré! Možno sa odtiaľ na nás teraz dívaš 
a určite uvidíš, že nám stále chýbaš...“

Dňa 3. septembra 2014 uplynulo 18 rokov od úmrtia 
našej milovanej mamičky, manželky, babky 

Rozálie Šulcovej. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichu spomienku. S úctou 
a láskou spomínajú manžel Karol, dcéra Monika s rodinou.

Len kahanček zapáliť, kytičku kvetov na hrob môžeme 
ti dať, chvíľu postáť a s láskou na teba spomínať. 

Dňa 30. septembra sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia 
môjho syna, brata, švagra a uja 

Františka Ertla. 

S láskou spomína mama, sestra Martula s rodinou, 
brat Milan s rodinou, brat Miro s rodinou. 

Čas plynie smútok zostáva. 
Dňa 4. októbra 2014 uplynul prvý smutný rok, čo dotĺk-
lo láskavé srdiečko nášho drahého otecka 

Ľudovíta Madaja. 

S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. 
Za tichú spomienku všetkým, ktorí  nezabudli ďakujeme. 

So smútkom a láskou v srdci spomíname na nášho 
drahého 

Mariána Tomanicu, 
ktorý by sa dožil 8. októbra 60 rokov veku. Od jeho 
smrti uplynulo 32 rokov. 

Za spomienku ďakuje rodina Tomanicová. 

4. októbra si pripomenieme nedožité 100. narodeniny 
našej drahej mamičky 

Alžbety Madolovej. 
Tam, kde si, kde nie je zlo a nebo je modré, možno sa 
odtiaľ na nás dívaš a určite vidíš, že nám veľmi chýbaš. 

Spomínajú deti Anka, Mária, Jozef, Gizela so svojími 
rodinami.

Čas plynie, roky utekajú spomienky zostávajú. 

19. októbra uplynie 28 rokov, čo nás opustil náš 
milovaný syn, brat, strýco, synovec, priateľ 

Ľudovít Bielokostolský. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú. 

Dňa 15. septembra 2014 uplynuli 2 roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná maminka 

Margita Turčanová. 

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

Dňa 13. októbra uplynie 5 rokov, čo nás opustil 

František Kollár. 

Spomína celá milujúca rodina. 

Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami.

Dňa 29. septembra 2014 uplynuli 2 roky, ako navždy 
dotĺklo srdce pána 

Martina Barjaka. 

S láskou spomínajú manželka Mária, dcéra Alžbeta, 
Ružena, syn Martin a celá rodina. 

27. septembra  2014 uplynulo 10 rokov od úmrtia 
našej mamičky 

Anastázie Matyášovej. 

S láskou spomína celá rodina. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Dňa 3. októbra 2014 uplynul 1 rok, čo nás opustila 
naša drahá mamička 

Magdaléna Báleková. 

More lásky si so sebou vzala, 
hory bolesti zanechala, prázdno je tam, 
kde znel tvoj hlas, spomienka na teba zostáva v nás. 

S láskou spomínajú dcéra Jarmila a syn Jozef 
s rodinami.
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Oznam správy cintorína
Spoločnosť PARTE s.r.o - správa 
cintorína oznamuje návštevníkom 
cintorína, že pri príležitosti Sviat-
ku všetkých svätých a Pamiatky 
zosnulých, bude mestský cintorín 
Handlová otvorený v týchto hodi-
nách:
 

piatok     31.10.2014  8.00 - 21.00 h
sobota         1.11.2014  8.00 - 21.00 h
nedeľa         2.11.2014  8.00 - 21.00 h

Osvetlenie cintorína bude zabezpečené v týchto 
dňoch  v čase od 17.00 - 21.00 h
Zmeny nájomcu HM, zmeny adresy trvalého pobytu nájom-
cu HM, konzultácie k HM ako i platby a vydanie zmlúv na 
prenájom HM podľa zákona č.131/2010 Zb.z. o pohrebníc-
tve, vybavíte v kancelárii  na cintoríne v Handlovej, v rodin-
nom dome pred cintorínom.

Vaše pripomienky a návrhy týkajúce sa zlepšenia správy      
a činnosti cintorína, nám zasielajte na adresu:
Parte s.r.o., Hviezdoslavova 9, 971 01 Prievidza, alebo 
e-mailom: cintorinhandlova@gmail.com
(s uvedením mena, adresy a telefónneho čísla.)

Prosíme návštevníkov cintorína, aby veľký odpad hádzali 
do veľkoobjemového kontajnera.
Príchod k cintorínu a parkovanie bude zabezpečené členmi 
mestskej polície.

Vážení návštevníci, ďakujeme za porozumenie, vzájomnú 
toleranciu a rešpektovanie pokynov
mestskej polície a správy cintorína.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pohrebníctvo
Parte s.r.o. Handlová
Cintorínska 27, 
046/547 65 06, 0908 841 200

K blížiacemu sa sviatku Pamiatke zosnulých, 
ponúkame široký výber dušičkového tovaru: 
- venčeky z umelej čečiny, prírodné, šiškové, kytice, živé 
črepníkové chryzantémy, vázy, lampáše, kahance, náplne, 
večné svetlá, anjeli rôznych veľkostí a mnoho iného.

Prijímame objednávky na ikebany zo živej čečiny 
osobne alebo telefonicky na čísle 542 48 21!

Otváracie hodiny Pohrebníctvo-Kvetinárstvo Parte s.r.o. 
Handlová, pondelok až piatok od 7.30-16.00 h 

počas sviatku

štvrtok    30.10. 2014   7.30 - 18.00 h
piatok     31.10. 2014   7.30 - 18.00 h      
sobota       1.11. 2014   9.00 - 17.00 h      
nedeľa       2.11. 2014   9.00 - 17.00 h          

Nová knižnica ruka v ruke s novým námestím 

Mesto Handlová podalo v apríli 2014 projekt na získanie eurofondov, 
tentokrát na rekonštrukciu mestskej knižnice a sál na druhom podlaží 
Domu kultúry. 

Tieto priestory majú viac ako 50 rokov. A podarilo sa! Tešíme sa, že 
modernizácia nám prinesie viaceré novinky. Nové stavebné riešenia, nová 
strecha, fasáda, okná, dvere, rozvody znamenajú nielen estetické zmeny a 
zníženie energetickej náročnosti, ale aj oveľa väčší komfort pre návštevníkov, 
čitateľov. Bezbariérovosť, letná čitáreň, vynovené farebné priestory, nové 
podlahy, nový nábytok, nová technika.... nielen pre našu knižnicu, ale aj pre 
aktivity Domu kultúry a Centra voľného času. Projekt sa z administratívnej 
stránky začína realizovať už teraz. Do konca roka 2014 nás čaká dokladovanie 
rôznych príloh a povolení na ministerstvo, príprava a vyhlásenie verejných 
obstarávaní, podpis Zmluvy o poskytnutí financií atď. Samotná rekonštrukcia 
bude prebiehať paralelne s rekonštrukciu námestia, v roku 2015. Veríme, že 
všetko sa nám podarí tak, aby sme pre Handlovčanov skrášlili centrum nášho 
mesta a priniesli aj niečo nové, atraktívne... 

Prejdete sa aj vy novým námestím? Auto odparkujete aj za Domom 
kultúry alebo vystúpite z autobusu na novej zástavke. Sadnete si na nové 
lavičky v zelených zátišiach pod korunami stromov? Zaujmú vás binárne 
hodiny a kamenná kronika? Spríjemnite si prechádzku posedením vo 
vynovenom parku pri fontáne s potôčikom? Deti sa budú môcť zahrať na 
novom ihrisku v blízkosti parku... Alebo si dáte kávu na terase podniku? 

Veríme, že si prečítate kapitolu z dobrej knihy v letnej čitárni Mestskej 
knižnice a večer zájdete na nový film do vynoveného Kina Baník... Tešíme sa, 
že sa nám spoločne darí získavať financie a tie môžeme investovať tam, kde 
je potreba a zároveň nám to aj eurofondy či iné fondy dovoľujú. Robíme to 
s radosťou pre vás, občanov mesta a naše deti. Dovoľte poďakovať všetkým, 
ktorí sa o to neustále snažia a nevzdávajú sa. Hoci i kus po kúsku.  

Ref. regionálneho rozvoja, MsÚ Handlová

Dám do prenájmu
garáž v Handlovej na Ul. M. Krššákovej. (pri Senior centre)
0905 331 546,

Zber opadu 
V mesiaci október  2014 bude 
zber separovaných komodít 
nasledovne:

Mesto Handlová – Horný koniec 
– Nová Lehota
   1. 10.2014  papier
   8. 10. 2014 plasty
 14. 10. 2014  kovy 
 15. 10. 2014 papier
 22. 10. 2014 plasty
 29. 10. 2014 papier

Morovno, Dolný koniec
   3. 10. 2014  papier
 10. 10. 2014 plast

17. 10. 2014 kovy 
24. 10. 2014 papier
31. 10. 2014 plast

Zber bude vykonaný  v týchto 
termínoch v meste Handlová, 
lokalite Horný Koniec,  Nová 
Lehota, Morovno a Dolný koniec 
tak ako stanovuje kalendár 
zvozu.                                    

Hater, s.r.o.
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Nájdete u nás aj podlahy, 
vertikálne žaluzie, sieťky proti hmyzu...

Okná Kľučka 
na dvere IDEA

6,90 € s DPH

Akciové ceny platia do konca mesiaca október (31.10.2014)!

Vchodové
dvere
V cene získate:
krídlo dverí, zárubňa
prah, fab, kľučka,
2 – zámky, 
6 – bodové 
zamykanie

275 € s DPH

Akcia
Interiérové 
dvere
krídlo PROMO 1

44,90 € s DPH

Farebné prevedenia:

Striebro 
pre Milana Linkeša
Juniorský chodecký reprezentant 
Milan Linkeš úspešne absolvoval 
Majstrovstvá Slovenska juniorov 
v chôdzi na 10 km, ktoré sa konali 
v rámci medzinárodných chodec-
kých pretekov Chôdza na Bacúchu, 
Cena Jozefa Pribilinca, 7. ročník.
 V domácej konkurencii obsadil veľmi 
dobré 2. miesto. Majstrom Slovenska sa 
stal Miroslav Úradník z Dukly B. Bystrica 

a 3. v cieli bol Dominik Černý z rovnakého oddielu. 
Päť dní pred domácim šampionátom M. Linkeš štartoval vo finále Atletickej 
ligy mužov v Trnave, kde v chôdzi na 5 km skončil na 5. mieste. V závere 
prázdnin na Atletickom moste v Dubnici n. Váhom v kategórii mužov v silnej 
medzinárodnej konkurencii v chôdzi na 3 km vybojoval 9. priečku. Počas 
prázdnin stihol absolvovať aj bežecké podujatia v Chrenovci, kde bol v kate-
górii mužov na 8 km trati 5. v cieli, v Ráztočne  rovnako medzi mužmi na 6 
km štvtý a v Novej Lehote vyhral svoju juniorskú kategóriu v behu na 3 km. 

V závere tohtoročnej chodeckej sezóny ho čakajú ešte preteky  v Nitre na 5 
km a 5. októbra Majstrovstvá SR mužov v chôdzi na 20 km v Dubnici n. V. 
Ako hodnotí tréner Eduard Straka svojho zverenca? „Milan sa v tomto 
roku výkonnostne výraznejšie zlepšil. Jeho tohtoročné maximá a osobné 
rekordy  na 3 km (12:46), 5 km (22:48), 10 km (47:47) majú už svoju 
kvalitu. Dvakrát reprezentoval Slovensko v medzištátnych stretnutiach v Po-
děbradoch a Borskom Mikuláši, kde Slováci dominovali. Na Majstrovstvách 
SR získal striebro. Zaradil sa tak v našom meste medzi najúspešnejšieho 
mládežníckeho športovca v tomto roku v olympijskom športe. Verím, že 
úspešne zvládne aj svoju premiéru na majstrovskej 20 km  trati v závere
sezóny.“                                                                                       red.  

Plavecký klub Handlová  
už po 16. krát otvoril  novú plaveckú sezónu 

Ponúka na Plavárni mesta Handlová:
Plavecké výcviky pre všetky vekové kategórie (skupina) detí, mládeže, 
ale aj dospelých neplavcov aj plavcov.

Naďalej ponúkame kurzy pre neplavcov mladších ako 5 rokov.
Na plavecké krúžky sa môžete naďalej hlásiť každý deň na Plavárni mesta 
Handlová v čase od  15. h do 17. h.
Teší sa na vás profesionálny tím Plaveckého klubu Handlová.
Kontakty:   prezidentka klubu: Mgr. Mária Májová 0911 226 906
za trénerov: Stanislava Gregorová 0907186 865
www.facebook.com/plaveckyklub.handlova    

Cenník služieb Plavárni mesta Handlová nájdete na:
www.handlova.sk - odklik plaváreň 



Pozývame Vás na zápasy MBK Handlová

Rozpis zápasov MBK Handlová - október
4.10.2014  sobota BK 04 AC LB SNV MBK Handlová
8.10.2014  streda MBK Handlová MBK Rieker Com Therm KN
11.10.2014  sobota BK Levickí Patrioti MBK Handlová
15.10.2014  streda MBK Handlová BK Inter Incheba BA
18.10.2014  sobota Iskra Svit MBK Handlová
22.10.2014  streda MBK Handlová BC Prievidza
25.10.2014  sobota ŠKP Banská Bystrica MBK Handlová
29.10.2014  streda VŠEMvs Karlovka BA MBK Handlová
1.11.2014  sobota MBK Handlová MBK SPU Nitra

VH, foto P.  Jaško

      
- 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

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

Kurzy v Handlovej pre každého
Help, n.o. 13. októbra 2014 otvára kurz:
Odborná spôsobilosť pracovníka SBS
Do kurzu sa prihláste najneskôr do 
08.10.2014

Bližšie informácie a prihlásenie sa do kurzu: 
Help, n.o. Handlová, Námestie baníkov 8 (nad MsP, 2. posch.)
tel.: 0905 884 813; e-mail: kmetova@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk

Kvapka krvi pre kamarátaKvapka pre kamaráta II.
31. október

(piatok)
2014 

Podnikateľský 
inkubátor 
Handlová

Daruj krv priamo v Handlovej!
Dňa 31. októbra 2014 zavíta do Handlovej 
mobilné pracovisko Národnej transfúznej služby SR.
V čase od 8.00 do 11.00 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 0907 774 280 
a na www.handlova.sk

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


