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Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia

10. august

Banícka rallye je štyridsiatnička

Zastavte sa pri pamätníku
Handlová je spätá s baníctvom od

roku 1909. Je súčasťou života jej
obyvateľov, vstúpila do mnohých
príbytkov a mnohým rodinám zmenila život. Baňa vždy dávala ľuďom
tohto mesta chleba, ale občas brala
aj životy.
Na Mestskom cintoríne na Pamätníku obetiam banskej činnosti, ktorý
vzišiel z rúk a umu baníka Janka
Procnera, pribudlo 10. augusta 2009
ďalších 20 mien baníkov, ktorí už nie
sú medzi nami.
Slzy vyschli, v srdci však zostal žiaľ,
zármutok a spomienka na otcov, bratov, kamarátov, ...
Za symbol tohto dňa, v ktorom vyhaslo 20 životov, boli vybrané v Handlovej biele ruže.
Tento deň sa stal pamätným dňom
banských tragédií v kalendári Slovenskej republiky ako spomienka
na všetkých baníkov, ktorí pri výkone
svojho povolania prišli o svoje životy.
V tento pamätný deň si bude Slovensko pripomínať 466 obetí banských
nešťastí v baniach v regióne hornej
Nitry a ďalšie v iných častiach Slovenska.
Nositeľkou myšlienky tohto dňa sa
stala Handlová a poslanci ju podporili.
Nie náhodou. Práve v Handlovej začala pred 105 rokmi prvá priemyselná
ťažba uhlia na Slovensku.
Ak pôjdete okolo, zastavte sa
10. augusta pri pamätníku na ul. 29.
augusta, ktorý sa stal miestom pie
ty a spomienky, položte biely kvet
ako prejav úcty baníkom, ktorí prišli
o svoje životy pri výkone povolania
v baniach na Slovensku alebo len
príďte, ticho postojte a zaspomínajte
na tých, ktorých sme poznali a mali
radi...

Ing. Rudolf Podoba

primátor mesta Handlová

V dňoch 27. 6. až 28. 6. 2014
sa v meste Handlová konal
už 40. ročník Medzinárodnej
mototuristickej súťaže Banícka
rallye, 16. ročník O pohár mesta
Handlová – jazda zručnosti na
Námestí baníkov a Medzinárodná dopravno-výchovná súťaž
Mladý navigátor.
Záštitu nad týmto podujatím v roku 2014 som opäť prevzal ako
primátor mesta Handlová spolu
s prezidentom Autoklubu Slovenskej republiky Mgr. Štefanom
Mihálikom.
História týchto súťaží siaha až
do päťdesiatych rokov minulého
storočia. Na rozhraní rokov 1957
– 1958, kedy začal Automotoklub

tel.: 5444013

v Handlovej pod vedením Milana
Kahúna staršieho organizovať
mototuristické podujatia v okrese
Prievidza. V roku 1964 pri príležitosti Dňa baníkov sa prezentovali
AMK, Baňa Handlová a mesto
Handlová organizovaním motocyklových, motokárových a motokrosových pretekov v rámci
Slovenska a neskôr i Československa. Handlová bola dejiskom
15- tich ročníkov motokrosových
pretekov ,,O Banícky kahanec“.
Dvanásť rokov sa konali finálové
motokárové preteky v rámci
majstrovstiev ČSSR na okruhu
terajšieho Námestia baníkov.
Vrcholom organizátorskej schopnosti členov handlovského AMK

a veľkého počtu dobrovoľníkov,
nielen z radov baníckych rodín,
bolo usporiadanie medzinárodnej
mototuristickej súťaže Slovakia
rallye v Handlovej. Vďaka zanieteniu, elánu a iniciatíve Ladislava
Cingela, dlhoročného predsedu
handlovského automotoklubu,
sa zrodila jedinečná súťaž pod
názvom Banícka rallye. Usporiadatelia obohatili pôvodnú
automobilovú súťaž o ďalšie
disciplíny, ktoré sa stali nielen
spestrením súťaže, ale aj zábavou
pre súťažiace posádky.
Hlavnou myšlienkou najväčšieho
mototuristického podujatia bolo
a aj v súčasnosti je zoznámiť
(pokračovanie na str.4)
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Spomienka

Slovenská liga behu
do vrchu:

v Deň bielych ruží

10. august je pre občanov Slovenskej
republiky Pamätným dňom obetí banského nešťastia.
V Handlovej ma osobitnú príchuť.
10. augusta 2009 prišlo v bani Handlová o život 20 baníkov.
Zostala po nich stopa ľudská i občianska.
V kalendári Handlovčanov zostane už
navždy 10. august aj Dňom bielych
ruží.
V tomto roku padne na nedeľu.
O 9. 30 h sa rozozvučia kostolné zvony
ako spomienka na posledné spojenie
s obeťami banského nešťastia.
Počas dňa pozostalí, obyvatelia
i návštevníci Handlovej si môžu uctiť
pamiatku obetí banského nešťastia
položením bielych ruží k Pamätníku
baníkov na Ul. 29. augusta.
O 18 h sa stretnú pri pamätníku predstavitelia mesta i Vlády SR a v sprievode Handlovského baníckeho spolku
zapália sviečky pri pamätníku, odznejú
príhovory i piesne baníckeho spevokolu a na chvíľu zostanú ticho stáť.

1.miesto
3.miesto

Poludňový Grúň
Spišková Valéria
Spiška Jozef

4.miesto
5.miesto

Biela púť-Chopok
Spišková Valéria
Spiška Jozef

1.miesto
2.miesto

Majstrovstvá Slovenskej republiky behu do vrchu na Vtáčnik
Spišková Valéria
2.miesto
Spiška Jozef
4.miesto

Príďte aj vy.
AK

Majstri Európy sú z Handlovej
Tanečná škola VOLCANO reprezentovala
naše mesto a Slovenskú republiku na
Majstrovstvách Európy v Rumunsku.
V dňoch 26.-28. 6. 2014 si tanečníci
zmerali sily s konkurenciou, užili si veľa
zábavy v krásnom prostredí a nazbierali
nové skúsenosti a zážitky. Deti a mládež
súťažili so 6 choreografiami a s obrovskou
radosťou oznamujeme, že sa nám podarilo
získať 6 umiestnení:
3x titul Majstrov Európy s choreografiami
Newsies (Muzikál skupina), Rebel Girl
(Pop-sólo, K. Kolorédyová), Policajná
akadémia (Disco formácia)

Pri Vatre zvrchovanosti asistovali aj deti
V piatok 18. júla 2014 po 16
hodine prišli na handlovské námestie tí, ktorí sú spätí s Vatrou
zvrchovanosti.
V Handlovej horela už po
22.-krát. Deti mali možnosť vyšantiť sa a plniť úlohy, ktoré pre
nich pripravili pracovníci DK Handlová a na záver zbierať „úrodu“
v podobe darčekov za tombolové
lístky. Folklórna skupina Hájiček,
Artanno, tohtoročný
Majster
Európy
handlovská Tanečná
skupina Volcano zo SZUŠ sa
postarali o príjemný umelecký
zážitok. Za zvukov trombitov
predstavitelia mesta i Grémia po-

Mojtinské vršky:
Spišková Valéria
Spiška Jozef

litických strán ostužkovali Lipku
zvrchovanosti. Spolu s občanmi
a za asistencie detí sa presunuli
do stredu Námestia baníkov,
kde primátor mesta Ing. Rudolf
Podoba a JUDr. Ing. Jozef Stopka, predseda Okresného úradu
Prievidza zapálili Vatru zvrchovanosti. Bodku urobila pieseň Daj
Boh šťastia tejto zemi, ku ktorej
sa zapojili viacerí, ktorí boli na
námestí. Vatra zvrchovanosti je
časť histórie a k Handlovej patrí,
po rekonštrukcii námestia však
bude mať nový domov, s ktorým
sa stotožnia občania mesta Handlová.
AK

2x titul Vicemajstrov Európy s choreografiami
I LOVE... (Pop formácia), Time To Shine (Pop-sólo,D. Maruniaková) 1x 3.miesto s choreografiou
MADONNA (Pop formácia)
Ďakujeme všetkým, ktorí umožnili deťom vycestovať a podporili ich. Tento školský rok bol zatiaľ
najúspešnejší za celú históriu VOLCANA – získali
sme 17 umiestnení na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, hlavnú cenu poroty na Festivale
moderného tanca v Handlovej, viac ako desiatku
špeciálnych cien poroty a školský rok sme ukončili získaním Majstrovských titulov. To najväčšie
víťazstvo je ale sila nášho kolektívu a vzájomná
podpora.
SZUŠ VOLCANO praje všetkým krásne leto :)

Správy z MsÚ
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Banícka rallye štyridsiatnička

Dňa baníkov 2014
Handlová
5. – 6. septembra 2014

Organizátori:
Mesto Handlová, Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. , Združenie miest a obcí hornej Nitry
PIATOK 5. 9. 2014
15.00 h Otvorenie RODB
Príhovor primátora
mesta
a predsedu ZMOHN
Námestie baníkov - pódium

(pokračovanie zo str.1)
účastníkov s prírodnými krásami, historickými a kultúrnymi
pamiatkami Slovenska. Úsilím organizátorov bolo voliť trasu súťaže
v každom ročníku tak, aby zaujala
a odkryla vždy niečo nové.
Dnešný 40. ročník viedol cez
mestá Handlová, Žiar nad Hronom, Kremnica, Turčianske Teplice, Prievidza.
Celkovým víťazom sa stala súťažná posádka Viktor Magdolen
a Richard Magdolen z Handlovej.

S hlbokou pokorou musím povedať, že mesto Handlová malo vždy
šťastie na vzácnych ľudí, ktorí bez
nároku na odmenu vložili pre nás
všetkých svoj voľný čas, um,
schopnosti, talent a niekedy aj
svoje zdravie. Títo ľudia si zaslúžia
našu úctu a rešpekt.
Vďaka Bohu za takýchto ľudí.
Za 40 rokov existencie medzinárodnej mototuristickej súťaže
sa svojou obetavou činnosťou
niekoľko rokov podieľali rodiny:
Cingelová, Mátychová, Jániová,
Šaláteková, Tomášiková a z jed-

Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba
zvoláva Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová

na stredu 27. augusta 2014 o 14.00 h
do Veľkej zasadacej miestnosti MsÚ
Handlová. Pozvánku s programom nájdete na www.handlova.sk, vo vývesnej tabuli pred MsÚ a na plagátových plochách
mesta.
Rokovanie poslaneckého zboru je verejné.

Školskí stravníci
si prilepšili

45. zasadnutie MSZ dňa
26. júna 2014.
Účasť 18 poslancov.

Vyberáme z rokovania
Poslanci MSZ schválili VZN č. 3/2014
o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová.
Mesačný príspevok sa používa ako
doplnkový zdroj financovania prevádz
kových nákladov škôl a školských
zariadení na režijné náklady a na nákup potravín, ktorú uhrádza zákonný

zástupca dieťaťa a žiaka ako príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky na jedno
jedlo v školskej jedálni.
Zmenu iniciovali školy, pretože podľa
vedúcich jedální a riaditeľov všetkých
ZŠ a MŠ súčasne platné výšky sú už
nepostačujúce a v jedálňach nie je
možné dodržiavať odporúčané výživové dávky pre stravníkov ŠJ ako aj
pestrosť stravy. Poslanci schválili nákup potravín o jedno finančné pásmo
vyššie t. j. vo všetkých vekových kategóriách a druhoch podávanej stravy
v školských jedálňach na základných
školách a v materskej škole.

notlivcov Jarolím Lovás, Ján
Hanúska, Ing. Pavel Bárka, Pavol
Vician, Ing. Pavol Károlyi, Milan
Cingel, Ján Hurtík, Jaroslav Minárik, Martin Prášek, Ján Fekete,
Lórant Paxner, Alojz Denkóci,
MUDr. Benedikt Bobrík, Ing. Milan
Mátych, Ing. Ján Géci, Stanislav
König, František Kováč, Helena
Rybáriková, Miroslav Ziaťko, Jozef
Padúch a mnoho, mnoho ďalších
Handlovčanov.
Priatelia, kamaráti, veľká vďaka
vám!“
Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta Handlová

28. 8. 2014

na Námestí baníkov
70. výročie SNP
Pietna spomienka spojená
s položením vencov a kytíc
k Pamätníku padlých
Prešiel návrh, v ktorom preklasifikovali príspevok na jedno jedlo (obed
alebo desiatu) na paušálny mesačný
príspevok, čím sa zjednoduší celková
administratíva príspevku a to takto:
– režijné náklady pre stravníkov
v MŠ (od 2 – 6 rokov) na 2,50 € na
mesiac, bez ohľadu na to, koľko dní
v mesiaci sa dieťa prestravuje,
– režijné náklady pre stravníkov
žiakov v základnej škole, bez ohľadu
na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa
prestravuje:
a) 2,50 € na mesiac u stravníkov,
ktorí odoberajú obed a desiatu, a len
obed
b) 1,00 € na mesiac u stravníkov,
ktorí odoberajú len desiatu.
AK

17.00 h Nezabudli sme
Slávnostná svätá omša venovaná obetiam banských nešťastí na
hornej Nitre
Kostol sv. Kataríny Handlová
SOBOTA 6. 9. 2014
8.00 -11.00 h Na baňu klopajú
Tradičné fáranie do Bane Handlová pre verejnosť
13.00-14.30 h Kladenie vencov
k Pamätníku obetiam banských
nešťastí pre región hornej Nitry
Mestský cintorín Handlová
15.00 h Udeľovanie ocenení
za rozvoj uhoľného baníctva na
hornej Nitre, vyznamenávanie
a udeľovanie Plakiet za rozvoj
baníctva na hornej Nitre
Námestie baníkov, pódium, resp.
DK Mesta Handlová, kinosála
(v prípade zlého počasia)
17.00 h Pálfyho Laura 2014
Alegorický sprievod, prezentácia
športových, kultúrnych, formálnych i neformálnych združení
a organizácií z regiónu horná
Nitra
Námestie baníkov Handlová
Sprievodný program:
5. 9. – 6. 9. 2014
Hudobný program na Námestí
baníkov
BANÍCKY JARMOK
Piatok 5. 9. 2014 od 10.00 h
Sobota 6. 9. 2014 od 8.00 h

Predám 4-izbový byt

na Mostnej ulici v Handlovej
čiastočne prerobený, cena
32 000 eur + dohoda.
Tel.0949067511, RK nevolať.
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Nové služby v Senior centre
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.
rozširuje poskytovanie sociálnych
služieb v priestoroch nového zariadenia o novú sociálnu službu
a to poskytovanie obeda v jedálni
s predpokladaným termínom začatia od 1. 9. 2014.
Obed sa bude poskytovať tým
občanom, ktorí majú trvalý pobyt
v meste Handlová a:
1. nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb,
2. majú ťažké zdravotné postihnutie
alebo nepriaznivý zdravotný stav
alebo,
3. dovŕšili dôchodkový vek.

K žiadosti o poskytovanie podpornej sociálnej služby v jedálni,
ktorá sa bude podávať v SENIOR
CENTRUM HANDLOVÁ, n. o., ul.
M. Krššákovej č.1 u sociálnej pracovníčky je potrebné doložiť:
•doklad o príjme za predchádzajúci
kalendárny mesiac pred podaním
žiadosti, pri nepravidelnom príjme
za predchádzajúci kalendárny rok;
•rozhodnutie ÚPSVR o priznaní
dávky a príspevkov v hmotnej
núdzi;
•rozhodnutie ÚPSVR o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie;
•potvrdenie sociálnej poisťovne o
dobe poistenia za predchádzajúci
kalendárny rok;
•občiansky preukaz;

Krok za krokom
ku zamestnanosti

Nezisková organizácia Help, n.o. od
marca do júla 2014 realizovala projekt pod názvom: „Krok za krokom
ku zamestnanosti“, ktorý podporil
Accenture - Nadačný fond a Nadácia
Pontis. Projektom boli oslovení mladí
nezamestnaní občania do 26 rokov
a starší nezamestnaní občania nad 45
rokov. Cieľom projektu bolo pomôcť
najviac znevýhodneným uchádzačom
o zamestnanie prekonaním prekážok
vo vzťahu k trhu práce, získaním
nových zručnosti, ktoré pomôžu pri
hľadaní zamestnania a uplatnení sa
v pracovnom živote. Vďaka projektu

sme poskytovali individuálne poradenstvá so zámerom pomôcť našim
klientom pri hľadaní práce podľa ich
predstáv a očakávaní, pomáhali sme
pri vypracovaní životopisov a žiadostí
o prijatie do zamestnania a poskytovali sme vzdelávanie. Podarilo sa
nám zrealizovať workshopy, ktoré boli
zamerané na riešenie problémov súvisiacich s nezamestnanosťou a boli
návodom ako sa pohnúť z miesta,
realizovať sa, zažívať úspech a uznanie. Starší klienti ocenili najmä počítačový kurz, kde mali príležitosť naučiť

Ak poznáte

•v prípade žiadosti o diabetický
obed je potrebné predložiť preukaz
Dia;
•v prípade žiadosti o šetriaci obed
je potrebné predložiť doporučenie
odborného lekára.
Na základe žiadosti, SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o., vydá
súhlasné stanovisko a s občanom
uzavrie zmluvu o poskytovaní sociál
nej služby v jedálni.
Kontakt a bližšie informácie:
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.
ul. M. Krššákovej č.1, 972 51
Handlová, Bc. Zuzana Selecká
– sociálna pracovníčka
tel. kontakt: 0917 127 450
seniorcentrumsocialne@gmail.com
sa novým zručnostiam vo Worde,
v Exceli, vytvorili si vlastnú mailovú
adresu, naučili sa vyhľadávať informácie a komunikovať prostredníctvom internetu. Pre mladšiu generáciu
sme pripravili finančné vzdelávanie,
kde sa klienti naučili lepšie rozumieť
peniazom, získali správne znalosti,
aby mohli robiť dobré a zodpovedné
rozhodnutia o svojich peniazoch.
Aj keď tento projekt je ukončený, nezisková organizácie. Help naďalej pokračuje v poskytovaní individuálneho
poradenstva pre všetkých nezamestnaných občanov. Ak ste bez práce
a nedarí sa Vám zamestnať - príďte za
nami - radi Vám pomôžeme. Nájdete
nás na Námestí baníkov 8 (nad MsP,
2. poschodie) od pondelka do štvrtku
medzi 7,30 - 12,30 hod.

Zber separovaného
odpadu

Mesto Handlová pripravuje spolu s ďalšími organizátormi
a dobrovoľníkmi alegorický sprievod PÁLFYHO LAURA 2014
Jednotlivci, kolektívy, školy, krúžky, spolky, podnikatelia, športové
kluby... Ak fungujete na území mesta Handlová alebo hornej Nitry,
ukážte sa. Prezentujete sa v alegorickom sprievode PÁLFYHO LAURA
už 6. septembra 2014 o 17 h počas Regionálnych osláv Dňa baníkov
v Handlovej.
Uzávierka prihlášok 22. augusta 2014.
Kontakt: Ľubica Maruňaková, 0907 738 882,
lubica.marunakova@mail.t-com.sk

Mesto Handlová oznamuje, že
v mesiaci august 2014 sa budú
jednotlivé zložky separovaného
zberu zvážať nasledovne:

6. 8. 2014
13. 8. 2014
20. 8. 2014
27. 8. 2014

– papier
– plasty
– papier
– plasty

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

skvelého Handlovča,
dajte o ňom vedieť

Staňte sa súčasťou udeľovania
cien mesta Handlová ľuďom, ktorí
si zaslúžia verejné ocenenie.
Zaujali vás svojou osobnosťou, výsledkami svojej práce
v ktorejkoľvek oblasti verejného
a spoločenského života, nezištne
pomáhajú iným, venujú svoj voľný
čas prácou tým, ktorí to potrebujú, šíria dobrý chýr nášho mesta
v iných častiach Slovenska, či
sveta. Handlová je ich rodiskom
a miestom, kde chcú žiť, Handlová je ich rodiskom, a svoj druhý
domov majú už v tomto čase
niekde inde, ale radi sa do svojho
rodného mesta vracajú.
Dajte nám o nich vedieť.
Cenu mesta Handlová aj vďaka
vášmu návrhu môže dostať
Handlovčan, ktorý si podľa vás
zaslúži verejné ocenenie. Vašu
nomináciu pošlite na handlova@handlova.sk, volajte na tel.
číslo 046/519 25 39 najneskôr
do 30. septembra 2014. Formulár
na vypísanie nominácie nájdete
na www.handlova.sk a na mieste
prvého kontaktu MSÚ. Poslanci
mestského zastupiteľstva budú
schvaľovať nominácie na mestskom zastupiteľstve 30. októbra
2014.
Ceny budú odovzdané pri príležitosti konania Handlovských katarínskych dní 28.- 29. novembra
2014 na Slávnostnom mestskom
zastupiteľstve, na ktorom sú
udeľované verejné uznania a ocenenia v zmysle Štatútu mesta
Handlová (VZN č.5/2007 v znení
jeho Dodatku č. 1) t. j. čestné
občianstvo, ceny mesta, ceny
primátora mesta a odmeny.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje udeľovanie týchto verejných
uznaní a pochvál uznesením
MsZ. Nominovať na ocenenia
môžu poslanci MsZ, primátor
mesta, ale i široká verejnosť.
AK

Handlovské

zákona o tepelnej energetike
Novela určuje nové podmienky pre
výrobcov tepla v bytových domoch.
Ide o budovy, ktoré majú inštalované
zariadenia na výrobu tepla (kotle,
tepelné čerpadla, slnečné kolektory..)
s plochou nad 500 m2 s vlastnou
výrobou tepla.

Základná škola na Školskej ulici
v Handlovej sa v tomto školskom
roku rozhodla, že letné účelové cvičenie oživí niečím novým, pre deti
zaujímavým. Snažili sme sa, aby aj
posledné dni pred odchodom na letné prázdniny boli pre deti atraktívne
a pútavé.

Celodenný výlet rodičov a detí
za poznaním Banskej Štiavnice

Dňa 14. 5. 2014 deti z MŠ SNP 27, EP - Cintorínska v Handlovej nekráčali ako obyčajne každý deň
do MŠ, ale len pred MŠ, kde ich čakal pristavený
autobus.
A tak sa začal celodenný výlet do Banskej Štiavnice
v sprievode svojich rodičov, starých rodičov. Deň bol
neobyčajný pre všetkých. Bohatý program spravil
z tohto dňa deň výnimočný, no posúďte sami. Celý
deň bol plný neznámeho...
- návšteva Banského múzea – prehliadka podzemia
a povrchu,
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NR SR schválila novelu

Military academy
deťom

Z tohto dôvodu sme sa so žiadosťou
o pomoc obrátili na tých najpovolanejších – na príslušníkov Vojenského
útvaru v Zemianskych Kostoľanoch,
ktorí na našu radosť súhlasili so
spoluprácou a podujali sa celú akciu
zabezpečiť. Po dôkladnej mesačnej príprave prišlo dňa
25. 6. 2014 do školy 14 príslušníkov VÚ, ktorí profesionálne a odborne zastrešili celú akciu. Vytvorili niekoľko
stanovíšť, na ktorých si žiaci mali možnosť pútavou
interaktívnou formou vyskúšať streľbu zo vzduchovky,
beh cez prekážkovú dráhu, nosenie balistickej výstroje,
poskytnutie prvej pomoci či odsun zraneného z „bojiska“. Deti sa zoznámili s hasičským a vojenským autom a
aj s osobnými zbraňami príslušníkov našej armády.

noviny

Žiaci odchádzali z účelového cvičenia nadšení, plní
dojmov a nových poznatkov. Vďaka ochote príslušníkov
Vojenského útvaru v Zemianskych Kostoľanoch a ústretovosti rtm. Juraja Hladkého prežili dievčatá a chlapci deň
plný hier, súťaženia a zdolávania prekážok.
Veríme, že spomínaná akcia nebola len prvou lastovičkou
a že sa s príslušníkmi Vojenského útvaru v Zemianskych
Kostoľanoch budeme na podobných podujatiach stretávať
pravidelne.
Mgr. Ľudmila Pogádlová
– chutný obed v príjemnom prostredí Starého hostin-

ca vo Svätom Antole,
– tvorivé dielne v priestoroch Banského múzea Kammerhof – hráme sa na remeselníkov, kde si deti
pomleli zrno na múku, z ktorej si každý vymiesil cesto
a odchádzal s upečeným voňavým bochníkom
chleba do autobusu :).
Po ceste domov nechýbala veselá detská vrava
a smiech a hodnotenie prežitého.
Veríme, že sa nevšedné dojmy a zážitky nadlho uložia
v hlávkach našich bystrých škôlkarov.
O príjemný deň, bez starostí, plný nových zážitkov
sa postarali pani učiteľky Zlatka Mikleová a Vierka
Kaplánová.
Silvia Bobríková, uč. EP Cintorínska

Na výrobu tepla v takomto zdroji sa
vzťahujú všetky povinnosti, ktoré
zákon ukladá dodávateľom tepla. Výrobu tepla je povinný oznámiť URSO
a trvale zabezpečovať určenú kvalitu
dodávky tepla a TÚV pre konečného
spotrebiteľa. Musí zabezpečiť hospodárnu prevádzku a oznamovať úradu
druh a množstvo energie na výrobu
tepla, množstvo tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody,
skutočné náklady na výrobu tepla
a celkovú podlahovú plochu budovy.
Oslobodený je od cenovej regulácie
tepla URSO-m.
Novela posilňuje ochranu centrálnych
zdrojov tepla, ukladá povinnosť pre
všetkých obstarať a zapojiť meradlá,
alebo pomerové rozdeľovače tepla
a mestám pravidelne aktualizovať
energetické koncepcie.
KMET Handlová, a.s.

Handlovský banícky spolok udržiava tradície
Handlovský banícky spolok má 86 členov. Potešiteľné je, že pristúpili
aj mladší záujemcovia. Ak aj nemajú banícku minulosť, cítia, že treba
pomáhať pri udržovaní baníckych tradícií a zachovania pamiatok na
banícku činnosť. V pláne sme mali niekoľko podujatí.
Najkrajším zážitkom bola návšteva Hodruše 16. mája, kde účastníci – bolo
ich 39 – zostúpili do starých banských diel, prehliadli si hádam najväčšiu
zbierku minerálov v strednej Európe, ktorú veľmi starostlivo zhromaždil
a vystavuje Ing. Richard Kaňa, predseda Banskoštiavnickohodrušského
baníckeho spolku. Návšteva bola zavŕšená dobrým gulášom a vínom.
Okrem fárania pedagogických pracovníkov v Bani Handlová bola zorganizovaná aj návšteva našej osemčlennej delegácii vo Vyhniach, kde OZ
Eisenbach pripravilo 14. júna spomienku na banícku minulosť obce pri ústí
štôlne Trnad.
Staré banské mesto Ľubietová už po tretíkrát usporiadalo svoje banícke dni
a naša osemčlenná delegácia sa zúčastnila programu 31. mája so spolkovými zástavami, ktorými sme sa prezentovali v slávnostnom sprievode.
Autor knihy „Zdar boh, baníci“ pán Remiáš požiadal náš spolok, aby naši
členovia asistovali pri „krste“ druhého dielu tejto publikácie. Uvedenie knihy na knižný trh sa konalo na Bojnickom zámku a naši členovia sa ho zúčastnili v hojnom počte a pripravili scenár s prvkami baníckeho šachtágu.

Rada HBS sa v týchto dňoch zaoberala najmä stavom príprav na zájazd
na Ostravsko, ale pamätala už na Deň bielych ruží (10. augusta) a účasť
našich členov na 7. stretnutí baníckych miest a obcí SR, ktoré bude tohto
roku v neďalekej Kremnici. Žiada sa maximálna účasť členov na hlavnom
dni tohto stretnutia, ktoré bude v sobotu 23. augusta. V pozornosti boli aj
prípravy na Regionálne oslavy dňa baníkov 2014. Na tretej členskej schôdzi bude účasť HBS na týchto akciách hlavným bodom programu. Termín
schôdze bol určený na utorok 19. augusta.
Ing. Igor Reiff
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Informácie zo samosprávy

Mestská polícia informuje...

Kontajnery

Operátor kamerového systému MsP
Handlová spozoroval dňa 7. 7. 2014
približne o 02:25 hod. troch mladíkov,
ktorí sa zabávali prevracaním 1 100
litrových kontajnerov na ulici 29. aug.
pri 720-ke, čím sa dopúšťali priestupku na úseku verejného poriadku.
Osoby utekali na Nádaždyho ulicu cez
Cintorínsku na 29. aug., kde pokračovali vo svojej „zábavke“. Operátor
v spolupráci s hliadkou MsP Handlová určil, kde sa partia mladíkov nachá
dza a týchto podozrivých aj zadržala
na ulici 29. augusta. pred vchodom č.
9. Šetrením bolo zistené, že ide o mladistvé osoby, ktoré boli navyše pod
vplyvom alkoholu. Vzhľadom k tomu,
že jeden z podozrivých sa priznal
a dvaja nie, vo veci prebieha ďalšie
šetrenie. Hliadka MsP po vykonaní
potrebných úkonov preverila priebeh
presunu mladíkov a zistila, že spolu
prevrátili 15 plastových a kovových
kontajnerov na uliciach: ČSA, Mierové
námestie, Poštová, Nádaždyho a Ul.
29. aug. Priestupok na úseku verejného poriadku bude predložený na
OÚ na ďalšie prejednanie a požívanie
alkoholických nápojov mladistvých
osôb bude riešené v zmysle zákona č.
219/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov oznámením veci na príslušné oddelenie MsÚ
Handlová v zmysle zákona o obecnej
polícii.
Mestská polícia zaznamenala za
mesiac jún 2014 – júl 2014 /od
20.06.2014 do 20.07.2014/ celkom
403 udalostí.
Zaevidovaných bolo 65 priestupkov,
z ktorých bolo 26 priestupkov oznámených občanmi mesta.
Z celkového počtu bolo 22 dopravných priestupkov. V 5 prípadoch použili príslušníci TPNZOMV, tzv. papuču.
VZN č. 1/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach – 1 priestupok.
VZN č. 6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste
Handlová – 1 priestupok.
VZN č. 8/2013 o zákaze podávania
a požívania alkoholických nápojov
v územnom obvode mesta Handlová, Novej Lehoty a Morovna – 7
priestupkov.
Proti majetku boli oznámené a zistené
3 priestupky.
Zákroky sa vykonávali aj na úseku
verejného poriadku, kde MsP riešila
celkom 8 priestupkov, z ktorých 3
priestupky boli na úseku rušenia
nočného kľudu, 4 priestupky boli
na úseku verejného pohoršenia a 1

priestupok na úseku znečistenia verejného priestranstva. Proti občianskemu spolunažívaniu riešila MsP 3
priestupky.
Zákon 223/2001 o odpadoch bol
porušený v 7 prípadoch.
V 13 prípadoch bol porušený Zákon
282/2002 o niektorých podmienkach
držania psov (nezabránenie voľnému
pohybu psa; neprihlásenie psa do
evidencie; neoznámenie zmeny skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú
do evidencie, neodstránenie výkalov).
V 6 prípadoch sa priestupku dopustilo
6 mladistvých osôb.
Príslušníci mestskej polície odchytili
15 túlavých psov, ktorí boli umiestnení v útulku (8 psov si zobrali pôvodní
majitelia, dvom šteniatkam bol nájdený nový domov).
Príslušníci MsP vykonali za uvedené
obdobie 109 zákrokov a 26 výjazdov k narušeným monitorovaným
objektom.
Kamerovým systémom bolo zistených 14 priestupkov.
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi
MsP vykonaných 23 zákrokov.

Niektoré udalosti MsP

za obdobie od 20. 6. 2014
do 20. 7. 2014:
21. 6. 2014 o 01:08 hod. - cez MKS
boli spozorovaní dvaja útočníci, ako
napadli pri parku muža, ktorého na
zemi kopali. Na mieste bola zistená
totožnosť zraneného, ktorý mal viditeľné zranenia na tvári a tele. Lekárske
ošetrenie odmietol. Hliadka cez stálu
službu zistila, že útočníci išli smerom
na Údernícku ulicu, kde ich hliadka
spozorovala a zistila ich totožnosť.
Obidvaja boli pod vplyvom alkoholu
a uviedli, že oni boli napadnutí v parku. Vec rieši OOPZ.

24. 6. 2014 o 02:15 hod. - pri kontrole na ul. ČSA hliadka spozorovala
medzi vchodmi č. 32 a č. 34 hasičov
a hliadku OOPZ. Na mieste zistené,
že boli pravdepodobne úmyselne
podpálené 3 plastové kontajnery
spolu s veľkoobjemovým odpadom,
ktorý bol vyložený pri nádobách. Vec
rieši OOPZ pre podozrenie z prečinu
poškodzovania cudzej veci.
28. 6. 2014 o 13:50 hod. - stála služba prijala oznam od občianky mesta,
že jej vnukovi ukradli traja chlapci
striebornú retiazku z ruky a ušli smerom do kolónie. Poškodený uviedol,
že podozrivých pozná a bál sa, aby ho
nezbili, tak im retiazku vydal. Hliadka
vykonala šetrenie a zistila podozrivých, ktorí sa ku krádeži priznali. Vec
v riešení MsP.
5. 7. 2014 o 02:40 hod. - tel. požiadala stála služba OOPZ o súčinnosť
hliadke OOPZ, nakoľko dochádza
k bitke v podniku Mexiko. Po príchode
na miesto spoločne s hliadkou OOPZ
už k bitke nedochádzalo. Na terase sa
nachádzalo cca 30 osôb pod vplyvom
alkoholu. Na zemi ležal muž, ktorý bol
napadnutý neznámou osobou. Hliadka MsP na miesto privolala RZP, ktorá
zraneného muža previezla do NsP
Bojnice. Po upokojení situácie hliadka
spoločne s hliadkou OOPZ miesto
opustili. Podnik bol uzatvorený. Vec je
v riešení OOPZ.
5. 7. 2014 o 15:45 hod. – pri kontrole
na ul. MC bol zistený fyzický konflikt
medzi dvoma osobami. Jeden z mužov mal pod okom tržnú ranu, lekárske ošetrenie odmietol. Obidvaja odmietli aj podanie oznámenia. Uviedli,
že si to neskôr medzi sebou vybavia.
Hliadka na mieste zakročila s použitím
hmatov a chvatov a zabránila ďalšiemu vzájomnému napádaniu. Následne
boli osoby z miesta vykázané.

6. 7. 2014 o 15:20 hod. - tel. požiadali z OOPZ o preverenie oznamu, kde
v pohostinstve na Kremnickej ulici
mala byť fyzicky napadnutá žena. Na
mieste zistené, že oznamovateľku
napadol zať kvôli malému dieťaťu,
ktoré nechce dať jej dcére. Po dohovore nakoniec zať vydal malé dieťa
svojej manželke, ktorá hneď z miesta
odišla. Oznamovateľka mala po útoku
viditeľné zranenie na tvári, lekárske
ošetrenie odmietla. Bola poučená
o možnosti podania oznámenia na
OOPZ.
8. 7. 2014 o 14:24 hod. - tel. oznámila občianka mesta, že jej manželovi
v ich obytnom dome na Prievidzskej
ulici odcudzil neznámy muž tmavšej
pleti peňaženku s finančnou hotovosťou približne 100 €. Hliadka na
mieste zistila, že poškodeného sledoval podozrivý muž od OD Billa až do
vchodu, kde ho vtlačil do výťahu a pod
hrozbou použitia zbrane mu zobral
peňaženku s uvedenou hotovosťou.
Hliadka na miesto privolala hliadku
OOPZ, nakoľko bolo podozrenie zo
spáchania trestného činu lúpeže.
12. 7. 2014 o 14:20 hod. - tel.
oznámil anonym, že v ich vchode na
ul. MC z jedného z bytov už od včera
počuť krik, buchot a hádky. Hliadka na
mieste zistila, že v predmetnom byte
býva muž a žena, ktorí sú príslušníkom MsP známi. Obidvaja hliadke
otvorili v spodnom prádle. Muž mal
nad ľavým okom tržnú ranu a obviazanú ľavú nohu. Jeho družka uviedla, že
bol opitý a doma spadol, čo potvrdil aj
jej druh. Lekárske ošetrenie odmietol.
Hliadkou boli upozornení, aby rešpektovali súkromie susedov.
13. 7. 2014 o 20:27 hod. - tel.
požiadali z HaZZ Handlová o prítomnosť hliadky na cintoríne, nakoľko tam
horel veľkokapacitný kontajner.
18. 7. 2014 o 23:10 hod. – na útvar
MsP sa dostavili dve osoby, ktoré
uviedli, že na Nádaždyho ulici horia
smetné nádoby. Na mieste zistené,
že zhorel čierny, modrý a čiastočne
aj žltý plastový kontajner. Na mieste
sa nachádzali hasiči. Obyvatelia domu
na Nádaždyho ulici hliadke uviedli, že
chvíľu pred tým, ako smetné nádoby
zhoreli, videli pri vchode troch mladých mužov. Popis jedného z nich aj
uviedli. Hliadka túto osobu spozorovala na Nám. baníkov. Bola u nej zistená
totožnosť. Muž hliadke uviedol, že
na mieste bol aj s kamarátmi a on
volal aj hasičov. Hliadke ukázal aj
MT, v ktorom mal posledné volané
číslo na HaZZ. Vec rieši OOPZ pre
podozrenie z prečinu poškodzovania
cudzej veci.
Ing. Milan Pepich

Handlovské

spomínali na štrajk
z roku 1918

v mesiaci J Ú L 2014

Dňa 26. júna 2014 sa členovia MO
MS, členovia Baníckeho spolku,
študenti tercie a 2.A Gymnázia I.
Bellu stretli v MsK – Handlová, aby si
pripomenuli tragické udalosti z rokov
1917-1919, ktoré sa zapísali krvou
do baníckej histórie Handlovej. Na
spomienkovej akcii sa zúčastnil aj
viceprimátor Handlovej Dušan Klas.

Nespokojnosť baníkov sa prejavila
už v apríli, ale situácia sa vyhrotila
až 22. júla 1918, keď sa pred baňu
vybralo protestovať proti hladu a
chudobe 100 – 120 žien baníkov pod
vedením Márie Vladovej. A hoci prvá
vlna štrajku bola kruto potlačená,
a dokonca si vyžiadala obeť Márie
Vladovej, nespokojní robotníci sa
zorganizovali opäť, a to pred baníckou
nemocnicou.
V strete so žandármi
padli ďalšie dve ľudské obete – Mária
Krššáková, Anton Osvald a Ondrej
Majerník. Ďalších päť mužov a päť
žien bolo ranených.

V úvode prvej časti pietnej spomien
ky odznela hymnická pieseň Kto za
pravdu horí a po nej si prítomní
prostredníctvom literárno – poetického pásma zaspomínali na tragické
udalosti z rokov 1917 – 1919…

V noci sa zúrivosť baníkov vyvŕšila na
budove banského riaditeľstva. Odmiet
tli pomáhať pri likvidácii požiaru v Južnej bani. Ako reakcia prišli hrozby zo
strany bratislavského hlavného
župana. Pred hroziacimi regrutačka-

Nové detské ihrisko

správami“ (5 000 eur);
• Predseda vlády SR prostredníctvom Úradu vlády SR (10 000 eur)
• Vlastné zdroje z rozpočtu mesta
Handlová (1.805 eur)

na ul. Partizánska

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka
finančnej podpore Nadácie SPP a
SPP Distribúcia.“

Nadácia SPP, SPP Distribúcia a predseda vlády SR podporili predmetný
projekt na revitalizáciu verejného
priestoru a vybudovanie detského
ihriska na Partizánskej ulici v Handlovej. Vďaka nim bude mať naše mesto
nové ihrisko pre deti od cca 3 - 12
rokov. Detské ihrisko bude stáť na
mestskom pozemku v lokalite Partizánskej ulice, oproti Slovanu. Táto
verejná zelená plocha bola dosiaľ
využívaná len počas jarmokov, ako
priestor pre kolotoče. Nové ihrisko dá
tejto lúke novú a zmysluplnú funkciu
a bude slúžiť najmä našim deťom. Už
v auguste sa naše deti budú môcť
hrať na novej ploche určenej pre hru
a oddych.

Finančné prostriedky poskytli:

• Nadácia SPP a SPP Distribúcia
prostredníctvom Interného grantového programu „Spolupráca so samo-
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Jubilanti

Gymnazisti

Ulice Márie Vladovej, Márie Krššákovej, Antona Oswalda či Ondreja
Majerníka sú všetkým Handlovčanom známe. Po kom sú pomenované? Odpovedať by určite vedela
staršia generácia Handlovčanov,
ale málokto z tých mladších tuší,
prečo sa volajú práve takto. Aj to
je dôvod, prečo každý rok Miestny
odbor Matice slovenskej v Handlovej pod vedením Mgr. Dagmar
Strmeňovej organizuje pietnu spomienku na obete baníckeho štrajku
z roku 1918.

noviny

Čo všetko nájdete
na novom ihrisku?

2 reťazové hojdačky, prevažovacia
hojdačka,
pružinová
hojdačka,
šmýkačka, hrazda, eliptický trenažér
/stepper, kombinovaný kúzelný stroj,
nová lavička, odpadkový kôš. Práce
na novom ihrisku s rozmermi:
8 x 15 m prebehnú v mesiaci júl
2014.
V priestore okolo ihriska sú pozostatky niekoľkých lavičiek... betónové
nohy, ktorým dávno chýba drevená
sedacia časť. Mesto Handlová
z vlastných zdrojov zrenovuje aj toto
sedenie, aby mohlo zelenú plochu
využívať viac rodičov či seniorov.
V tieni stromov môžu oddychovať
a dohliadať na svoje ratolesti.
Viac info a nákres:
http://www.handlova.sk/

Bezpečnosť

V spolupráci s Mestskou Políciou
plánujeme postupne v lokalite
nainštalovať aj kamerový systém
sledujúci detské ihriská, nakoľko
vážnym problémom je neprestajná

mi vzbúrencov sa baníci postupne
vracali do práce. Štrajk sa skončil 26.
júla 1918. Na znak úcty obetiam štrajku bol postavený pamätník pri hlavnej
bráne podniku Baňa-Handlová, ktorý
má Handlovčanom navždy pripomínať
túto krvavú udalosť.
V druhej časti pietnej spomienky sa
účastníci podujatia a hostia presunuli
k pamätníku obetiam štrajku, kde si
položením kvetov uctili pamiatku tragicky zosnulých žien a baníkov.
Svojím záujmom o národnú minulosť
študenti ukázali, že tu bude vždy
niekto, kto udrží staré tradície. Veď na
minulosti stojí naša prítomnosť.
študenti tercie Gymnázia I. Bellu
Erráta: Ospravedlňujeme sa študentom
III. A triedy a prof. Krajčovičovi z Gymnázia I. Bellu za nesprávny titulok v HN, júl
2014, str. 7.

devastácia týchto oddychových zón
či hracích plôch v meste istými skupinami obyvateľov. Mesto vynakladá
prostriedky na budovanie kapacít pre
našich najmenších a trend ich ničenia
je nepochopiteľný a stále pretrvávajúci. Akékoľvek nevhodné správanie na
akomkoľvek ihrisku v meste, prosím
ihneď hláste Mestskej polícií.
Len spoločne môžeme chrániť to,
čo je naše spoločné a slúži pre hru
našich detí !
Ref. RRaSP, MsÚ Handlová

Opustili nás
jún/júl 2014

Alojz
Milan
Jozef
Jozef
Slavko
Justín
Ladislav
Jozef
František
Karol
Karol
Pavel

Eliaš
Kočka
Vajnorák
Vigláš
Brdo
Sudor
Cangár
Gajdoš
Martinka
Padúch
Valušek
Nosáľ

67 r.
63 r.
65 r.
75 r.
61 r.
62 r.
63 r.
64 r.
75 r.
77 r.
59 r.
66 r.

Ján
Gizela
Gizela
Ján
Anna
Anna
Gabriela
Anastázia
Mária
Helena
Terézia
František
Alexander
Pavol
Kvetoslava
Anna
Ladislav
Mária
Štefan

Valach
Ihringová
Ščepánová
Oswald
Kolaříková
Dobrotková
Melišková
Oleová
Molotová
Kordíková
Juríčeková
Michalovič
Mikle
Jarota
Paulíková
Fábryová
Nagy
Matulová
Sihelský

Narodené detičky

jún/júl 2014

Peter
Tomáš
Lukáš
Martin
Andrej
Michal
Simona
Vanesa

Masarik
Almáši
Vido
Kmeť
Vrška
Lacko
Vicanová
Cicková

Yvetta
Šimková
56 r.
Mária
Lukáčová 92 r.
Helena
Vašová
80 r.
Jermila
Villárová
68 r.
Magdaléna Rajtová
83 r.
Emília
Miková
76 r.
Marcela Chlebničanová 43 r.
Alena
Kopisová 66 r.
Irena
Krausová 78 r.
Simona Nagyová
22 r.
Paulína
Hegedűšová 72 r.
Zoznamy sú zostavené v poradí
v akom boli doručené oznámenia o narodení či úmrtí z príslušných matrík.
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Handlovské

noviny
Dňa 15. júla 2014 nás opustil

Lehotský Juniáles úspešný aj v roku 2014

Karol Padúch.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zúčastnili poslednej rozlúčky.
Manželka, dcéra Zuzana
s rodinou, syn Karol s rodinou.
Akoby to bolo včera, no sú to
už 3 roky, čo nás navždy opustil
náš milovaný syn

Ferko Satina
Myšlienku občianskeho združenia Karpaty
Art Gallery (Handlová – moje mesto),
ktorá dostala názov Lehotský Juniáles sa
podarilo zorganizovať už po druhý krát
v nedeľu 29.júna 2014.
Mestská časť Handlová – Nová Lehota sa
zaplnila ľuďmi dobrej vôle, ktorí sa za asistencie slnečného počasia mohli zúčastniť sv.
omše, ktorú koncelebroval prof. Ján Ďurica
SJ, pozrieť bohatý kultúrny program v podaní speváckeho súboru Grünwald Handlová,
baníckeho spevokolu Kahanec z Novák, či
skupiny Black Band.
Súčasťou podujatia bola prednáška Ing. Eleny Šimkovej, ktorá návštevníkov zaviedla do
histórie mestskej časti - Nová Lehota.
Aj v roku 2014 mohli Handlovčania podporiť
verejnú finančnú zbierku podujatia Lehotský

Juniáles, ktorá slúži na zachovanie a opravu
kultúrnej pamiatky kostola sv. Mikuláša
v Novej Lehote a to zakúpením občerstvenia
(guláš, pivo, nealko, pochutiny), ako i darčekového predmetu z produkcie chránenej
dielne Karpaty Art Gallery Handlová.
Svojho pokračovania sa Lehotský Juniáles
dočkal i vďaka opätovnej podpore tejto
myšlienky zo strany mesta Handlová, sponzorov, ako aj širokej verejnosti, ktorá si prišla
spríjemniť týmto spoločenským podujatím
voľný deň.
Ďakujeme a v prípade, že máte dodatočný
záujem pomôcť kostolu sv. Mikuláša v Novej
Lehote, môžete tak urobiť prostredníctvom
zaslania finančných prostriedkov na číslo
účtu: 3180353551/0200.
Jakub Cigánik

a v našich srdciach ostala
bolesť a žiaľ.
Spomína mama a otec.
Jediné srdce na svete sme mali,
čo dokázalo nás milovať,
aj keby zbudiť láskou sme ho chceli
neozve sa už viac, odišlo, zmľklo,
išlo spať.

Dňa 10.augusta 2014 uplynie
5 rokov od tragickej smrti nášho
milovaného syna

Petra Gürtlera.
S láskou spomínajú rodičia, priatelia a celá rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí si spomenuli.
Peťko veľmi nám chýbaš. S láskou rodičia.

Vymeňte starú sedaciu súpravu za novú!

Šrotovné!

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

OLINA

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

Sedacia súprava TORINO

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

Ponúkame
ihneď k odberu
viac ako 100 druhov

sedacích súprav

Predaj na splátky

499,nová cena

Odvoz zdarma!
Podnikateľský inkubátor Handlová

Jedine u nás - ART Nábytok s.r.o.

Informácie z matriky

Handlovské

Stanislav Arbet.

Emília Ovčiariková.

S láskou a úctou spomínajú manželka,
synovia a vnučky.
Ocino, chýbaš nám...

Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
Dcéra s manželom, vnúčatá a pravnúčatá.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli dňa
2. júla 2014 rozlúčiť

Ďakujeme všetkým, ktorý sa prišli rozlúčiť
s našou drahou

s Jozefom Vajnorákom.

Jarmilou Villárovou

Ďakujeme za kvetinové dary.

na jej poslednej ceste a kvetinovými darmi
zmiernili náš žiaľ.
Smútiaca rodina.

V týchto dňoch si pripomíname
nedožitých 95 rokov života pána

9

16. augusta 2014 uplynie 25 rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá matka, babka
a prababka

16. júla 2014 uplynuli dva roky, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko pán

Manželka s dcérou.

noviny

ako aj nedožitých 91 rokov pani

Dňa 7. augusta 2014 si pripomíname
10. výročie, kedy nás tragicky opustil náš
drahý

JOZEF ČOMOR.
S láskou spomína mama, brat, sestra
s manželom, starká a ostatná rodina.

Viliama Dulaja

Heleny Dulajovej

a 24 rokov od jeho smrti,

a 37 rokov od jej smrti.

S láskou na rodičov myslia dcéry Mariana, Helena a syn Július
s rodinami. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Ďakujeme.
Dňa 4. júla 2014 uplynuli dva roky od chvíle,
čo sme sa rozlúčili s našim manželom, otcom,
starým a prastarým otcom

Ing. Michalom Pekárom.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn
a dcéra s rodinami.
Už žiadne slovo, ba ani žiaden hlas
nenahradí toho, čo nám vzal náhle čas.
Dňa 2. augusta 2014 si pripomíname
10. výročie úmrtia nášho otca, starého otca
a manžela

Odišiel si tíško. Čas plynie,
rana bolí, ani čas ju nezahojí.
Dňa 2. augusta 2014 uplynú dva roky, čo nás
opustil manžel, otec, dedko

František Kriško.
S láskou spomínajú manželka, dcéry a syn
s rodinami a vnúčatá.
Pustý je byt, osirel svet,
smutný je život, keď Teba tu niet.
Dňa 17. augusta 2014 uplynú dva roky,
čo nás navždy opustil náš milovaný ocko,
manžel a starký

Jaroslav Minárik.
S láskou spomína manželka Zlatka a celá
rodina. V našom srdci žiješ ďalej.
Dňa 9. augusta si pripmíname
3. výročie úmrtia

7. augusta 2014 si pripomíname
1.výročie úmrtia

Alexandra Muszelu.

Mgr. Viery Mažičovej

S úctou a láskou spomínajú
manželka a synovia s rodinami.

S úctou a láskou spomína
celá rodina.

Jozefa Brozmana.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Osud ti nedovolil s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
11. augusta 2014 uplynie 40 rokov, čo nás
navždy opustil

František Tulic.
S láskou spomína dcéra, vnučky a vnuk
s rodinami.
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Handlovské

Kultúra

noviny

Minulosť a súčasnosť Handlovej očami výtvarníkov
Handlová, 25. – 31. 8. 2014,
1. ročník maliarskeho
sympózia
Handlová nie je Popoluškou pre
výtvarníkov. Už v 50. rokoch bola
niektorým umelcom dôverne známa.
Jednou z nich bola aj renomovaná
slovenská výtvarníčka Mária Medvecká, ktorá sa v tom čase zúčastňovala
na pracovných stretnutiach výtvarníkov, pre ktorých bola Handlová v tom
okamihu zdrojom inšpirácie a umeleckého naplnenia. Zaujímavosťou je,
že po dlhých rokoch ľudia prichádzajú
na to, že majú doma nejaký obraz,
ktorý ich rodičia kúpili na predajných
výstavách, ktoré sa tu konali a dnes
sa tešia z toho, akú vzácnosť majú
doma.
Mesto Handlová a Hornonitrianske
bane Prievidza, a. s., sa rozhodli takéto stretnutia oživiť a vdýchnuť im dušu
s túžbou zachovať víziu baníctva a
každodenného života mesta Handlová
z pohľadu umeleckej kreácie.
Aj preto sme nemuseli dlho rozmýšľať,
ako pomenovať budúce maliarske
stretnutia – „Handlová - minulosť a
súčasnosť.“ Jednou z dôležitých etáp

vo vývoji Handlovej je baníctvo. Pred
105 rokmi začala v meste Handlová
prvá priemyselná ťažba uhlia. Naším
úsilím je prepojiť pohľad kolegov, ktorí
sú pozvaní na sympózium, s návratom do minulosti a jej vplyvom na
súčasnosť.
Do Handlovej prídu tvoriť profesionálni výtvarníci:
Igor a Julka Piačkovci, Peter Uchnár,
Vladimír Balko a zároveň sa k nim
pridám i ja, ako výtvarník, ktorý tu
žije a pôsobí. Všetci sme absolventi
VŠVU Bratislava z konca 90. rokov.
Výber výtvarníkov nie je náhodný.
Ide o to, aby sa skonfrontoval pohľad
štyroch grafikov a jednej textiláčky na
spomínanú tému. Spája nás prístup
k tvorbe. Všetci sme zvyknutí na
tematické zadania, ktoré pretavujeme
do výtvarných polôh. Sme zvyknutí na
to, že myšlienky obyčajne nachádzajú
vyjadrenie v ateliéroch, kde sa na nich
pracuje systematicky a v pokoji. Teraz
to bude troche inak. Budeme pracovať
v určitom “časovom strese”, čiže výsledok musí byť spontánnejší.
Preto je pre kolegov prichystané malé
prekvapenie, a to vo forme fárania
do bane. Preto, aby zažili atmosféru
podzemia, aby im prenikla pod kožu

a spustila myslenie a nadšenie pre
zámer, ktorý chceme dosiahnuť.
Budú sa musieť postaviť k plátnu,
zobrať štetec, uhlík a popasovať sa
so základnou myšlienkou sympózia.
Poprípade zachytiť krásu okolia v
industriálnej architektúre, tak typickej pre naše mesto. Máme tu veľa
skvostov, a tým, že okolo nich denno-denne prechádzame, začali sme
ich prehliadať. Budeme sa snažiť
objaviť iný rozmer tejto každodennej
reality v našich výtvarných dielach.
Čoskoro bude v meste otvorené banské múzeum. Jeho otvorenie by sme

chceli spestriť vernisážou diel, ktoré
vzniknú na spomínanom sympóziu.
Otvorenie múzea, a teda aj vernisáž,
by sa mali konať 6. 9. 2014. Či sa
nám podarí k téme, „Handlová
– minulosť a súčasnosť“, výtvarne
vyjadriť, uvidíme 25. – 31. 8. 2014
v improvizovanom ateliéri v Hutira
relax club Handlová.
Budeme tvoriť i za prítomnosti verejnosti.
Pokojne prídite a buďte súčasťou
1. ročníka maliarského sympózia
v Handlovej.
akad. mal. Rudolf Cigánik

Sakrálne pamiatky – 4. časť

25. 7. až 10. augusta 2014 na Námestí baníkov
Handlová od 21.00 hod

Kaplnka Povýšenia Kríža

BAŽANT KINEMATOGRAF
2014

Majiteľ – Rímskokatolícka cirkev – Nachádzajúca sa v prímestskej časti
Handlovej v Morovne. Kaplnka štvorcového pôdorysu s polkruhovým
uzáverom a prestavanou vstupnou vežou. Postavená v roku 1903 a zasvätená sv. Michalovi, bola na základe súhlasu pápeža Jána Pavla II.
v roku 1993 premenovaná na Kaplnku Povýšenie Kríža.

Kočovné letné kino Bažant Kinematograf pôsobí na Slovensku už dvanásť rokov. Počas aktuálnej sezóny dva filmové autobusy precestujú
Slovensko v termíne 28. 6. – 8. 9. 2014, navštívia 34 miest a divákom
predstavia kolekciu slovenských a českých filmov a krátkych animovaných predfilmov...
Jedným z ponúknutých titulov je film eŠteBák Juraja Nvotu Svojrázna česká komédia Okresný prebor – Posledný zápas Pepika Hnátka, Kandidát je
politická fraška o tom, ako sa dá za dva mesiace z neznámeho človeka vytvoriť mediálnu osobnosť, ktorá má šancu stať sa prezidentom republiky.
Tigre v meste je svieža a netradičná komédia s prvkami detektívneho
trileru.
DK

Ako ten čas letí!

Štvrtého septembra 2014 uplynie 10 rokov, čo sme v našom Dome
Karpatskonemeckého spolku v Handlovej, v rámci osláv Dňa baníkov slávnostne otvorili našu Pamätnú izbu (Heimatstube).
Prešlo desať rokov a nás teší stály záujem o naše výstavné predmety,
ktoré oboznamujú návštevníkov so životom našich predkov – zakladateľov našej Handlovej.
Blíži sa sviatok baníkov a my pripravujeme v rámci týchto osláv malú
oslavu tohto výročia.
Pred slávnostným otvorením Banského múzea sa stretneme v našom
malom múzeu, kde sa tešíme na vašu účasť.
Hildegarda Radovská

Informácie z knižnice
Leto s dobrou knihou
a rozprávkami!
Mestská knižnica počas prázdnin:
Otváracie hodiny v termíne
od 1. 7. do 31. 8. 2014
Knižnica na Námestí baníkov
pondelok – piatok 8. 00 – 17. 00 h

Pobočka knižnice v ZŠ MC
pondelok – piatok 10. 30 – 17. 00 h
Prázdniny pre deti v knižnici
- rozprávkové dopoludnia
Deti môžu stráviť rozprávkové
dopoludnia aj v knižnici!
Nezabudnite navštíviť knižnicu
a požičať si knihu na dovolenku!
Mgr. Daniela Mikulášová

ŠPORT

Slovenský
pohár „C“,
31.5.-1.6.2014,
Handlová

„Dvojdňový maratón už tradične
najpočetnejšie obsadených pretekov v ženskej zložke v kategórii
C sa konal počas tohto víkendu
v Handlovej. V súťažiach sa
postupne predstavilo 161 pretekárok v 6 vekových kategóriách
z 15 klubov z celého Slovenska.
Skúsený a zanietený tím organizátorov zvládol prípravu aj samotný
priebeh pretekov na výbornú. Svojou prítomnosťou preteky podporili
aj prezident SGF Ján Novák a primátor mesta Handlová Ing. Rudolf
Podoba a predsedníčka sekcie GpV
SGF Dr. Monika Šišková.“ Toto sú
slová delegátky SGF Dr. Moniky
Šiškovej, ktorými ohodnotila preteky „Slovenského pohára C“ v gymnastike, ktoré sa konali 31. 5. – 1.6.
2014 v telocvični ZŠ Morovnianska
cesta v Handlovej.
Preteky prebehli v príjemnej a priateľskej, aj keď hektickej atmosfére.
Dievčatá predviedli veľmi pekné
a hodnotné výkony. Milým prekva-

Cenné trofeje boli rozdelené
nasledovne:
1.miesto: Božena Skalíková (Tren-
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Predškoláčky:
15.
Zuzanka Prekopová
16.
Františka Rumpliová
22.
Vanesa Klčová
23.
Kristína Vicianová
Prípravka:
5.
Nikolka Nieburová
18.
Karin Strižencová
31.-32. Adelka Gazdíková
37.
Anetka Kamenská
39.
Sofia Polakovičová
40.
Lucka Gazdíková
Mladšie žiačky:
5.
Alexandra Strižencová
1. miesto na kladine
9.
Hana Kotlárová
2. miesto na kladine
22.
Lea Lomnická

24. Nela Lomnická
4. najkrajšie zacvičená
kladina
Staršie žiačky:
4. Andrea Golhová
1. na preskoku, napriek pádu
3. miesto na kladine,
4. najlepšia akrobacia
6. Viktória Matiašková
1. miesto na kladine,
5. najlepší preskok
9. Tamara Kaplanová
4 miesto preskok,
4. Kladina.
12. Andrea Duníková
4. miesto na kladine,
2. najlepšia hrazda.

Súťaž pre psov
všetkých plemien

Mestský kynologický klub Handlová
aj tento rok organizoval 3. ročník
medzinárodnej súťaže vo weight
pullingu – ťahanie bremena psom
a tzv. bull športy 12.-13.7.2014
v priestoroch SOŠ v Handlovej.

Ženy z celého Slovenska sa znovu zišli, aby si zmerali sily, ale i
posedeli v príjemnej spoločnosti
priaznivcov amatérskeho tenisu.
Pekné počasie prispelo k dokonalej
tenisovej atmosfére v prostredí Hutira Relax Clubu, ktorý nám závidia
široko-ďaleko.

noviny

pením bola vopred neohlásená
účasť pezidenta SGF (Slovenskej gymnastickej federácie)
a jeho slová chvály všetkých,
organizátorov aj účastníkov,
veľmi potešili a na srdci
hrejú stále. Rovnako milou
a príjemnou bola aj návšteva
primátora Ing. Rudolfa Podobu
a súťažiacej v kategórii „seniorky“ Klaudii Medlovej, nedávno
aktívnej pretekárky a v súčasnosti slovenskej reprezentantky
a olympijskej nádeji v snowboardingu.

Úspechy ženského tenisu v Handlovej

Dňa 28.júna 2014 sa uskutočnil
tenisový turnaj štvorhry žien.
Handlovské tenisové dvorce tak
majú za sebou už svoj IV. ročník.

Handlovské

čín), Eva Minárová (Prievidza)
2.miesto:
Oľga Fleischerová (Ráztočno),
Jana Lukášiková (Handlová)
3.miesto:
Beáta Fleischerová (Ráztočno),
Helena Galbavá (Handlová)
Cena útechy (finále B):
Edita Bronišová (Partizánske),
Dáša Laciková (Nováky)
Ďakujeme všetkým priateľom tenisu,
sponzorom a divákom za podporu
a pomoc pri organizácii a priebehu
turnaja.
Jana Lukášiková
a Oľga Fleischerová

V sobotu 12.7.2014 sa konal Slovenský pohár vo weight pullingu, na
ktorý sa prihlásilo 11 súťažiacich so
Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky. Tento pretek mal po
dve váhové kategórie zvlášť pre psy
aj sučky a ťahanie bolo bez návnady
po trávniku.

Juniorky:
4. Nina Koštialová
3. miesto kladina
4. miesto akrobacia
8. Milka Vlčková
Ženy:
1. Laura Koštialová
1. miesto na preskoku,
kladine a akrobacii,
3. miesto na hrazde.
Našu klubovú cenu „Martinov pohár“, ktorý získava pretekárka, ktorá
počas uplynulého roka dosiahla
na niektorých pretekoch najvyššiu
súhrnnú známku, získala tento rok
Andrea Golhová.

V Handlovej sa konalo aj posledné 4.
kolo Slovenského pohára vo weight
pullingu a preto sa vyhodnotili aj
absolútni víťazi za rok 2014. Na
Slovakian Cup of Weight Pulling
sa prihlásilo 39 súťažiacich so Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej
republiky. Tento pretek mal po tri
váhové kategórie zvlášť pre psy
a sučky a ťahanie bolo s návnadou
po podlahe s gumou. V nedeľu
13.7.2014 sa konali preteky v tzv.
Bull športoch, kde sa prihlásilo 48
súťažiacich so Slovenska, Maďarska,
Poľska a Českej republiky. Skvelá
atmosféra urbilia bodku tomuto
úspešnému podujatiu.
Ing. Rastislav Dobiš

VATU 2014

Handlová

Galéria Karpaty Art Gallery a mesto Handlová
Vás pozývajú na vernisáž výstavy druhého ročníka
podujatia:
Výstava amatérskych tvorcov umenia 2014 Handlová (Vatu 2014).
Vernisáž:
5. 8. 2014 /začiatok: 17:00/ Karpaty Art Gallery
Námestie baníkov 2 / bývalá Makyta na poschodí.

na facebooku!
Like!

Hľadáte miesto
na rodinné stretnutie
(svadba, oslava, kar...)
046/ 5444013

Kto nefandí, nie je PEOPLE
Aj v tomto kalendárnom roku otvára svoje brány všetkým amtérskym a profesionálnym basketbalistom tradičný, veľmi populárny turnaj
HANDLOVSKÝ PEOPLE STREETBALL CUP.
Urob si svoj tím a príď si zahrať o skvelé ceny.
Turnaj štartuje v sobotu 9. augusta 2014 o 8 h pred reštauráciou a cocktail
barom People v Handlovej.
Nenechajte si ujsť pekne strávený deň pod deravými košmi v kruhu veľkej basketbalovej rodiny. Zúčastniť sa môžeš v troch kategóriách...
Na víťaza každej kategórie čaká víkendový pobyt pre celý tím v špičkovom Hoteli
GALILEO na Donovaloch.
Registrovať sa môžete online na oficiálnej webovej stránke www.basketland.sk
alebo na telefónnom čísle 0917 793 427.
Michal Sekereš

Počas plánovanej odstávky

plavárne v meste Handlová sa vykonávajú opravy a revízie

Fotoštúdio ASTERION

Fotky na preukážky, maturitné foto, portréty...
0907774280, 5444013, wwwinkubatorhandlova.sk

Predám zabehnutú večierku v osobnom
vlastníctve, v nebytových priestoroch.
Vhodné aj na iné podnikateľské účely.
0905512 529. Morovnianska cesta

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

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
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Autodiely - Autocentrum Štingl
Autoservis - pneuservis.

Predaj najlacnejších náhradných dielov,
súčiastok v meste! Montáž autofólií
a ťažných zariadení. STK, emisné kontroly.
Telefón: 046 / 547 21 47
Mobil: 0905 383 587, 0905 825 255
Otváracie hodiny
E-mail: karolstingl@centrum.sk

8:00 - 17:00
Poštová 4, 972 51 Handlová
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