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September je taký 
zvláštny mesiac 

 Sám som to mnohokrát pre-
žíval. Lebo sa nenávratne končí 
krásne vylihovanie a bezstarost-
né povaľovanie a začínajú sa opäť 
školské povinnosti. 
 Viete, aj som sa tešil po 
dvoch mesiacoch prázdnin na 
spolužiakov, aby sme si mohli 
porozprávať zážitky z leta. Aj toho 
vylihovania už bolo dosť. Takže, 
žiaci, študenti, je tu september 

– škola volá!
 Pre vyše sto detí z Handlovej 
bude začiatok  septembra taký 
iný, slávnostný.
 Po rokoch bezstarostných 
hier naši predškoláci nastúpia 
po prvýkrát do školy. Ich pocity 
si vieme všetci predstaviť, sami 
sme to zažili na sebe a na svojich 
deťoch. Milí prváčikovia, všetci 
sme na vás hrdí a vôbec nepo-
chybujeme, že nástup do školy 
všetci zvládneme bez problémov.
 September je pre nás Hand-
lovčanov  ešte aj o niečom inom. 
O našej baníckej príslušnosti 
k bratstvu baníkov. Opäť oslá-
vime ťažkú a záslužnú banícku 
prácu na našom námestí. Opäť 
sa všetci stretneme pri Pamätníku 
obetiam banských nešťastí, či na 
baníckom jarmoku alebo Pálfyho 
Laure. 
 Dúfam, že počasie bude priaz-
nivé, aby sme mohli absolvovať 
všetko, čo sme pre vás na Regio- 
nálne oslavy Dňa baníkov 2014 
pripravili. 
Krásny september, priatelia 

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta  Handlová 

Je tu nový školský rok 2014/15

tel.: 5444013

Prázdniny skončili a školské 
zvonce sa tešia, ako budú 
pravidelne oznamovať začiatok 
a koniec vyučovania, ktoré 
začne v utorok 2. septembra 
2014. Medzi násobilkou, diktát-
mi a učením však budeme mať 
aj dni voľna a prázdnin. 

V školskom roku 2014/2015 
bude v období školského vyučo-
vania spolu 187 vyučovacích dní, 
43 sobôt a nedieľ, 25 dní prázd-
nin (z ktorých 7 dní pripadne na 
sviatky) a ďalších 5 voľných dní 
sviatkov. Obdobie školských 
prázdnin (letné prázdniny) bude 
trvať 62 dní. 

A ešte jeden dôležitý dátum 
– celoslovenské testovanie žia-
kov 9. ročníka základných škôl. 
Testovanie 9-2015 sa uskutoční 
v stredu 8. apríla 2015.

Máme nových štatutárnych 
zástupcov  škôl
V mesiaci jún 2014 sa uskutočni-
li výberové konania na obsadenie 
miesta riaditeľov niektorých 
našich škôl na ďalšie päťročné 
funkčné obdobie. 
Výsledky výberových konaní:
ZŠ, Mierové námestie 255/27, 
Handlová – od 1. 7. 2014 funkciu  

(pokračovanie na str. 4)

Termíny prázdnin
Jesenné prázdniny:   
30. – 31. október 2014 
Vianočné prázdniny:  
22. december 2014 – 7. január 
2015
Polročné prázdniny:   
2. február 2015 (pondelok)
Jarné prázdniny 
(Trenčiansky kraj):  
16. – 20. február 2015
Veľkonočné prázdniny:   
2. – 7. apríl 2015
Letné prázdniny:    
1. júl – 31. august 2015
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V dňoch 22. - 24. augusta sa 
konal Spoločný výročný oheň 
trampských osád T.O. Dvorana 
Slávy, T.O. Dakota. T.O. Saskato-
on a T.O. Vatovec. 
Vyše 200 kamarátov zo Slovenska 
a Moravy prijalo pozvanie hand-
lovských kamarátov, aby spolu 
oslávili  výročia osád. 

Miesto potlachu  si zvolili Meteor, 
kedysi vyhľadávané miesto  na 
oddych. Už niekoľko desiatok 
rokov však tento krásny flek 
s nezvyčajnými skalnými útvarmi, 
o ktorých mnohí Handlovčania ani 
nevedia, ostal v zabudnutí a po-
stupne spustol a zarástol. 
Po dvoch mesiacoch poctivej 

driny kamarátov z poriadajúcich 
osád každému návštevníkovi  
potlachu spadla sánka. Upravené 
chodníky, vybudované mostíky, 
vyčistené okolie skál, nové oh-
niská, osadené lavičky, vykosené 
lúky a opravená studnička spravili 
z nedávnej pustiny krásny kút na 
oddychovanie a relax. 

Bez zbytočných rečí, bez pro-
jektov, bez eurofondov, len tak. 
Rozhodli sa a spravili. Nielen pre 
seba, pre všetkých. 

Za všetkých, ktorí majú radi príro-
du Vám ďakujeme.

Aťo Horváth, foto Ali Huszár.

Trampi vyčistili Meteor



 SENIOR BÁL
Dňa 12. augusta 2014 o 16.00 hod. 
sa v  SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, 
n. o., uskutočnil historicky prvý 
SENIOR BÁL. Podujatie zorganizo-
vali zamestnanci spolu s výborom 
obyvateľov  nášho zariadenia, ale 
aj so sponzormi, ktorí vecnými 
darmi prispeli k bohatému občer-
stveniu a cenami  do tomboly. 

 Bál prišiel svojou účasťou pod-
poriť i primátor mesta Ing. Rudolf 
Podoba. Ďalšími veľmi milými hos-
ťami boli členovia Klubu dôchodcov 
v Handlovej pod vedením M. Róz-
sovej. O príjemnú atmosféru plnú 
známych melódií sa postaral pán  
Anton  Michele,  dlhoročný člen 
a hlavne dirigent  bývalej  baníckej 
dychovky v Handlovej. Svojou hrou 
na harmoniku   oživil staré,  ale stále 
svieže piesne tých „skôr narode-
ných“. 

 Sme radi, že v našom zariadení 
sa vytvoril spevácky krúžok pod 
názvom „Hviezdičky“, ktorý svojím 
vystúpením otvoril Senior bál.
 Veľké očakávania boli od tom-
boly. Viac ako 30 cien čakalo na 
výhercov, ktorí si svoju cenu museli 
„vyspievať“.  
Potešilo nás, že sme v našich ra- 
doch objavili  nové talenty. 

Celé podujatie sa nieslo vo veľmi 
priateľskej atmosfére, o čom 
svedčia i vyjadrenia niekoľkých 
klientov Senior centra:

 „Všetkým obyvateľom sa bál páčil, 
najmä pieseň venovaná baníkom, 
ktorí zahynuli pri banskom nešťastí. 
Pieseň zahral a zaspieval pán Mi-
chele spolu s pánom primátorom. 
Boli by sme radi, keby sa takéto 
podujatia organizovali častejšie.“

(Š. Skáčik)

 „Veľmi sme sa potešili tombole. 
Zabávali sme sa na speváckych 
výkonoch výhercov. Každý dúfal, 
že práve on niečo vyhrá. Príjem-
ným prekvapením bola návšteva 
z klubu dôchodcov. Pozitívne bolo, 
že mnohí z nás našli medzi  jeho 

členmi svojich dávnych kolegov, 
kamarátov, susedov“. 

(J. Jančíková)

 „Touto cestou sa i my, obyvate-
lia, chceme poďakovať pracovníkom 
Senior centra za krásnu akciu a dú-
fame, že sa takéto stretnutia budú 
opakovať častejšie.“                     

(H. Belanová)

 „Dnes sme zabudli na zdravotné 
problémy, na to, že mnohí sme 
už pripútaní na invalidný vozík, že 
máme viac smútku ako radosti, 
že niekedy sa cítime osamelí. Toto 
stretnutie bolo krásnou spomienkou 
našej mladosti.“
Ď a k u j e m e za krásnu akciu!“ 

(Ľ. Steinhüblová )
I. Ondrušíková
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Jubilanti v mesiaci  
 A U G U S T   2014

Mária Švingálová
Pavol Kočner
Augustín Danielčik
Anna Žabenská
Etela Chrenková
Imrich Škrovan
Helena Ďurková
Juliana Radovičová
Mária Štrbavá
Magdaléna Laučíková
Anna Vreteničková
Elena Reisová
Helena Šablová
Margita Halmová
Anastázia Šchäfferová
Jozef Šmajda
Mária Lauková
Igor Tadlánek
Marta Parillová 
Ľudmila Krchnavá
Viliam Pogádl
Cecília Dudášová
Juraj Abrahám
Róbert Wohland
Milan Dulaj
Michal Vrška
Mária Róžová
Tatiana Magdolenová
Štefan Šabík
Mária Kolláriková
Anna Labancová
Július Čakloš
Mária Šikulová 

Narodené detičky 
júl/august  2014

Peter  Kosec
Adrián  Solčáni
Sebastián  Koňarik
Erik  Schwarcz
Marco  Koukal
Melánia  Fraitová
Lujza  Fabianová
Nina  Chudá
Bibiana  Novosedlíková
Sabína  Ševcu
Kristína  Sombathyová
Lea  Šrámková
Dominika  Jakkelová
Sarah  Belkovičová
Lucia  Wohlandová
Barbara  Šimová
Sofia  Ištoková

Tento projekt sa realizuje vďaka 
programu Šanca pre váš región 
Nadácie Orange

Projektom chceme v prvom rade 
vytvoriť kompromis medzi psič-
kármi a ostatnými občanmi. Pre 
psičkárov v lokalitách Mostná 
ul., Prievidzská ul. a ČSA chce-
me vytvoriť lepšie podmienky na 
venčenie psov, pričom sa mierne 
zrevitalizuje aj verejný priestor 
pre občanov žijúcich a pohybuj-
úcich sa v dotknutých lokalitách. 
Venčoviská sa vyčistia, osadia 
sa koše na exkrementy a osadia 
sa tiež informačno-vzdelávacie 

tabule. Sáčky pre psičkárov budú 
rozdávané na besedách, ktorými 
chceme zvýšiť povedomie obča-
nov o základných povinnostiach 
venčenia ako aj o nebezpečenstve 
psích exkrementov. Psičkári a 
občania v dotknutých lokalitách 
budú informovaní o prácach v ich 
lokalitách a uvítame, ak sa sami 
zapoja a pomôžu. 

Už v máji a júni 2014 boli realizo-
vané besedy na základných ško-
lách, v ktorých boli deti informo-
vané o problematike znečisťovania 
verejného priestranstva výkalmi 
svojich štvornohých miláčikov, 
o základných povinnostiach pri 
venčení psov a práve odstraňova-
ní výkalov. Deti sa aktívne zapájali 
do diskusií a sami poukazovali na 
množstvo výkalov na chodníkoch 
a verejnej zeleni, ktoré na mies-
tach zanechávajú nezodpovední 
držitelia psov. Častým problémom 

neodstránenia výkalov býva ne-
dostatok vhodných odpadových 
košov v blízkosti plôch, kde sú 
psíkovia venčení. Doplnenie 
verejných priestranstiev ďalšími 
košmi by malo eliminovať tento 
nedostatok v niektorých lokalitách 
mesta a tým zlepšiť celkovú situ-
áciu v tejto oblasti. Ďalšie besedy 
plánujeme v októbri 2014.  

Projekt realizuje: Mestská Polícia, 
ref. regionálneho rozvoja MsÚ, 
Detský a mládežnícky parlament 
mesta Handlová, OZ Mestský Ky-
nologický klub Handlová, občania 
Handlovej - dobrovoľníci. 

Pre viac informácií volajte: 
MsP - 046/5475 007 
alebo Ref. reg. rozvoja MsÚ 
- 046/3810585

Ref. reg. rozvoja MsÚ a MsP

Revitalizácia verejných venčovísk v Handlovej 
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Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
Podávanie kandidátnych listín
Kandidátne listiny prijíma Ing.  Tatiana Molnárová, zástup-
kyňa prednostu MsÚ Handlová a zapisovateľka miestnej 
(mestskej) volebnej komisie, č. tel.+421 046 519 25 17, 
mobilné tel. číslo – 0918 325 881.

Pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO (mestského, miest-
neho) ZASTUPITEĽSTVA
podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný 
obvod
• politická strana
•  politické hnutie
•  koalícia politických strán 
 a politických hnutí
•  nezávislý kandidát

 Politická strana, politické hnutie a koalícia politic-
kých strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu 
prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopi-
soch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie 
najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t. j. najneskôr 21. 
septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené 
vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta 
uvedeného na kandidátnej listine.

 Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne 
v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) 
volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, 
t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine 
musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie ne-
závislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia 
podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.

Pre VOĽBY STAROSTU OBCE (primátora mesta, starostu 
mestskej časti)
podáva kandidátnu listinu
•  politická strana
•  politické hnutie
•  koalícia politických strán 
 a politických hnutí
•  nezávislý kandidát

 Politická strana, politické hnutie a koalícia politic-
kých strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu 
prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopi-
soch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie 
najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t. j. najneskôr 21. 
septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené 

vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného 
na kandidátnej listine.
Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne 
v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) 
volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, 
t. j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine 
musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie ne-
závislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia 
podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.
Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť 
pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie pred-
pokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného 
zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov) — získanie as-
poň stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dokladom 
osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú:

•  výučný list, 
•  vysvedčenie o záverečnej skúške, 
•  záverečné vysvedčenie,
•  vysvedčenie o maturitnej skúške. 

 Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí 
fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdela-
nia.

Počet obyvateľov mesta Handlová  17 222
Minimálny počet podpisov voličov podporujúcichm kan-
didatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného 
(mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (pri-
mátora).                                                                  

Počet obyvateľov obce
Počet podpisov 
voličov na petícii

do 50  10

51 - 100  20

101 - 500  40

 501 - 2 000  100

 2 001 - 20 000  200

 20 001 - 100 000  400

 nad 100 000  600

Pozvánka 
na Mestské zastupiteľstvo

Primátor mesta Handlová 
Ing. Rudolf Podoba zvoláva 

Mestské zastupiteľstvo 
mesta Handlová 

na štvrtok 25. septembra 2014  
o 14. 00 hod. do Veľkej zasadacej 

miestnosti MsÚ Handlová. 

Pozvánku s programom nájdete na 
www. handlova.sk a  vo vývesnej 

tabuli MsÚ.

Máme nových 
štatutárnych zástupcov  škôl
(pokračovanie zo str.1)

riaditeľky školy vykonáva 
Mgr. Iveta Jakubová

ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, 
Handlová – od 1. 7. 2014 začala 
svoje druhé funkčné obdobie 
Mgr. Elena Šoltysová, 
riaditeľka školy  

CVČ, Námestie baníkov 3, Handlová 
– od 1. 7. 2014 naďalej vykonáva 
funkciu riaditeľky centra 
Mgr. Mária Soláriková 

Základná umelecká škola, Poštová 
58, Handlová - od 1. 9. 2014 je ria-
diteľkou školy Valéria Ferčáková 

Všetkým školopovinným – žiakom, 
rodičom, pedagógom, vedúcim 
a ostatným zamestnancom škôl 
a školských zariadení prajeme zdra-
vý, pohodový a úspešný školský rok 
2014/15. 

Tak teda s chuťou do školy!

  Mgr. Jaroslava Maslíková

 Keď ste mali možnosť zazrieť Ka- 
plnku Sedembolestnej Panny Márie 
v niektorých publikáciách o Hand-
lovej – videli ste ju krčiť sa medzi 
dvoma skalami. 

 Pohľad ne tieto dve skaly evokuje 
dva mlynské kamene,  medzi ktorými 
sa melie múka na chlieb, nevyhnutnú 
súčasť života človeka. Ale aj iná myš-
lienka mi napadá: „byť medzi dvoma 
mlynskými kameňmi“ – byť vo veľmi 
oťažitej, až úzkostnej situácii.
 A snáď tá druhá myšlienka viedla 
našich predkov postaviť práve medzi 
týmito dvoma kameňmi, kameňmi 
symbolizujúcimi ľudskú úzkosť 
a ohrozenie, kaplnku. Lebo sú situ-
ácie ohrozenia v našom živote, ktoré 
my, ľudia len vlastnými silami nevieme 

riešiť, a potrebujeme pomoc Silnejšie-
ho, aby nás nerozomleli.
Kaplnka v severnej bráne nášho 
mesta hovorí o podstatnej vlastnosti, 
či skúsenosti tých, ktorí tu žili pred 
nami.
 Čas bežal. Zvyšujúce sa požiadav-
ky na cestnú sieť viedli ľudí k odstrá-
neniu dvoch kameňov. Na ich mieste 
je dnes široká, bezpečná cesta. Táto 
cesta už neevokovala myšlienku úz-
kosti, ohrozenia. Nuž nečudo, že sa 
na kaplnku akosi zabudlo,  začali sme 
ju prehliadať.
 Našťastie nie všetci. Našli sa medzi 
nami takí, ktorí sa nedali bezpečnou 
cestou presvedčiť, že už niet úzkost-
ných a oťažitých situácií v našom 
živote a zmobilizovali prostriedky 
a ďalších ochotných ľudí, aby v „se-

vernej bráne“ nášho mesta sa opäť 
zaskvela kaplnka, ktorá bez slov, ale 
predsa vypovedá o našich koreňoch, 
o koreňoch, ktoré si naši predkovia 
tak starostilo chránili.
 Nech Pán odmení všetkých tých, 
ktorí sa o znovuzviditeľnenie našej 
kaplnky zaslúžili a nech kaplnka opäť 
„hovorí“  svojou tichou, nenápadnou, 
ale pritom veľmi potrebnou rečou 
o tom, že človek veľa môže, ale aj 
veľa nemôže. Že všeličo vie, ale aj 
všeličo nevie. Že k plnosti jeho života 
potrebuje Toho, od ktorého vyšiel a ku 
ktorému smeruje.
 Znovuposvätenie obnovenej  Ka- 
plnky sedembolestnej Panny Márie 
sa uskutoční 20. septembra o 15.OO 
hodine.

Mgr.  Ján Holbík 

Kaplnka sedembolestnej Panny Márie v Handlovej – severná vstupná brána do mesta

Systém varovania 
obyvateľov 

Harmonogram skúšky je zverejne-
ný na stránke www. handlova.sk 
Siréna sa bude najbližšie skúšať 

v piatok 12. 9. 2014. 
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DaMP
Pod týmto názvom fungujeme už      
7 rokov, táto skratka je značkou 
Detského a mládežníckeho parla-
mentu mesta Handlová.

Sme skupinka mladých ľudí v Hand-
lovej, ktorí chcú:

–  zaktivovať mládež v meste, získať 
ju pre prácu v kultúre, športe a spo-
ločenskom živote a zároveň vzbudiť 
u mladých  záujem o veci verejné,

– reprezentovať, presadzovať a 
obhajovať záujmy mladých ľudí 
žijúcich alebo študujúcich na území 
mesta Handlová vo vzťahu k miestnej 
samospráve, ale aj iným inštitúciám 
a organizáciám, vhodným spôsobom 
upozorňovať na problémy a ponúkať 
ich riešenia,

– iniciovať a organizovať akcie týka-
júce sa života mladých ľudí v meste 
Handlová alebo odovzdať skúsenosti

– nadväzovať spoluprácu s inými 
mládežníckymi parlamentmi, ktoré 
pôsobia v iných mestách na území 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
Slovenskej republiky ale aj  v zahrani-
čí.

Ty si ten správny, pridaj sa k nám,
 sme dobrá značka!

Kontakt: 0907 848 650
pdeliova.cvc@gmail.com

Paulína Déliová

Presne pred 60 rokmi (v šk. rok 
1954/55) sa začala písať história 
Gymnázia v Handlovej, a  to v bu-
dove bývalej ZŠ na Ul. Márie Kršá-
kovej (dnes Senior-centrum).
 
1. februára 1961 sa škola presťaho-
vala do priestorov  ZŠ na Školskej 
ulici a odtiaľ do budovy na Ul. No-
vomeského. A práve túto budovu  si 
mnohí Handlovčania spájajú s Gym-
náziom, lebo tu prebiehala výučba 
viac ako 40 rokov.  K životu patrí aj 
zmena,  zmeny nás posúvajú ďalej. 
Od septembra šk. roku 2014/15 
Gymnázium I. Bellu bude fungovať 
v budove  na Lipovej 15. Počas 
prázdnin prebiehali v nových pries-

toroch nevyhnutné rekonštrukčné 
práce. Žiaci sa môžu tešiť na čisté, 
vynovené  a hlavne teplejšie pries-
tory, lebo hlavným dôvodom na sťa-
hovanie je vysoká cena za teplo a za 
prevádzku kotolne na Novomeského 
15. Budova na Lipovej 15 má od       
1. 1. 2014 vlastný zdroj vykurovania, 
čím škola ušetrí finančné prostriedky, 
ktoré môže použiť na modernizáciu 
výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Gymnázium I. Bellu sa môže po-
chváliť:
– kvalitnou prípravou študentov na 
vysoké školy,
– výbornými výsledkami na matu-
ritných skúškach (celoslovenský 
priemer študentov gymnázií z exter-

nej časti MS zo SJL bol 74,6 a naši 
študenti dosiahli 75,3 %, čo sa týka 
AJ, NJ, tu väčšina študentov využila 
certifikát ako náhradu MS, maturanti 
nesklamali ani v ústnej časti MS, z 
ktorej  priemerná  známka zo všet-
kých predmetov bola 1,79, všetci 
študenti úspešne zmaturovali a do-
stali sa na VŠ),
–  rodinnou atmosférou,
–  individuálnym prístupom k žiakom.
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí 
nám zachovali priazeň a zverili nám 
do rúk  to najcennejšie – svoje deti 
a my, všetci zamestnanci školy, sa 
budeme  zo všetkých síl snažiť túto 
dôveru nesklamať. 

  Mgr. Dagmar Strmeňová

Gymnázium I. Bellu v Handlovej v nových priestoroch

Zber veľkoobjemného 
odpadu v Handlovej 
29. - 30. 9.  a 1. 10. 
2014

Mesto Hand-
lová a Hater 
Handlová 
spol. s. r. o. 
oznamujú, že 
zber veľkoobjemného odpadu sa bude 
v Handlovej a mestských častiach 
konať tak, ako v predchádzajúcich 
rokoch, t. z. občania mesta majú 
možnosť uložiť veľkoobjemný odpad 
vedľa zberných nádob na zber KO 
najskôr jeden deň pred stanoveným 
termínom vývozu a KO sa bude zvá-
žať nasledovne:

Pondelok 29. 9. 2014 
– KBV, obytné domy, paneláky
Utorok 30. 9. 2014 
IBV – rodinné domy
Streda 1. 10. 2014 
mestské časti Morovno a Nová 
Lehota.

Novootvorené 
a zrušené prevádzkarne
 

J ú l    2014:
– sprostredkovanie zamestnania za 
úhradu,  Námestie baníkov 10/4 
–  manikúra, pedikúra, 
Mierové nám. č. 250
Zrušené:
– nie sú evidované

Vážení rodičia,
chcete naučiť svoje dieťa aktívne 
oddychovať a zmysluplne využívať 
svoj voľný čas? Chcete aby Vaše 
dieťa bolo samostatné, všestranné 
a tvorivé? Aby dokázalo rozvíjať 
svoje nadanie alebo prebudilo v se-
be skrytý talent?

Prihláste ho do centra voľného 
času v Handlovej!
V školskom roku 2014/15 pripravu-
jeme bohatú ponuku krúžkov pre deti 
mládež aj dospelých:
Angličtina pre deti MŠ, Angličtina 
pre žiakov ZŠ, Nemčina pre žiakov 
ZŠ, Nemčina pre dospelých, Kurz 
spoločenského tanca a spoločenskej 
výchovy, Divadelný krúžok, Výtvarný 
pre žiakov ZŠ, Farbičky-čarbičky pre 
najmenších, Papierová grafika pre ZŠ, 

Robotika, Detský a mládežnícky parla-
ment, Kynológ, Žurnalista, Astronóm, 
Gymnastika,  Roztlieskavačky, Aikido, 
Aerobik, Horolezec, Rybár, Fotograf, 
Pohybové a loptové hry.
Ako novinky v novom školskom roku 
Vám ponúkame:
Mažoretky, Kurzy módy, módneho de-
signu, Kurzy kresby a maľby a Výroba 
šperkov.
Veríme, že si každý z Vás nájde v tak 
širokej škále záujmovej činnosti uplat-
nenie svojich záujmov a potrieb. 

-M.S.- 

CVČ  informuje

Mimoriadna ponuka 

DREVENÉ BRIKETY
Lisované drevené brikety pod tlakom z čistého 
dreva bez prídavných materiálov

Delta systém, a.s. (Stavebniny za Gewisom)
Po- PI: 7.00 – 16.00, SO: 8.00 – 12.00
Tel.: 046/ 5477005, 5472000, 0905 634130

PLAVÁREŇ mesta Handlová  

OTVORENÁ  
od utorka 16. septembra 2014.

Ranné plávanie už od 6.30 hod. 
na permanentku.
AQUA CVIČENIE  – začíname utorok 
16. 9. 2014 o 18.30 hod.
Fínska sauna, infrasauna, masáže  
od stredy 17. 9. 2014 od 10.00 hod.

PO -  PI:  9.00 - 20.00 hod.
SO -  NE: 9.00 - 19.00 hod.
Informácie:  0918 911 401

EKO TRH 
2014
17.9.2014 - 19.9.2014
Výstava sa uskutoční 
v priestoroch Domu kul-
túry Handlová v čase 
od 8,00 h. do 16,00 h.
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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 . . .
Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac júl 2014 – august 2014 
(od 21. 7. 2014 do  15. 8. 2014) 
celkom 341 udalostí. 

Zaevidovaných bolo 64 priestupkov, 
z ktorých bolo 23 priestupkov ozná-
mených občanmi mesta. 
Z celkového počtu bolo 25 doprav-
ných priestupkov. V 7 prípadoch pou-
žili príslušníci TPNZOMV, tzv. papuču.
VZN č. 8/2013 o zákaze podávania 
a požívania alkoholických nápojov 
v územnom obvode mesta Hand-
lová, Novej Lehoty a Morovna – 4 
priestupky.
Proti majetku boli oznámené a zistené 
4 priestupky.  
Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
verejného poriadku, kde MsP riešila 
celkom 6 priestupkov, z ktorých 3 
priestupky boli na úseku rušenia noč-
ného kľudu, 1 priestupok bol na úseku 
verejného pohoršenia a 2 priestupky 
na úseku znečistenia verejného 
priestranstva.   
Zákon 223/2001 o odpadoch bol 
porušený v 6 prípadoch.
V 8 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 2 prípadoch sa priestupku dopustili 
mladistvé osoby.
Príslušníci mestskej polície odchytili  
7 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku (2 psov si zobrali pôvodní 
majitelia). 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 101 zákrokov a 19 výjaz-
dov k narušeným monitorovaným 
objektom. 
Kamerovým systémom bolo ziste-
ných 11 priestupkov. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušník-
mi MsP vykonaných 15 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od  21. 7. 2014 do 
15. 8. 2014

22. 7. 2014 o 17:55 hod. 
–  tel. na stálu službu oznámili za-
mestnanci z NsP, že sa tam nachádza 
podnapitý muž, ktorého na interné od-
delenie priviezla RZP a on teraz nere-
aguje na ich výzvy a nechce nemoc-
nicu opustiť. Po príchode hliadky bola 
zistená totožnosť muža. Z areálu NsP 
bol hliadkou vyprevadený a posadený 
na lavičku za vrátnicu, nakoľko nebol 
schopný vlastnej chôdze a bol celý 
pomočený. 
24. 7. 2014 o 09:52 hod. – tel. ozná-
mil obyvateľ Chrenovca – Brusna, 
že pri poliklinike na Okružnej ulici 
mu neznáme vozidlo poškodilo jeho 
vozidlo Audi (predný ľavý blatník a 

ľavé vonkajšie spätné zrkadlo). Vodič 
z nehody odišiel a nečakal do prí-
chodu vodiča poškodeného vozidla. 
Prezretím kamerových záznamov 
MsP bol zistený vodič zásobova-
cieho vozidla, ktorý vozidlo Audi na 
parkovisku poškodil. Vec rieši ODI 
Prievidza.
30. 7. 2014 o 23:20 hod.
– stálou službou MsP oznámené, že 
na Úderníckej ulici  spadol starší muž 
v podnapitom stave na cestu. Hliadka 
na mieste zistila staršieho muža, 
ktorý ležal uprostred cesty, na hlave 
mal krvavý opuch a na tvári odreniny. 
S hliadkou ťažšie komunikoval, nebol 
schopný sa postaviť, tak ho hliadka 
usadila. Po chvíli hliadka zistila to-
tožnosť muža. Vzhľadom na zranenia 
bola mužovi privolaná RZP, ktorá si ho 
na mieste prevzala.   
1. 8. 2014 o 21:32 hod. 
– stála služba tel. oznámila, že na 
KMS spozorovala tri osoby, ako prešli 
do uličky za zberné suroviny na Poš-
tovej ulici. Hliadka na mieste zistila 
tri osoby, ktoré prechovávali a chceli 
užívať omamné a psychotropné látky. 
Pre podozrenie zo spáchania preči-
nu neoprávneného prechovávania 
omamnej látky, psychotropnej látky, 
jedu alebo prekurzoru pre vlastnú 
potrebu bola vec odovzdaná na OOPZ 
Handlová. 
2. 8. 2014 o 00:00 hod.
– tel. požiadala stála služba OOPZ 
o súčinnosť pri bitke v parku na 
Nám. baníkov. Po príchode na miesto 
spoločne s hliadkou OOPZ už k bitke 
nedochádzalo. Na mieste sa na-
chádzal napadnutý mladík, ktorý mal 
rozbitý nos a sťažoval sa na bolesť 
sánky, preto mu bola privolaná RZP. 
Poškodený útočníka poznal, ale ten 
sa na mieste už nenachádzal. Vec 
rieši OOPZ.
5. 8. 2014 o 19:55 hod. 
– oznámené zo stálej služby, že je 
pravdepodobne poškodený betóno-
vý plot okolo kostola pri pošte. Na 

mieste zistené, že k poškodeniu plota 
došlo pravdepodobne pri otáčaní ná-
kladného vozidla s návesom, nakoľko 
na zemi aj na plote boli zvyšky zo 
zadnej narážacej gumy a čierna ryha 
o dĺžke cca 60 cm. MKS bolo neskôr 
potvrdené, že poškodenie spôsobil 
náves kamiónu pri otáčaní. 
9. 8. 2014 o 01:15 hod. 
– MKS zistená bitka pri Mexiku 
a neskôr na Prievidzskej ulici, kde 
na hlavnej ceste ostal ležať neznámy 
muž. Na mieste sa nachádzalo asi 
50 rómov, ktorí po sebe vykrikovali. 
Medzi niektorými dochádzalo ku 
konfliktom a vzájomnému napádaniu. 
Hliadka situáciu ukľudnila, zotrvala na 
mieste, pokiaľ sa všetci nerozišli spo-
lu s hliadkou OOPZ, ktorá na miesto 
prišla. Zranený muž, odmietol privola-
nie RZP. Kamaráti ho odviedli domov, 
že on je len viacej opitý a nič mu nie 
je. MKS zistené, že došlo k výtržnosti 
a napadnutiu osoby, ktorá ležala na 
zemi.
11. 8. 2014 o 16:50 hod. 
– tel. oznámené na stálu službu, že 
nejaký cyklista spadol z mosta na 
Ligetskej ulici. Na mieste zistené, že 
muž spadol z bicykla pravdepodobne 
z dôvodu, že bol pod vplyvom alkoho-
lu. Pádom si spôsobil zranenie hlavy 
a odreniny na rôznych častiach tela. 
Hliadka zotrvala na mieste do prícho-
du RZP a upovedomila rodičov o tom, 
že zranený syn je v NsP Bojnice.
13. 8. 2014 o 15:15 hod. 
– tel. oznámené, že na ul. 1. mája je 
zranený muž a má rozbitú hlavu. Na 
mieste zistené, že sa jedná o star-
šieho pána, ktorý mal tržnú ranu  
na temene hlavy spôsobenú pádom       
na chodník. Zranený bol pod vplyvom 
alkoholu, s hliadkou komunikoval, 
iné zranenie nebolo zistené. Hliadka 
zotrvala na mieste do príchodu pri-
volanej RZP a následného odvozu do 
nemocnice.  

Ing. Milan Pepich

Zhorené kontajnery
Dňa 10. 8. 2014 v čase približne 
o 13.40 hod. bolo zistené, že na Ná-
mestí baníkov za Inkubátorom horia 
3 plastové kontajnery. V tom čase 
už hasiči vykonávali zákrok a hasili 
zvyšky kontajnerov. Šetrením MsP 
bolo zistené, že oznamovateľ požiaru 
sa nachádzal na Námestí baníkov, 
pričom uvádzal, že išiel okolo a chcel 
oheň uhasiť, ale už sa mu to nepoda-
rilo. Oznamovateľ bol pod vplyvom 
alkoholu a tvrdil, že vykonal dobrú 
vec, keď privolal hasičov. Následným 
preverovaním záznamov kamerového 
systému MsP Handlová  sa podarilo 
zistiť, že práve oznamovateľ úmyselne 
podpálil kontajnery a z miesta odišiel 
na miesto, z ktorého pozoroval horia- 
ce kontajnery a vykonávaný zákrok 
hasičov a polície. Mestu Handlová 
týmto konaním vznikla škoda približ-
ne vo výške 500 eur. Vzhľadom pre 
podozrenie zo spáchania prečinu 
poškodzovania cudzej veci bola vec 
odovzdaná OO PZ v Handlovej.

Ing. Milan Pepich

Otvárame  
vykurovaciu sezónu
Je tu prechodné obdobie a s ním spo-
jené striedanie teplejších a chladnej-
ších dní. Vykurovacia sezóna podľa 
platnej legislatívy začína 1. septembra 
a dodávateľ tepla je povinný dodávať 
teplo, ak priemerná vonkajšia denná 
teplota vzduchu klesne pod 13 °C dva 
dni za sebou a podľa predpovede po-
časia sa neočakáva oteplenie. 
Dodávateľ s odberateľom sa však 
môžu dohodnúť aj na inom režime vy-
kurovania. Stačí, aby správca poslal 
požiadavku na vykurovanie dodáva-
teľovi tepla. Náš systém umožňuje 
vykurovať domy individuálne, podľa 
požiadaviek vlastníkov bytov. 
Pred otvorením vykurovacej sezóny 
je dôležité vykonať prehliadku celého 
vykurovacieho systému.

Najčastejšie problémy:
– vytopenie – príčinou môže byť 
nedokončená a neodborne urobená 
výmena radiátora (odporúčame 
rešpektovať uvedený termín a skont-
rolovať tesnosť ventilov),
– nekúri sa – jednou z príčin môže 
byť aj to, že sa pri výmene radiáto-
rov pozatvárali „stúpačky“, ale na 
otvorenie sa zabudlo (treba pre istotu 
prekontrolovať).
– na radiátore sú teplé len prvé 
články radiátora, ostatné sú studené. 
Radiátor je hlučný, počuť šumenie, 
žblnkanie. Príčinou je vzduch v radi-
átoroch. Treba úplne otvoriť VŠETKY 
termostatické hlavice, obyvatelia na 
najvyššom podlaží musia odvzduš-
niť všetky svoje radiátory. Je nutné 
vypúšťať nielen vzduch, ale aj vodu, 
opakovane, niekoľkokrát.

KMET Handlová, a. s.
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Kino Baník Handlová 
 september 2014 

4. septembra 2014, štvrtok:
17.00 h SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 
KINA s účasťou verejnosti
17.30 h BELLA A SEBASTIAN, 
20.00 h BELLA A SEBASTIAN, 
rodinný, čes. dabing, MP, 95min.
VSTUPNÉ ZDARMA!!

7. septembra 2014, nedeľa                                                                            
16.00 h ÚTEK Z PLANÉTY ZEM, 
rozprávka, slov. dabing, MP, 89min.
18.00 h EXPENDABLES 3, 
akčný, čes. titulky, MP15, 105 min.

8. septembra 2014, pondelok
18.00h NINJA KORYTNAČKY, 
dobrodružný, česk. dabing, MP  

9. septembra 2014, utorok
18.00h LET´S DANCE ALL IN, 
hudobný, čes. titulky, MP12

11. septembra 2014, štvrtok 
Filmový klub REBEL
19.00h NYMFOMANKA 1, 
erotický, čes. titulky, MP18, 118min.

12. septembra 2014, piatok
19.00h EXPENDABLES 3, akčný, čes. 
titulky, MP15, 105 min.

13. septembra 2014, sobota
16.00 h ÚTEK Z PLANÉTY ZEM, 
rozprávka, slov. dabing, MP, 89min.
18.00 h PAVOL DEMITRA:38, 
dokument, slovensky, MP, 90min.

14. septembra 2014, nedeľa
16.00 h MIKULÁŠ NA PRÁZDNINÁCH, 
rodinný,česk.dabing, MP12, 97min.
18.00 h NINJA KORYTNAČKY, 
dobrodružný, česk.dabing, MP, 101min.

15. septembra 2014, pondelok 
16.00 h POŠTÁR PAT VO FILME, 
rozprávka, slov. dabing, MP, 85min.
18.00 h LET´S DANCE ALL IN, 
hudobný, čes. titulky, MP12, 112min.

16. septembra 2014, utorok
18.00 h PAVOL DEMITRA:38, doku-
ment, slovensky, MP, 90min.

18. septembra 2014, štvrtok 
Filmový klub REBEL
19.00 h NYMFOMANKA 2, 
erotický, čes. titulky, MP18, 124min.

19. septembra 2014, piatok
18.00 h LUCY, akčný, slov. titulky,  
MP15, 90min.

20. septembra 2014, sobota
16.00 h TRAJA BRATIA, rozprávka, 
čes. verzia, MP12, 90min.
18.00 h  SKOR, NEŽ ZASPÍM, triler, 
čes. titulky, MP15, 92min.

21. septembra 2014, nedeľa
16.00 h MIKULÁŠ NA PRÁZDNINÁCH, 
rodinný, česk. dabing, MP12, 97min.
17.00 h SEX TAPE, komédia, slov. 
titulky, MP12, 110min.

22. septembra 2014, pondelok
18.00 h SIN CITY: Ženská, pre ktorú 
by som vraždil, akčný, čes. titulky, 
MP15, 103min.                                

(pokračovanie na str. 8)                 

V prvom rade by som chcela za 
kolektív pracovníkov Domu kultúry 
mesta Handlová poďakovať všet-
kým občanom nášho mesta, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom, ako aj vo 
verejnej diskusii, podporili moder-
nizáciu nášho kina, čo v konečnom 
dôsledku prinieslo svoje ovocie 
a  Handlová sa zaradila medzi tie 
mestá na Slovensku, v ktorých kla-
sické kamenné jednosálové  kino 
nezanikne.
 Dovoľte mi, aby som všetkým       
s radosťou oznámila skutočnosť, že 
digitalizácia Kina Baník je ukončená 
a dňom 4. septembra 2014 kino 
obnovuje svoju prevádzku, tento 
raz s najmodernejšou projekčnou 
technológiou obsahujúcou 7.1. ka-
nálový priestorový zvuk, vrátane 2D 
projekcie. Z handlovského kina sa 
tak stáva multimediálna sála, ktorá 
umožní nielen filmovú projekciu, ale 
aj sledovanie športových a kultúr-
nych prenosov, usporadúvanie kon-
ferencií, s možnosťou projekcie na 
plátno 10 m x 4 m a využitia špičko-
vej projekčnej techniky na realizáciu 
pútavej edukačnej činnosti pre školy  
v čase vyučovania a i. 

 Veľkú vďaku si nesporne zaslúžia 
poslanci mestského zastupiteľstva: 
Emília Pittnerová, Peter Matiaško, 
Mgr. Ivana Hromádková, Eduard 
Straka, Ing. Jarmila Podobová, 
Jaroslav Daubner,  Ing. Rastislav 
Tomanica, JUDr. Ing. Jozef Stopka, 
MUDr. Alica Buzalková, Arpád Kosz-
ta, Michal Hertlík, Ing. František 
Galbavý, Ján Spevár, Ing. Vladimír 
Buzalka, Miroslav Gazdarica, Július 
Dulaj a Ing. Blažej Litva, ktorí svojim 
hlasovaním na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, v marci minulého 
roku, odsúhlasili náš zámer kino 
zdigitalizovať. Touto cestou by som 
chcela poďakovať primátorovi mesta 
Ing. Rudolfovi Podobovi  za to, že 
medzi  jeho prioritami bolo zachova-
nie handlovského kina a v jednaniach 
s Ministerstvom kultúry pomohol 
projekt digitalizácie obhájiť. Digita-
lizáciu Kina Baník sa uskutočnila 

s podporou predsedu Vlády SR. Au-
diovizuálny fond Ministerstva kultúry 
SR finančne náš projekt zastrešil. 
Jej riaditeľovi Doc. PhDr. Martinovi 
Šmatlákovi a pracovníčke Darine 
Horákovej ďakujeme za ústretovosť 
a neoceniteľné rady pri príprave a fi-
nančnom zabezpečovaní  projektu.

  Chcem poďakovať Romanovi 
Martincovi, vedúcemu kina, za 
osobnú zaangažovanosť pri spraco-
vávaní projektu. Práve Roman bol 
ten, ktorý stál pri zrode myšlienky 
zachovania kina v našom meste. 
Braňo Čukan a Janko Chobot boli 
riešiteľmi ostatných záležitostí 
súvisiacich s projektom. Ďakujem 
aj veľmi ochotným zamestnancom 
kín v Galante, Trstenej a Žiari nad 
Hronom, menovite pánovi Kolekovi, 
pánovi Kubicsovi a pani Nitrayovej, 
za cenné informácie a rady. Samo-
zrejme veľmi oceňujem nezastupi-
teľnú pomoc Janky Grenčíkovej st. 
pri verejnom obstarávaní. Nemôžem 
obísť predsedu Únie digitálnych kín 
Ing. Petra Žůreka a poďakovať mu 
za neoceniteľné rady pri špecifikácii 
technológií. Taktiež ďakujem všetkým 
médiám, ktoré vyvolali širokú disku-
siu o potrebe zachovania kina v na-
šom meste. Ďakujem hlavne Danke 
Reindlovej za osobné konzultácie a 
RTV Prievidza za informácie o prie-
behu prípravy a realizácie projektu 
digitalizácie. Moje posledné, ale dôle-
žité poďakovanie patrí firme Dcinex 
a jej manažérovi Milošovi Tourekovi 
za zabudovanie nových technológií 
a konečnú realizáciu digitalizácie. 
Teším sa na našu spolupráca pri 
prevádzkovaní kina. 

  Zavŕšením procesu digitalizácie 
kina sme v Dome kultúry v Handlo-
vej vytvorili kino, ktoré spĺňa prísne 
kritériá svetového DCI štandardu. 
Ináč povedané v Kine Baník sme 
začínali čiernobielym filmom a dnes 
tu máme kvalitný digitálny film. Pre-
vádzkovatelia týchto nových techno-
lógií, na spoločných konferenciách 
informujú aj o nedostatkoch, ktoré 
sa vďaka zlyhaniu ľudského faktora 

často vyskytujú. Uvediem najčastejší 
prípad. Každý filmový digitálny obsah 
musí byť autorizovaný elektronickým 
kľúčom, ktorý e-mailovou poštou za-
siela filmový distribútor na požiadanie 
každému kinu. Stalo sa, že distribútor 
v požadovanom termíne kľúč nedodal 
a kino nemohlo film premietnuť. Uro-
bíme všetko preto, aby sme takýmto 
situáciám predchádzali, alebo ich as-
poň minimalizovali. Teraz oslovujeme 
partnerov so žiadosťou o podporu  
na zakúpenie programu na rezerváciu 
a online predaj vstupeniek a ďalšej 
potrebnej technológie, ktorá skvalitní 
služby divákovi a pevne veríme, že 
u nich nájdeme pochopenie, za čo im 
vopred ďakujem.
 

 Pre diváka je veľmi dôležitá 
informácia o výške vstupného na 
filmové predstavenie. Tu by som 
chcela zdôrazniť, že cenu vstupenky 
určuje distribútor filmov. Z celkovej 
ceny odvádza kino 60 % distribučnej 
spoločnosti a 40 % zostáva prevádz- 
kovateľovi kina. Vo všeobecnosti je 
rozdiel v cene vstupenky medzi mul-
tikinami a jedno sálovými kinami na 
Slovensku 1 euro.  Cena vstupenky 
na filmové predstavenie vo formáte 
2D bude 3,00 až 4,00 eur. Hrací plán,  
budeme prispôsobovať dopytu. Preto 
teraz rokujeme s deviatimi distribuč-
nými spoločnosťami a veríme, že sa 
nám podarí premietať také filmy, ktoré 
budú diváci chcieť vidieť. 

 Na záver chcem povedať, že od 
návštevnosti filmových predstavení 
bude závisieť ďalší rozvoj kina.           
Od Vašich potrieb a požiadaviek 
budeme odvíjať poskytovanie ďalších 
služieb spojených s premietaním 
a radi by sme čo najskôr zaobstarali 
nové, pohodlnejšie sedadlá. Týmto 
Vás prosím, dajte nám vedieť o všet-
kom, čo môže urobiť naše kino lep-
ším a my sa to budeme snažiť uviesť 
do života. 
 S mojimi kolegami sa tešíme       
na stretnutia a želáme vám veľa 
príjemných zážitkov na filmových 
predstaveniach v našom spoločnom 
kine.               Mgr. Jarmila Žišková

Poďakovanie za kino alebo bez vás a týchto ľudí by to nešlo
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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! 

Kino Baník Handlová 
 september 2014 

23. septembra 2014, utorok
18.00 h FAKJÚ, PÁN PROFESOR, ko-
média, česk. dabing, MP12, 118min.

25. septembra 2014, štvrtok 
Filmový klub REBEL
19.00 h VLHKÉ MIESTA, komédia, 
čes. titulky, MP15, 109min.

26. septembra 2014, piatok
18.00 h FAKJÚ, PÁN PROFESOR, 
komédia, česk. dabing, MP12.

27. septembra 2014, sobota
16.00 h POŠTÁR PAT VO FILME, 
rozprávka, slov. dabing, MP, 85min.
18.00 h VŠIVÁCI, dráma, čes. verzia, 
MP12, 98min.

28. septembra 2014, nedeľa
16.00 h TRAJA BRATIA, rozprávka, 
čes. verzia, MP12, 90min.
18.00 h DARCA, scifi, čes.t itulky, 
MP12, 89min.

29. septembra 2014, pondelok
18.00 h SKOR, NEŽ ZASPÍM, triler, 
čes. titulky, MP15, 92min.

30. septembra 2014, utorok
18.00 h MIESTA, dráma, čes. verzia, 
MP12, 108min

VŠETKY FILMY AJ ROZPRÁVKY 
VSTUPNÉ 4 eurá.

Roman Martinca

 Sakrálne pamiatky – 5. časť
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež 
Pius XI. vyhlásil v roku 1927 za hlavnú Patrónku 
Slovenska, si Slovensko a Rímskokatolícka cirkev 
pripomínajú 15. septembra. 
Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Božej Matky 
pochádza z roku 1412. Pre celú Rímskokatolícku 
cirkev uctievať tento sviatok ustanovil pápež Benedikt 
XIII. v  roku 1727 a zároveň povolil, aby sa Panna Má-
ria Sedembolestná uctievala ako Patrónka Slovenska. 
Jej národnou svätyňou sa stala Bazilika Panny Márie 
Sedembolestnej v Šaštíne – Stážach.   

Slováci k Panne Márií oddávna prechovávali osobitnú 
úctu a dôveru v trápeniach. Chrámy zasvätené Božej 
Matke vznikali na našom území najmä po roku 1250, 
teda po odchode Tatárov. Postupne bolo na Sloven-
sku zasvätených Sedembolestnej Panne Márii vyše 
45 kostolov a kaplniek. Tak je tomu aj v Handlovej. 

Prícestná neskoroklasicistická jednoloďová obdĺžni-
ková stavba s polygonálnym uzáverom a ihlanovým 
vežovým vstupom bola  postavená v roku 1905. Fa-
sáda kaplnky je členená lizénovým rámom. V interiéri 
je umiestnená ľudová plastika Piety pochádzajúca 
ešte z čias výstavby. Na svoje súčasné miesto bola 
kaplnka preložená po premiestnení štátnej cesty 
spájajúcej Handlovú s Prievidzou na dolnom konci 
mesta. 

V súčasnosti kaplnka prešla rozsiahlou úpravou vonkajšieho obvodového plášťa, strechy, vstupných priestorov 
a po obvode sa vložili  farebné  vitrážové okenné tabule.                                           Mgr. Ing. Jana Oswaldová
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Dňa 2. septembra si pripomíname 3. výročie 
úmrtia

 Magdalény Čerňavovej. 

S úctou a láskou spomínajú manžel, dcéra 
a syn s rodinami.

Dňa 30. septembra si pripomíname 
1. výročie úmrtia 

Františka Ertla. 

S úctou a láskou spomínajú manželka 
a synovia.

12. augusta 2014 uplynie 5 rokov, čo nás 
opustila naša drahá matka a starká.

Mária Polušinová

S láskou spomínajú manžel Ivan, dcéry Janka  
a Beáta s rodinou a syn Ivan s rodinou.

Dňa 10. septembra 2014 uplynú 3 roky, ako 
navždy dotĺklo srdce pána 

Tomáša Fukasa. 

S láskou spomína manželka Marta, 
dcéra Slávka, vnúčik Davidko, syn Štefan 
s priateľkou Alenkou a celá rodina.

a jeden a pol roka od úmrtia 
milovanej mamičky a starkej 

Emílie Bugárovej. 

1. výročie úmrtia 
milovaného starkého 

Edmunda Bugára. 

V auguste sme si pripomenuli

Sú veci, ktoré nemôžeme nikdy zmeniť, hoci by sme si to veľmi želali. 
Spomínajú na Vás deti, vnúčatá a ostatná rodina. 

Ďakujeme, že ste žili a ľúbili nás.

26. septembra 2014 si pripomíname 
27. rokov od úmrtia a zároveň 28. septembra 
2014 nedožitých 90 rokov pána

Gustáva Hollana. 

S láskou a úctou spomínajú manželka Júlia 
a deti Dana, Alena, Štefan s rodinami.

31. augusta uplynuli 2 roky od smrti 

Juraja Róžu. 

Spomínajú mamina, brat Miroslav s rodinou 
a sestra Hela s dcérou Timkou.Opustili nás 

júl/augusta  2014

Milan Kara  58 r.

Peter Salay  54 r.

Ernest Ďurina  83 r.

Jozef Mrviš  69 r.

Ján Mészároš  57 r.

Antonín Záruba  81 r.

Judita Dunová  65 r.

Anna Oswaldová  82 r.

Viera Findrová  63 r.

Alžbeta Albertová  75 r.

Dňa 19. septembra 2014 uplynú 4 roky, čo 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a starý otec pán

Jozef Kováčik. 

Spomínajú manželka Božena, dcéry Katka 
a Deniska s rodinami, ostatná rodina 
a priatelia. 

Dňa 8. septembra 2014 si pripomíname deň 
nedožitých 70 rokov pána 

Michala Gazdaga. 

Spomína manželka, deti a ostatná rodina.

Dňa 16. septembra 2014 uplynie 
20 rokov, čo nás opustil náš 

drahý otec, starý otec
a prastarý otec 

Karol Štifner. 

S láskou spomínajú dcéra 
Marianna a syn Karol s rodinami. 



Kurzy v Handlovej pre 
každého

Help, n. o., v septembri 2014 
ponúka nasledovné kurzy:
• Opatrovanie,otvorenie 
10. 9. 2014 
• Anglický jazyk pre začiatoční-
kov, otvorenie 22. 9. 2014
• Nemecký jazyk pre mierne 
pokročilých, otvorenie 
23. 9. 2014
• Nemecký jazyk pre začiatoč-
níkov, otvorenie 24. 9. 2014
• Odborná spôsobilosť pracov-
níka SBS, otvorenie 29. 9. 2014

do kurzu sa prihláste najneskôr 
19. 9. 2014 do 10,00 hod. 
• Obsluha motorových vozíkov, 
Otvorenie podľa individuálnych 
požiadaviek 

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

Mgr. Dana Kmeťová
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  Amatérski umelci z Handlovej opäť dostali svoj priestor
5. augusta  2014 sa na slávnost-
nej vernisáži 2. ročníka podujatia 
„Výstava amatérskych tvorcov 
umenia 2014“ (Vatu 2014), kto-
rú organizuje súkromná galéria 
Karpaty Art Gallery Handlová 
v spolupráci s mestom Handlo-
vá, stretlo celkovo 17 aktívnych 
tvorcov a nadšencov umenia, 
aby mohli  predstaviť svoj talent 
verejne. 

Obrazy účastníkov Vatu 2014 boli 
tento rok rozdelené do nesúťažnej 
a súťažnej kategórie, nakoľko sa 
zúčastnili aj účastníci mimo veko-
vej hranice 18 rokov. 
Vernisážou sprevádzala členka 
poroty Anna Gürtlerová, ktorú 
môžete poznať ako umelkyňu, 
spisovateľku, či učiteľku Zuš 
Handlová.
O hudobný program sa postaral 
Ondrej Híreš. 

Diela boli naozaj veľmi zaujímavé, 
a preto mala odborná porota na-
ozaj ťažkú úlohu vybrať toho, kto 
obháji 1. miesto a dve 2. miesta. 

Napokon porota rozhodla nasle-
dovne: 
1. miesto: Silvia Sirotňáková
2. miesto: Helena Kmeťová 
a tiež v poradí druhé 2. miesto: 
Jana Šluchová.

Na treťom mieste sa neumiestnil 
nikto, pretože porota sa zhodla 
na tom, že niet diela, ktoré by 
si na tejto výstave nezaslúžilo 
pozornosť.
Výstavu si môžete pozrieť v Kar-
paty Art Gallery Handlová do 5. 
9. 2014.
Ďakujeme vám za účasť a odvahu 
a veríme, že sa uvidíme znova 
o rok.

Jakub Cigánik 

Od 4. do 8. augusta sa opäť as-
poň na chvíľočku otvorili brány 
našej školy pre deti, ktoré mali 
v pláne zdokonaliť sa v anglič-
tine a zároveň spoznať nových 
kamarátov a zabaviť sa.

 Všetky aktivity, ktoré sme ro-
bili, boli zamerané na rozšírenie 
slovnej zásoby zo sveta zvierat 
– Animals. Prvý deň nás čakala 
náročná úloha. Museli sme si 
zvoliť svoju táborovú hymnu, 
ktorá nás sprevádzala po zvyšok 
tábora a ktorú sme si pri každej 
vhodnej príležitosti aj zaspievali. 
Okrem toho sme za táborového 
maskota určili opicu Blacky.
 Počas druhého dňa sme sa 
vydali po stopách cudzokrajných 
zvierat a zvierat džungle. Všet-
ky tieto zvieratká sme objavili             
v ZOO Bojnice, kde sme sa zahrali 
na výskumný tím a hľadali sme 
podľa zadaných znakov zvierat-
ká. Videli sme toho naozaj veľa 
– leva, medveďa a nakoniec aj 
Blacky – maskota nášho tábora.
 Tretí deň sme súťažili a zabá-
vali sa angličtinou. Riešili sme 

hlavolamy, jazykolamy, hádanky, 
zacvičili sme si základné kroky    
v aerobicku a súťažili sme.
 Štvrtý deň nás čakalo to, na 
čo sa mnohí z nás tešili asi naj-
viac - ride a horse jazda na koni. 
Mali sme si možnosť vyskúšať 
priamy kontakt so zvieratkami a 
popísať ich časti tela. Okrem toho 
sme spoznali aj základné príchute 
zmrzliny.

 Piaty deň sme sa vydali po 
stopách domácich zvierat, kde 
sme opäť podľa zadaných znakov 
hľadali zvieratká domáce a zvie-
ratká lesné. Najväčšou zábavou 
bola určite aj súťaž v zbieraní 
dreva, ktoré sme potrebovali na 
opekanie. Deň sme zakončili 
odovzdaním certifikátu s opicou 
Blacky a odovzdaním cien, ktoré 
si určite táboráci za celý týždeň a 
snahu rozhodne zaslúžili.
 Už teraz sa tešíme na ďalší 
ročník Školská English Summer 
Camp – u a milí táboráci THANK 
YOU.

Mgr. Marián Holica

   Školská English Summer Camp

Týždeň pohybu 
(MOVE WEEK) Handlová 2014

Upozorňujeme širokú športovú 
verejnosť, že  Týždeň pohybu 
(MOVE WEEK) je vyhlásený v ter-
míne od 29. 9. do 5. 10. 2014. 
Hlavným iniciátorom kampane je 
ISCA (Medzinárodná organizácia 
športu a kultúry) a koordinátormi 
športových aktivít v našom meste 

sú  Komisia športu pri MsZ a Cen-
trum voľného času. 
Podrobnejšie informácie o pripra-
vovaných športových aktivitách  
pre verejnosť pri príležitosti 
Týždňa pohybu (MOVE WEEK) 
2014, budú včas zverejnené 
a spropagované na vývesných 
plochách mesta Handlová, v ško 
lách a športových kluboch pro-
stredníctvom CVČ Handlová. 

Lucia Pukačová

Informácie  z knižnice 
Mestská knižnica bude od sep-
tembra opäť otvorená podľa 
bežných otváracích hodín od 8.00 
– 18.00 hod. 

V knižnici všetkých našich 
čitateľov čakajú nové knihy, 
pripravíme zaujímavé podujatia, 
literárne hodiny, stretneme sa so 
spisovateľmi, zaujímavými ľuďmi 
v oddelení pre deti a mládež, ale 
aj v dospelom oddelení knižnice. 

Čitatelia môžu navštíviť aj poboč-
ku knižnice na sídlisku v ZŠ MC     
v pondelok – štvrtok v čase 10.30 
– 17.00, piatok 9.00 – 17.00 hod. 
Pre obidve knižnice platí jeden 
čitateľský preukaz. Tešíme sa na 
všetkých našich pravidelných, ale 
aj nových čitateľov.
    

September v knižnici:
Kráľ čitateľov
16. ročník súťaže  
Prváci v knižnici 
– zápis študentov SŠ do knižnice.
Informatické prípravy a exkurzie 
do knižnice.
Pre SŠ.

Knižničný systém v SR
Pre 5. roč. ZŠ

Mgr. Daniela Mikulášová



11ŠPORT Handlovské         noviny

Strelecká súťaž o cenu 
M. R. Štefánika 2014
Mesto Handlová a Združenie 
technických a  športových čin-
ností ZO Handlová – strelectvo  
pozývajú verejnosť  na streleckú 
súťaž o cenu M. R. Štefánika 
2014 pod záštitou primátora 
mesta Handlová Ing. Rudolfa 
Podobu.
Súťaž sa uskutoční 28. septem-
bra 2014 od 9.00 hod. v Krytej 
strelnici v Handlovej (pod 
Kňazovým vrchom). Disciplína 
– športová pištoľ – kaliber 5,6 
mm a VSP (nie športová). Ide 
o súťaž jednotlivcov, ktorí môžu 
súťažiť v obidvoch disciplínach. 
Štartovné 5 eur. 
Kontakt: 0905 330 024 alebo 
e-mail: benkest@centrum.sk

Ondrej Benke 

Memoriál 
Miroslava Ištoka 

Pozývame všetkých priaznivcov 
futbalu na futbalový štadión 
v Ráztočne dňa 30. augusta 
2014 od 10. hodiny na  11. 
ročník rómskeho futbalového 
turnaja Memoriál Miroslava 
Ištoka.  Uskutoční sa  na fut-
balovom štadióne v Ráztočne. 
Miroslav Ištok  bol odchovancom 
handlovského futbalu a pracov-
níkom Bane Handlová. V roku 
1992 tragicky zahynul v bani pri 
výkone povolania na stenovom 
porube. Tento turnaj organizujú 
rodinní príslušníci s podporu 
mesta Handlová a pod záštitou 
primátora mesta Ing. Rudolfa 
Podobu.. O víťazstvo zabojujú  
futbalové tímy z Handlovej, Žiaru 
nad Hronom, Martina a Brezna.

Richard Ištok

Handlovský hasičský 
horský duatlon
Uskutoční sa dňa 13. septembra 
2014 od 10. 00 hod. so štartom 
na Strelnici v Handlovej.  
Ide o jazdu na bicykli  v dĺžke 
22, 20 km a beh v dĺžke 10, 1 
km. Súťažia jednotlivci a dvojice. 
Ak chcete vedieť viac kontaktuje 
Jozefa Tinesa na mobilnom tel. 
čísle  0908 793 997 alebo si 
pozrite propozície na www.han-
dlova.sk. 

Dňa 14. 6. 2014 sa uskutočnil    
18. ročník pretekov dievčat v 
športovej gymnastike Žubrienky a 
žabky – Vrútocký pohár. Pretekalo 
100 dievčat zo 7 miest (Liptovský 
Mikuláš, Žilina, Topoľčany, Koši-
ce, Martin, Vrútky, Handlová) vo 
veku 5 – 14rokov v súťaži jed-
notlivkýň a 4-členných družstiev.

Žubrienky mladšie - jednotlivkyne :
Karin Strižencová – 2. miesto
Sofia Polakovičová – 10. miesto
Zuzanka Prekopová – 12. miesto
Františka Rumpliová – 15. miesto
Ako družstvo 3. miesto.

Žubrienky staršie - jednotlivkyne: 
Nikolka Nieburová - 2. miesto
Peťka Janíková - 23. miesto
Anetka Kamenská - 26. miesto

Žabky mladšie - jednotlivkyne: 
Viktoria Matiašková – 9. miesto
Alexandra Strižencová –11.miesto
Nela Lomnická 15.-16. miesto
Andrea Duníková – 19. miesto
Hana Kotlárová – 20. miesto
Lea Lomnická – 26. miesto
Timea Briatková – 35.-36. miesto
Miriam Dudášová – 38. miesto
Karolína Korytárová – 39. miesto

Žabky staršie - jednotlivkyne: 
Tamara Pazderová – 5. miesto
Tamara Kaplánová – 7. miesto
Nina Koštialová 10.-11. miesto

Dominika Čerňanská - 15. miesto 
Ako družstvo 2. miesto 

Zákamenská radosť 
– 21. 6.  2014

Tradičnou bodkou za gymnastic-
kým školským rokom a po-
slednými pretekmi pred letnými 
prázdninami je „Zákamenská ra-
dosť.“ Preteky sa už po štvrtýkrát 
uskutočnili  v príjemnom a po-
hostinnom prostredí v telocvični 
ZŠ Jána Vojtaššáka v Zákamen-
nom. V konkurencii 80 pretekárok 
z 5. klubov sa naše dievčatá opäť 
nestratili, cvičili s chuťou a rado-
sťou a ich snaha bola odmenená 
medajlami, pohármi a vecnými 
cenami.

Prípravka:
1. Nikolka Nieburová

4. Karin Strižencová
    Adela Gazdíková
    Lucia Gazdíková
Ako družstvo dievčatá obsadili 
2. miesto

Mladšie žiačky:
4. Alexandra Strižencová
    Hana Kotlárová
    Timea Briatková

Družstvo – 3. miesto
Staršie žiačky:
1. Andrea Duníková
3. Viktória Matiašková
    Lucia Trnková
    Dominika Čerňanská
    Karolína Korytárová
Družstvo obsadilo 2. miesto

Juniorky:
1. Nina Koštialová

Ženy:
1. Laura Koštialová

Vrútocký pohár



      
- 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

Letné dobrodružstvo ZŠ Morovnianska cesta 
a DO Fénix
     

Všetci sa tešia na letné prázdniny, na dva mesiace oddychu, dobrodružstiev 
a nových kamarátstiev.  Naša základná škola a DO Fénix pre nás pripravila desať 
dní plných dobrodružstva. 
Ponúkame Vám malú ukážku našich zážitkov:
Mária: „ Prvý deň sme sa ráno stretli, rozdelili do piatich družstiev a dobro-
družstvo sa začalo. V tvorivých dielňach sme vyrábali lapače snov, náramky, 
v zaujímavých kvízoch sme riešili rôzne úlohy – najlepšie boli obrázkové úlohy. 
Po obede sme sa zabávali v telocvični, kde nechýbal ani turnaj vo vybíjanej.“ 
Domča: „Druhý deň nás privítali na okrasných rybníkoch na Remate. Okrem 
plnenia úloh na tento deň sme sa previezli na lanovke, skákali na trampolíne, 
obdivovali pávy, malé kačičky a korytnačky. “
Mária: „Hurá Levice! Navštívili sme vedecké Atlantis Centrum. Tu sme vyskú-
šali rôzne vedecké hračky, napr. sme sa zatvárali do veľkých mydlových bublín, 
pomocou bicykla sme rozsvietili žiarovky. Na chvíľu sme sa dostali do Egypta, 
kde sme odkryli hrobku Tutanchamóna. Blízko Levíc je obec Brhlovce, ktorá je 
známa kamennými domčekmi – zaujímavé bývanie.“
Aďko: „Vo štvrtok nás čakala prednáška o prírode v okolí našej Handlovej. Po-
tom sme sa presunuli do mestskej knižnice, kde pre nás pripravila pani knihov-
níčka kvíz o rozprávkach. Deň sme zakončili malou prechádzkou po banskom 
náučnom chodníku.“
Timka: „Piaty deň sme išli na návštevu Mestského kynologického klubu Hand-
lová. Pripravili si pre nás ukážky výcviku psov. Najviac sa nám páčilo chytanie 
figuranta, ktorý predstavoval zlodeja. Na obed sme si opekali špekačky a slanin-
ku. Po obede sme sa zahrali na psíkov.“
Aďko: „Po víkende nás tradične privítala Hutira so svojimi športoviskami. Niek-
torí hrali volejbal, minigolf alebo kolky. Konečne sme sa aj kúpali, hoci len vo 
vnútornom bazéne a relaxovali vo vírivke. Na Hutire bolo super!“
Filip: „Na tento deň sme sa strašne tešili. Čakala nás Harmanecká jaskyňa. Ko-
pec, ktorý sme museli k jaskyni vyšlapať nám dal riadne zabrať, ale všetci sme 
to zvládli. Po hodinovej prechádzke jaskyňou nás čakalo vonku prekvapenie. 
Búrka a poriadna. Ako sa dostaneme k autobusu? Neostávalo nám nič iné len 
čakať, kedy prestane pršať. Dážď prestal, tak sme sa tešili, ale len chvíľu. Po pár 
minútach sa znovu rozpršalo. Nič to, všetci sme premokli do nitky. SUPER, NA 
TO NIKDY NEZABUDNEME !!!“
Timka: „V Handlovej máme zaujímavé interaktívne centrum, v ktorom sme 
navštívili prednášku o Columbovi. Prednáška bola zaujímavá, konala sa na nao-
zajstnej lodi, zahrali sme sa na členov posádky, prežili sme naozajstnú búrku. Na 
obed pizza v reštaurácií. Deň sme zakončili zaujímavými pokusmi a kúzlami.“
Mária: „Našim ďalším cieľom boli Vyhne. Navštívili sme pivovar – prešli sme 
celú prevádzku, kde nám vysvetlili postup pri výrobe piva. Presunuli sme sa do 
Banskej Štiavnice na Kalváriu. “
Mária: „Posledný deň sme skúmali hviezdnu oblohu v Planetáriu Maximiliána 
Hella v Žiari nad Hronom. Chceli sme sa kúpať, ale počasie nám neprialo. Tak 
sme sa prešli po krásnom parku , kde je otvorená malá mini ZOO a posilňovňa 
v prírode. “
Spoločne sme riešili úlohy, ktoré pre nás pripravila Katka M. Všetci pozbierali 
potrebné indície a za správne riešenie „PUTOVANIE“ sme boli odmenení sladkou 
odmenou.
Ďakujeme našim deťom za spoločne prežité dva týždne, za zaujímavé zážitky, za 
nové priateľstvá.                                                                  M. Maňáková

ARMY SHOP SKLENÉ
           
KAPSAČE BDU     15,90 11,90
VOJENSKÝ SPACÁK   11,60    
RUCKSAK ASSALUT   31,80 24,80 
NOH. US RIP STOP WOODLAND   28,20      21,80

Ut., str., štvr.: 14.00 - 18.00 hod., sobota: 9.00-13.00 hod.        

Telefón:                 0908 559 136
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