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Opäť sme to zažili
Bolo ich plné námestie, plné mesto. 
Maturanti slávnostne oblečení, vy-
zbrojení rapkáčmi, megafónmi a trúb-
kami. Niesli svoje neodmysliteľné tab-
lá a s klobúkom v ruke oznamovali 
nám všetkým, že sa lúčia so školou 
a pripravujú sa na svoju prvú životnú 
skúšku – skúšku dospelosti. 
 Tento výnimočný, sviatočný deň 
našich mladých ľudí ostane v ich 
spomienkach ako niečo, čo ich vždy 
bude spájať a ostane to v nich. 
 Nuž naši milí maturanti, sme na 
vás hrdí a veríme, že tú vašu skúšku 
dospelosti zložíte bez straty desiatky. 
Čaká vás niečo nové, o čom budete 
rozhodovať len vy a my vám všetci dr-
žíme palce a veríme, že sa neskloníte 
pred mocnými tohto sveta a naložíte 
so svojím životom správne. 
 Prichodí mi na myseľ text starej 
študentskej piesne, kde je povedané 
skoro všetko, je to oslava vás mla-
dých: 

,,Idú mladí veselo, vysokoškoláci,  
baníci,  s nimi smelo hutníci, lesáci, 
štíhli, krásni, vysokí, 
líca láskou horia, 
práve žijú tie roky, 
keď sa nepokoria... „ 

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta Handlová

Je 50 rokov veľa alebo 
málo?

 Dňa 16. mája 2014 si ZŠ na 
Mierovom námestí pripomenu-
la 50. výročie svojho otvorenia 
slávnostnou akadémiou a pros- 
tredníctvom „Časostroja“ sa 
preplavila 10-ročiami svojej 
existencie.
 Po oficiálnej časti nasledoval 
kultúrny program v hudobno-
-tanečnom retro štýle. Svoje 
nadanie, talent predviedli malí 
aj veľkí v réžii Mgr. M. Lachovej 
a Mgr. M. Fontányovej. Precízne 
bola pripravená aj scéna a kostý-
my účinkujúcich. 

Využitím dataprojekcie zobrazu- 
júcej momenty z časov minulých 
si prítomní so slzami šťastia, kto-
ré striedali chvíle zábavy a rados-
ti, zaspomínali na udalosti svojej 
mladosti. Úspech bol odmenený 
a potvrdený búrlivým potleskom. 
Potešili sme sa, že miesto zís-
kania základov do života, prišiel 
so svojou tanečnou skupinou 
pozdraviť „50 ročnú jubilantku“ 
Laci Strike, dnes profesionál. 
Radi sme privítali moderátora 
Igora Suchého v kostýme škol-
níka, ktorý tu prežil tiež svoje 
šťastné školské roky.
 Ďakujeme všetkým prítomným, 
že prijali pozvanie prežiť neza-

budnuteľné chvíle na kozmickej 
palube nášho letu a strávili 50-te 
narodeniny našej veľkorysej 
dámy spolu s nami. Potešili nás 
slová uznania Ing. R. Podobu, 
primátora mesta. 
 Pomoc sponzorov a priateľov 
školy zvýšila úroveň celého po-
dujatia. Ďakujeme!
 Veríme, že nám zachovajú 
priazeň a do budúcnosti škole 
prajeme veľa vedomostí chti-
vých žiakov, kolektív tvorivých, 
zodpovedných zamestnancov 
a spolupracujúcich rodičov.    
 

 Vedenie školy ZŠ, 
Mierové námestie, Handlová

„Sever“ oslavoval 50 rokov

Mesto Handlová a Slovenský cyklistický zväz pozývajú Handlovčanov 
na divácky zaujímavé cyklistické preteky 

OKOLO SLOVENSKA, Handlová  
5. - 6. jún 2014

                        V Handlovej sa  končí 3.  a začína 4. etapa

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

Systém varovania obyvateľov 
Harmonogram skúšky je zverejnený na stránke 
www.handlova.sk. Siréna sa bude najbližšie 
skúšať v piatok 13. júna 2014 o 12.00 h. 

V prvú májovú nedeľu prišli na 
Námestie baníkov v Handlovej 
ukázať svojich miláčikov chova-
telia z celého okresu. Bolo ich 67. 
Každý z nich samozrejme chcel, 
aby práve jeho psík vyzeral čo 
najlepšie. 

Pri „promenáde v obojkoch“ si 
porotca všímal atribúty, ako sú 
príslušnosť k plemenu, charakter 
psa, stavba tela alebo aj spolu-
práca psíka s pánom. Súťažilo 
sa v kategórii psy bez preukazu 
pôvodu (ďalej PP), sučky bez PP, 
psy bez PP nad 1 rok, sučky bez 
PP nad 1 rok, v kategórii najmilší 
oriešok psy a najmilší oriešok 
sučky, v kategórii psí veterán 
a TOP pes. Absolútny víťaz súťaže 
pre rok 2014 sa stal oriešok  – Lili 

– (sučka, 8 mesiacov) majiteľka 
Klaudia Brnáková.

Víťazi si odniesli krásne trofeje 
a vecné ceny v podobe hračiek 
a množstva maškŕt pre psov. Pa-
mätný list dostal každý účastník 
výstavy. Tento rok sme mysleli aj 
na tých psíkov, ktorí nemajú to 
šťastie mať svojho pána.  Počas 
výstavy prebiehala zbierka, ktorá 
poputuje do Karanténnej stanice 
Handlová. 
Ďakujeme.

Podujatie pre milovníkov psov 
pripravili Mestský kynologický 
klub Handlová, Centrum voľné-
ho času, Námestie baníkov 3, 
Handlová. 

Gabriela Grígerová

Najmilší oriešok – Výstava psov bez papierov 2014 Karpaty Art Gallery 
Handlová informuje.

10. 6. 2014 
– vernisáž výstavy fotografií  
Handlovčana Aladára Huszára.
Začiatok: 17:00.
Vstupné dobrovoľné.

29. 6. 2014
2.ročník podujatia 
Lehotský Juniáles 2014.
V programe druhého ročníka 
Lehotského Juniálesu 2014 sa 
môžete tešiť na hudobnú skupinu 
Black Band (poznáte zo Šláger 
TV), banský spevokol Kahanec    
z mesta Nováky, krojovaný 
spevácky zbor  z Novej Lehoty, 
spevácky zbor Grünwald, Ing. 
Elenu Šimkovú a spomienky o 
Novej Lehote.
Začiatok: 10:00 h    
Svätá omša: 10:30 h   
Miesto konania: Nová Lehota 
(Handlová) Vstup voľný.

Rybárske preteky 
sa vydarili
V sobotu 3. mája 2014  sa stretli 
na Handlovskom rybníku na po-
zvanie výboru Miestnej organizácie 
SRZ v Handlovej  členovia Miestnej 
organizácie SRZ a priaznivci rybár-
skeho športu. Prišli na 22. ročník 
Rybárskych pretekov v love udicou 
„O Putovný pohár  primátora mes-

ta“. Pretekov sa mohli zúčastniť 
držitelia rybárskych lístkov vo veku 
15 rokov  a viac, použiť nástrahy 
rastlinné, umelé, červy a splniť 
ďalšie podmienky. Úlovky merali 
poverení rozhodcovia. Preteky detí 
sa uskutočnili o deň neskôr s rov-
nakým časovým harmonogramom 
a pravidlami preteku ako dospelí.
Na 1. mieste v kategórii dospe-
lých sa umiestnil Macko zo Žiaru 
nad Hronom s úlovkom 15 ks, na        

2. mieste Šoltés s 12 ks, taktiež zo 
Žiaru nad Hronom, a na 3. mieste 
Zuzana Šarayová s 11 ks.
V kategórií detí sa umiestnila na   
1. mieste Anna Gregorová s 13 ks, 
Andrej Bednár s 5 ks a Stanislav 
Chrenovský s 5 ks. V kategórii 
funkcionári a hostia sa umiestnil 
na 1. mieste Rudolf Schwarz,  
na 2. mieste Andrej Troják a na            
3. mieste Jaroslav Šlechta.       

- AK-

Viac ako 1 000 divákov 
na Morovnianskej  
podkove 2014 

Sobota 10. mája 2014 bola 
v Morovne pri Handlovej vyhradená 
pre furmanov z rôznych kútov 
Slovenska, konkrétne z Krupiny, 
Diviackej Novej Vsi, Chocholnej, 
Vitanovej, Pšurnovíc, Handlovej, 
Chrenovca, Baďan, Veľkých 
Chlievan, Ďurďového, Klubinej, 
Prašíc, Príboviec, Velušian, 
Lubovca, a Turčianskych Kľačian. 
V tento deň sa konal už 9. ročník  
furmanských pretekov ťažných 
koní pod názvom Morovnianska 
podkova. V úlohe organizátorov sa 
predstavili tak ako každý rok mesto 
Handlová, Dom kultúry mesta 
Handlová, CVČ, MOS Morovno 
a furmani handlovskej doliny.

Prišlo 17 furmanov a 1 furmanka. 
Pomáhali im asistenti, s ktorými 
sú zohratí. Obloha bez mráčika, 
usmiate slniečko rozdávalo lúče 
a tak si diváci mohli bez problémov 
sadnúť na okolité svahy, ktoré 
lemovali plochu väčšiu ako 
futbalové ihrisko, a sledovať slalom 
v pároch, prácu furmana s drevom 
a súťaž ťažký ťah – silák. 

Každý furman dáva svojej práci 
dušu. Kone sú ich život.
Absolútnym víťazom 9. ročníka sa 
stal Ján Francisty ml. z Krupiny 
s asistenciou svojho otca Jána 
Francistyho st., ktorý bol v úlohe 
pomocníka.
Dovidenia o rok na 10. ročníku 
v Morovne pri Handlovej.

-AK- 

História verzus súčasnosť

Kamenné domy, ktoré v minulosti 
určili stavebný obraz Handlovej a jej 
širokého okolia sú výnimočné nielen 
z hľadiska vývoja ľudovej architektúry 
na Slovensku, ale aj v rámci celej 
strednej Európy. Sú porovnateľné 
iba s vidieckou architektúrou talian-
skeho Toskánska či francúzskeho 
Provensálska. Za ostatných dvadsať 
rokov došlo v dôsledku nezáujmu 
odborníkov o ľudovú architektúru 
a kompetentných stavebných úradov 
k ich výraznej devastácii, jeho ničeniu 
a asanácii. Z pôvodného množstva 
kamenných domov a hospodárskych 
usadlostí sa zachovalo v Handlovej 
už iba niekoľko desiatok objektov. 
Mnohé z nich v zlom technickom 
stave a iné zas zničené účelovými 
stavebnými úpravami, ktoré narušili 
alebo celkom zničili ich historické 
hodnoty a autenticitu.
Práve na odchádzajúce architek-
tonické hodnoty pôvodnej hauer-
landslej architektúry sa pokúsila 
poukázať prednáška historika umenia 
a pamiatkára Jozefa Lenharta, ktorú             
3. mája 2014 zorganizovalo v Novej 
Lehote občianske združenie Karpaty 
Art Gallery  Handlová-moje mesto. 
O tom, že téma vzbudila u obyvateľov 
Handlovej-Novej Lehoty záujem, 
svedčí ich nebývalo vysoká účasť na 
tomto podujatí, takmer osemdesiat 
prítomných. Pod podujatie sa pod-
písala iniciatíva Karpaty Art Gallery 
Handlová-moje mesto o. z. a Mgr. 
Helena Galbavá. 

Mgr. Jozef Lenhart
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JUBILANTI
70, 80, 85,. 90 a viac  rokov 

sa v mesiaci máj dožili

Terezia Mališová
Ladislav Kremnický
Žofia Kapolková
Paulína Polakovičová
Elena Geletová
Cyril Hrbáčik
Eugen Čierny
Oľga Gürtlerová
Mária Polovinčáková
Ladislav Ďurčovič
Ing.Ján Géci
Emília Líšková
Ján Šovčík
Jozef Bartoš
Štefan Jakuš
Anežka Daubnerová
Kvetoslava Maglayová
Mária Michalovičová
Ján Kapusta
Eduard Mokrý
Milan  Hudák
Peter Hromada
Berta Holčeková
František Páleník
Róbert Kolesár
Ernest Ciling
Bc.Vlastimil Šupina
Ondrej Benke
Alica Buzalková
Anton Erney
Tibor Ignáczy
Magdaléna Vidrichová
Janka Pavlíková
Jozefína Laceová

Narodené detičky 
apríl/máj  2014

Lukas  Pihík
Sebastián  Poliak
Alex  Lacko
Viliam  Rybársky
Tomáš  Madaj
Anna  Rötlingová
Paulína  Cicková
Alžbeta  Dányiová
Simona  Zacharová
Adela  Matiašková

Vyberáme z rokovania

Mestské zastupiteľstvo zvolilo prí-
sediacich Okresného súdu Prievidza 
v zložení:
JUDr. Ing. Jozef Stopka, Ing. Milan 
Pepich, Bartolomej Doletina, 
Madlena Poliaková.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Aktualizáciu akčných plánov prija-
tých na plnenie opatrení vyplývajúcich 
z Koncepcie práce s deťmi a mládežou 
na rok 2014, v predloženom rozsahu.

- Plán zasadnutí Mestskej rady a Mest- 
ského zastupiteľstva mesta Handlová 
na II. polrok 2014. 

- Plán zasadnutí Mestskej rady a Mest- 
ského zastupiteľstva mesta Handlová 
na II. polrok 2014 

- Plán kontrolnej a previerkovej čin-
nosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 
2014

Dňa 24. 4. 2014 sa uskutočnilo 43. zasadnutie MsZ mesta Handlová

Mestské zastupiteľstvo schválilo: 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci 
výzvy ROP-3.1-2013/01 ROP za 
účelom realizácie projektu „Mestská 
knižnica Handlová – rekonštrukcia              
a modernizácia s cieľom zvýšenia 
kvality služieb ako aj energetickej 
efektívnosti“, ktorého ciele sú v súlade 
s platným územným plánom mesta 

Handlová a platným programom 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Handlová;
b) zabezpečenie realizácie projektu po 
schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt, t.j. vo výške 54.548,56 eur.

- AK - 

Námestie baníkov – pešia zóna
Dlhé roky ležal na stole projekt Preložka štátnej cesty 
I/50, ktorý mal za cieľ odkloniť tranzitnú dopravu z centra 
mesta, Námestia baníkov.
V roku 2009 sa nám podarilo konečne dospieť do fázy 
realizácie. Stavba bola odsúhlasená investorom Sloven-
skou správou ciest a boli schválené rozpočtové náklady vo 
výške 3 475 000 €.
 
Investičná akcia sa dokončila v roku 2011 a bola daná do 
užívania. 
Táto akcia dávala základ ďalším investíciám do centrálnej 
mestskej zóny a rekonštrukcie Námestia baníkov, vybudo-
vania pešej zóny. 
Mesto ešte v roku 2009 vyhlásilo urbanisticko-architekto-
nickú súťaž na riešenie centrálnej mestskej zóny s dôrazom 
na pešiu zónu. Víťaz tejto súťaže pripravil ďalšiu projektovú 
dokumentáciu ako podklady pre územné a stavebné konanie 
a pred nami stála dôležitá úloha – získať mimorozpočtové 
zdroje z Európskych štrukturálnych fondov na realizáciu 
tohto obrovského projektu!
Po mnohých rokoch snaženia môžeme občanov mesta infor-
movať, že mestu v apríli tohto roka boli schválené finančné 

prostriedky, kde Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR v rámci regionálneho operačného programu 
schválilo nenávratné finančné prostriedky  v plnej výške pre 
mesto Handlová na realizáciu projektu: ,,CMZ Handlová – re-
vitalizácia a stavebná úprava Námestia baníkov.“ 

Rekapitulácia nenávratnej finančnej pomoci: 
- celkové oprávnené výdavky projektu 2 199 515 €, 
- nenávratný finančný príspevok – poskytnutý 2 089 539 € 
- spolufinancovanie mesta Handlová     109 975 €
Teraz budú nasledovať tieto kroky z hľadiska časového 
harmonogramu: 

- máj 2014 -podpis zmluvy o nenávratný finančný príspevok,  
- jún 2014 - vyhlásenie verejného obstarávania na realizáciu 
diela,  

-  september/október 2014 podpis zmluvy s víťazom 
a začiatok realizácie, 

- 30. 06. 2015 ukončenie diela a jeho kolaudácia. 

O ďalších krokoch v súvislosti s touto investičnou akciou vás 
budeme pravidelne informovať na stránkach Handlovských 
novín.

Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta  

Novootvorené prevádzkarne 
v apríli 2014 
- predaj textilu a odevov                                                          
29. augusta 42
- predaj kvetov a darčekových 
predmetov, Partizánska 2

Zrušené prevádzkarne v apríli 
2014 
- nie sú evidovanéVizualizácia Námestia baníkov
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Na pracovnom 
stretnutí 
s Ing. Petrom Cagáňom 
a Mgr. Silviou Grúberovou, 
tímom referátu regionálneho rozvoja, 
stratégie a projektov MsÚ

V kancelárií regionálneho rozvoja 
pôsobí tento tím druhé volebné ob-
dobie. Riešia značne rozsiahlu agendu 
miestneho i regionálneho rozvoja 
najmä vďaka získavaniu externých fi-
nančných zdrojov a sieti partnerstiev. 
Komplexná agenda predstavuje celý 
rad dôležitých činností, počnúc pláno-
vaním a spracovávaním projektov a ich 
následnou implementáciou. Pôsobia aj 
v spolupráci s externými subjektmi, 
vyhľadávajú možnosti na financovanie 
týchto aktivít cez štátne dotácie, euro-
fondy, nadačné schémy pomoci alebo 
aj granty mimoeurópskych iniciatív. 
Zastrešujú tiež realizáciu projektov, 
častokrát v súčinnosti s inými odd. 
MsÚ, stavebným úradom či mestský-
mi organizáciami. Ďalšími aktivitami 
je monitoring ukončených projektov; 
účasť v partnerských projektoch; spo-
lupráca v oblasti propagácie mesta; 
servis výziev; príprava strategických 
dokumentov, napr. najvýznamnejším je 
Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta. Ten je smerodajný aj 
pri plánovaní mnohých akcií či aktivít 
mesta investičného i spoločensko-
-sociálneho charakteru. Jednou vetou, 

tento referát má na starosti regionálny 
rozvoj mesta a projektový cyklus 
komplexne ruka v ruke so získavaním 
financií mimo mestského rozpočtu.  

Čo aktuálne plánuje mesto?
Momentálne rozbiehame obrovský 
projekt na rekonštrukciu centrálnej 
mestskej zóny cez eurofondy. V budú-
com roku bude mať handlovské ná-
mestie novú tvár. V lete 2014 vznikne 
nové ihrisko pre deti cca od 3-12 rokov 
na Partizánskej ulici. Boli sme úspešní 
v partnerskom projekte Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, ktorý 
bude financovaný cez tzv. nórske 
fondy. V rokoch 2014-2015 sa na 
toku Handlovky a niektorých prítokoch 
zrealizujú vodozádržné opatrenia a zá-
roveň sa zrekonštruujú chodníky v is-
tých lokalitách. Aktuálne predkladáme 
na schválenie jeden väčší projekt. Ide 
o rekonštrukciu materskej škôlky na 
ul. SNP a výmenu okien a dverí na 

materskej škôlke na ul. Morovnianska 
cesta cez Envirofond. Okrem toho pár 
menších projektov. 
Ako môžu aktuálne potreby občanov 
alebo dobré nápady prispieť k rozvo-
ju mesta?
Zásadne. Jedna vec je stratégia mesta 
a druhá vec adresnosť problémov 
v istom čase. Sú tu potreby, ktoré 
vyvstanú zo dňa na deň, havarijné 
stavy alebo príde naozaj dobrá myš-
lienka. Vtedy reagujeme flexibilne. Ak 
je možnosť získať peniaze cez nejaké 
fondy, ideme do toho okamžite. Víta-
me nápady neformálnych združení a 
občanov. Ideálne je, ak aj majú vôľu 
participovať na projekte a angažovať 
sa i dobrovoľnícky, napr. prácou či inou 
pridanou hodnotou. Jeden skvelý pro-
jekt na revitalizáciu priestoru sa nám 
podaril vďaka šikovným občanom vo 
dvore na ul. 29.augusta oproti Vežičke. 
Ako nám potvrdili z Univerzity Mateja 
Bela z Banskej Bystrice, ktorá realizuje 

prieskum angažovania sa občanov pri 
úprave verejného priestoru v partner-
stve mesto + občania, tento projekt 
finančne podporený nadáciou Eko-
polis je vzorom pre mnohé iné mestá 
a obce. Stojí za ním množstvo práce, 
no zvíťazila mobilita občanov danej 
lokality, ktorým aj priniesla benefit.  

Prečo teda problémy alebo potreby, 
na ktoré nemá mesto financie z vlast-
ného rozpočtu, neriešite žiadosťami 
o financie napr. cez eurofondy ? 
Dobrá otázka a jednoducho objasním. 
Fond vyhlási výzvu a nadiktuje podmie 
nky. My ako žiadateľ financií z fondu 
musíme reflektovať presne na tieto 
podmienky, nič navyše. Ak fond de-
klaruje, že dá financie len neziskovke, 
tak projekt zastreší neziskovka ako žia- 
dateľ. Ak fond nariadi, že zafinancuje 
len rekonštrukciu centrálnej mestskej 
zóny, nemôžeme opravovať cesty 
na Hornom konci alebo vybudovať 
námestie v Novej Lehote, hoci by 
sme chceli. Keď fond povie, dostane-
te     1,5 mil. € na zrekonštruovanie 
budovy pre novovzniknuté Senior cen-
trum, nemôžeme riešiť okolité úpravy 
areálu, lebo naň treba ďalších 100 
000€  a tie už fond nedá. My sme tí, 
ktorí sa musia projektom prispôsobiť 
podmienkam, ktoré nastavuje zmluva                 
s poskytovateľom financií. Ale hľadá-
me možnosti aj ako riešiť tieto situácie, 
aby boli projekty komplexné. Nie vždy 
to však ide jednoducho a hneď.
Článok pokračuje na www.handlova.sk 

-red-

Zber veľkobjemného odpadu 
v Handlovej  v dňoch 23. – 25. 
júna 2014

Pondelok 23.6.   
 - KBV, obytné domy,   
 paneláky
Utorok 24.6.  
 - IBV, rodinné domy
Streda 25. 6. 
- mestské časti Morovno a Nová Lehota.

Zber separovaných zložiek odpadu
V mesiaci jún 2014 sa budú jednotlivé zložky zvážať 
nasledovne:
Mesto Handlová, mestská časť Nová Lehota, horný 
koniec
 papier  – 11. 6., 25. 6. 2014
 plasty   – 4. 6., 18. 6. 2014
 kovy  – 10. 6. 2014

Mestská časť Morovno, dolný koniec
 papier  – 6. 6., 27. 6. 2014
 plasty  – 13. 6. 2014
 kovy  – 20. 6. 2014

Aktuálny kalendár nájdete aj na www.handlova.sk, 
Kam s odpadom v Handlovej.

Aj za triediacou linkou druhotných 
surovín je človek
Pracovníci na trie-
diacej linke druhot-
ných surovín majú 
svoj pracovný deň 
rovnako náročný 
a zodpovedný ako 
robotník na ktorom-
koľvek výrobnom 
páse. 
Po skončení pracov 
nej zmeny potrebu-
je zariadiť celý rad 
svojich osobných 
vecí. No, a na to 
musí zdravý opustiť 
pracovisko. Áno, 
viem nemôžeme 
ich prácu porov-
návať s  vysoko 
s o f i s t i k o v a n o u 
montážnou linkou 
napr. pri výrobe automobilov. Na takomto páse 
montážnik vie, kto pracoval pred ním a na čom bude 
pokračovať, existuje presná príprava výroby. 
A ako to je na triediacej linke druhotných surovín? 
Tou prípravou výroby sme my občania. My rozhodu-
jeme o tom, na čom bude triedič pracovať, čo chytí 
do ruky, ako sa mu podarí využiť – zhodnotiť naprí-
klad plasty, ktoré vhadzujeme do žltých vriec alebo 
žltých nádob. No, a tu začína problém. Podaktorí 
z nás tieto „farebné“ nádoby považujú za nádoby 
so zmiešaným komunálnym odpadom a vhadzujú 
do nich všetko. Tak napríklad zvyšky jedla častokrát 
aj v termo obaloch, plastové nádoby s obsahom 
zostatkov tekutín,  zvyšky zvierat častokrát aj celé    

a zapáchajúce,  zvyšky z čistenia zeleniny v plasto-
vých taškách, pampersky  a ďalšie „špeciality“. To 
všetko musí pracovník na linke zobrať do ruky a vy-
brať z toho to, čo je vhodné ako druhotná surovina. 

Pri jednej takejto 
„doslova detek-
tívnej“ činnosti si 
pracovník, hoci je 
chránený pracov-
nými rukavicami,  
polial ruky ne-
známou tekutinou 
z plastovej fľašky. 
Následky? - prá-
ceneschopnos ť 
na najbližších 20 
dní a dúfa, že 
to nebude mať 
preňho doživotné 
zdravotné násled-
ky. Áno, v snahe 
získať plast ako 
druhotnú surovinu, 
v dôsledku nezod-
povednej „prípra-

vy“ občanov doplatil poškodením svojho zdravia 
– svojich rúk, ktoré potrebuje k práci. Núka sa tu 
cely rad otázok: Kto je zodpovedný za to, čo sa mu 
stalo? Je to náhoda? Je nešikovný? Sme naozaj takí 
ľahostajní k tomu, čo robia druhí? Prečo potom má 
niesť následky, dôsledky ten, kto si roky svedomite 
vykonáva svoju prácu?

Postojme a hľadajme odpoveď každý z nás a za 
seba aspoň o kúsok viac si vážme prácu druhých. 
Veď aj dnes platí stará pravda: „Nerobme to, čo ne-
chceme, aby nám robili druhí.“                              

Ing. Blažej Litva, konateľ  HATER spol. s r.o. 
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Príďte do Handlovej podporiť 
cyklistov, čaká vás nezabud-
nuteľný športový zážitok.

Preteky sa uskutočnia v dňoch 3.-7. 
júna 2014 na cestách východného, 
stredného i západného Slovenska. 
Prvý štart je v Stropkove.   
Druhá etapa povedie zo Stropkova do 
Liptovského Hrádku. Tretia etapa za-
vedie cyklistov  5. júna  po 16 hod.  
do Handlovej. Štvrtá etapa začína 
6. júna o 12. 30 hod. na Námestí 
baníkov v Handlovej a končí v Levi-
ciach. Štyri vrchárske prémie na jej 
trase zrejme rozohrajú ešte zaujímavú 
partiu o tričko najlepšieho vrchára. 
Piata etapa už bude bez kopcov.
 Predohrou dojazdu záverečnej pia- 
tej etapy z Levíc do Bratislavy bude aj 
premiérový ročník podujatia Energia 
na kolesách – Okolo Slovenska pre 
všetkých, masové podujatie pre cyk-
listov každého veku na trase z Gab 
číkova do Bratislavy. Cieľ pretekov 
Okolo Slovenska je 7. júna pred No-
vou budovou Slovenského národného 
divadla.
 Zloženie pelotónu ešte zostane pre 
médiá tajomstvom. 
 Čo je však už dnes isté – spo-
medzi 22 tímov budú štyri domáce. 
V pelotóne by mali byť, podľa dote-
rajších prihlášok, cyklisti zo štyroch 
kontinentov – Európy, Ázie, Ameriky 
a Oceánie. Okrem 21 európskych 
tímov potvrdili organizátori prihlášku 
aj jednému kontinentálnemu tímu 
z Ázie...

 V pelotóne však nebude chýbať 
ani jeden „reprezentant“ z piateho 
kontinentu – Afriky. Bude ním hlavný 
rozhodca z Juhoafrickej republiky, 
ktorého nominovala na podujatie 
Medzinárodná cyklistická únia – UCI.
Termín pretekov 3.- 7. júna 2014. 
Celkový počet kilometrov  722, 4 km. 
Počet pretekárov 132. 

PROGRAM PRETEKOV 
V HANDLOVEJ

Štvrtok 5. júna 2014 
cca 16. 20 – 17. 20  h -  3. etapa 
preteku – Handlová cieľ
Trasa:  príjazd zo  Žiar nad Hronom, 
Nová Lehota, Hutira relax centrum,  
Ul. 29. augusta, kruhový objazd pri 
ZUŠ na Ul. 29. augusta, kruhový ob-
jazd  pri OD Billa, popred Hotel Baník, 
do cieľa Námestie baníkov pred MsÚ 
– dojazd ul. Partizánska 

Kultúrny program a občerstvenie Na 
námestí baníkov.
Cca 17.30 h – slávnostné dekorovanie 
víťazov
Piatok 6. júna 2014- 12. 30 h 
- 4. etapa preteku  - Handlová štart
Odštartuje primátor mesta Handlová, 
Námestie baníkov spred MsÚ Han-
dlová
Trasa: Námestie baníkov, kruhový 
objazd pri ZUŠ, Ul. 29. augusta, Nová 
Lehota  – smer  Žiar nad Hronom.
 

Mesto Handlová žiada verejnosť 
o maximálnu disciplinovanosť, dodr-
žiavanie pokynov príslušníkov polície 
a organizátorov a rešpektovanie do-
časných zmien organizácie dopravy, 
z dôvodu bezpečnosti obyvateľov 
a súťažiacich. 

- AK -

58.  ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska

Mená europoslancov 
za Slovenskú republiku 
už poznáme

Demokratické priame voľby poslan-
cov Európskeho parlamentu sa usku-
točňujú v členských krajinách EÚ od 
roku 1979 vždy po piatich rokoch 
systémom pomerného zastúpenia. 
Tohtoročné sa konali v jednotlivých 
členských štátoch EÚ od 22. – 25. 
mája 2014.
 
Volebné systémy
Voľby do EP sa konajú v členských 
štátoch EÚ na rôznych úrovniach. 
Pre všetky spôsoby volieb však platí 
zásada, že sa ich môžu zúčastniť 
ako voliči občania, ktorí v deň volieb 
dovŕšili minimálne 18 rokov a že za 
poslancov EP môžu byť volení obča-
nia starší ako 21 rokov. Prirodzene, 
že sa dodržiava zásada rovnosti 
mužov a žien uchádzania sa o zvole-
nie iba v jednom členskom štáte EÚ 
a princíp tajného hlasovania.

Slovenská republika 
Voľby do Európskeho parlamentu 
v SR vyhlásil predseda Národnej rady 
rozhodnutím č. 341/2013 a určil deň 
ich konania na sobotu 24. mája 2014. 
Územie Slovenskej republiky tvorilo na 
účely volieb do Európskeho parlamen-
tu jeden volebný obvod. Voľby v meste 
Handlová sa konali v tradičných 18 
okrskoch v čase od 7. 00 hod. do 22. 
00 hod. Počet voličov, ktorí sa zúčast-
nili volieb: 1 359. Účasť v %: 9, 37.
Počet poslancov z každého členského 
štátu EÚ stanovuje Zmluva o pristúpe-
ní k EÚ. Z nej vyplýva, že SR v EÚ 
zastupuje  13 poslancov. Poslanci 
Európskeho parlamentu sú volení 
na päťročné volebné obdobie, ktoré 
začína plynúť dňom začiatku prvej 

schôdze Európskeho parlamentu po 
vykonaných voľbách. 

Účasť voličov v SR v %:  13, 05. 

Slovensko budú v Bruseli 
zastupovať:
Maroš Šefčovič, Monika Flašíko-
vá-Beňová, Boris Zala, Vladimír 
Maňka (všetci Smer-SD), Anna 
Záborská, Miroslav Mikolášik 
(obaja KDH), Ivan Štefanec, 
Eduard Kukan (obaja SDKÚ-DS), 
Branislav Škripek (OĽaNO), József 
Nagy (Most-Híd), Richard Sulík 
(SaS), Pál Csáky (SMK) a Jana 
Žitňanská (NOVA, KDS, OKS).
Okrem Slovenska majú svojich zá-
stupcov v Európskom parlamente 
ešte Portugalsko, Španielsko, Fran-
cúzsko, Taliansko, Veľká Británia, 
Írsko, Nemecko, Malta, Belgicko, 
Holandsko, Luxembursko, Česká re-
publika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, 
Estónsko, Fínsko, Grécko, Bulharsko, 
Rumunsko, Litva, Lotyšsko, Maďar-
sko, Rakúsko, Slovinsko a Švédsko.

- AK -

Dobré správy 

Dajte šancu dobrým správam 
predbehnúť tie zlé.

Dobrá správa z Handlovej 
č. 40/2014, 12. 5. 2014
Chcela by som sa touto cestou 
poďakovať celému kolektívu Senior 
Centra na Krššákovej ulici za vzornú 
starostlivosť o našu drahú mamičku 
pani Helenku Vidovú. Starostlivosť 
o všetkých seniorov je na veľmi vy-
sokej profesionálnej úrovni s veľmi 
ľudským a citlivým prístupom ku 
všetkým klientom. Veľmi si toho celá 
naša rodina považuje, pretože nebolo 
možné zvládať opateru v domácich 
podmienkach. Kto potrebuje takúto 
pomoc a váha, môžem každému s 
čistým svedomím toto zariadenie len 
odporučiť. Veľkú zásluhu na vzniku 
tohto krásneho Senior Centra má pán 
primátor Ing. Rudolf Podoba. Bol to 
z jeho strany veľmi prezieravý krok, 
pretože banícke mesto Handlová a jej 
okolie si takéto zariadenie, ktoré slúži 
chorým a ťažko zdravotne postihnu-
tým občanom, bezpochyby zaslúži. 
Všade na svete je veľký nedostatok 
podobných zariadení a preto som 
hrdá, že moja rodná Handlová sa 
môže tak krásnym SC  popýšiť.

PhDr. Eva Murdychová, rod. Vidová

Kurzy v Handlovej 
pre každého

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

• Odborná spôsobilosť pracovníka 
SBS, od 23. 6. 2014
do kurzu sa prihláste najneskôr 
13. 6. 2014 do 10.00 h 

• Obsluha motorových vozíkov, 
otvorenie podľa individuálnych 
požiadaviek 
Viac informácií a prihlásenie sa 
do kurzu: 
Help, n. o., Handlová, Námestie 
baníkov 8 (nad MsP, 2. posch.)
tel.: 0905 884 813; 
e-mail: kmetova@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk.

Úplná uzávierka 
komunikácií
Štvrtok 5. 6. 2014
Námestie baníkov 7.00- 20. 00 h
Ul. Partizánska 16.00-18.00 h  
  po Slovan
Ul. SNP, Švermova 16.00-18. 00 h
Ul. 29. augusta 16.00-18.30 h
Piatok 6. 6. 2014
Námestie  baníkov 8. 00 - 13. 30 h
Ul. 29. augusta od 11.30 – 13.30 h

Mapku trasy cyklistov v meste 
Handlová, itineráre súťaže a oznamy 
súvisiace s cyklistickými pretekmi 
nájdete aj na www.handlova.sk 
a vývesnej tabuli pred MsÚ Han-
dlová.

V dňoch 20. - 21. júna 2014 
sa  netradične na Námestí baníkov 

uskutoční jubilejný 
30. ročník basketbalového turnaja 

„O kôš mesta Handlová„

Prihlášky družstiev zasielajte na adresu: 
sbkhandlova@zoznam.sk,

Jaroslav Daubner, tel. 0905 820 607 



Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac apríl 2014 – máj 2014 (od 
15. 4. 2014 do 18. 5. 2014) celkom 
456 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 74 priestupkov, 
z ktorých bolo 24 priestupkov ozná-
mených občanmi mesta. 
Z celkového počtu bolo 27 doprav-
ných priestupkov. V 2 prípadoch 
použili príslušníci TPNZOMV, tzv. 
papuču.
VZN č. 8/2013 o zákaze podávania 
alebo požívania alkoholických 
nápojov v územnom obvode mesta 
Handlová, Novej Lehoty a Morovna 
– 10 priestupkov.

Proti majetku bolo oznámených a rie-
šených 7 priestupkov.  
Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
verejného poriadku, kde MsP riešila 
celkom 7 priestupkov, z ktorých boli 
3 prípady rušenia nočného pokoja, 
3 priestupky boli na úseku verejného 
pohoršenia a 1 priestupok na úseku 
znečistenia verejného priestranstva.   
Proti občianskemu spolunažívaniu 
riešila MsP 1 priestupok. Zákon 223/
2001 o odpadoch bol porušený v 12 
prípadoch. V 10 prípadoch bol poru-
šený Zákon 282/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov (nezabrá-
nenie voľnému pohybu psa; neprihlá-
senie psa do evidencie; neoznámenie 
zmeny skutočnosti a údajov, ktoré sa 
zapisujú do evidencie, neodstránenie 
výkalov).Príslušníci mestskej polície 
odchytili  6 túlavých psov, ktorí boli 
umiestnení v útulku a odovzdaní 
majiteľom. Príslušníci MsP vykonali 
za uvedené obdobie 107 zákrokov 
a 32 výjazdov k narušeným monito-
rovaným objektom. Kamerovým sys-
témom bolo zistených 11 priestupkov. 
Pri výkone služby boli v 2 prípadoch 
použité donucovacie prostriedky. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 18 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od  15. 4. 2014 
do 18. 5. 2014: 

15. 4. 2014 o 19:21 hod. – tel. ozná-
mené, že na ul. MC pri vchode č. 32 leží 
na zemi podnapitý muž a okolo neho 
stojí skupina mladých ľudí, ktorí sa nad 
jeho správaním pohoršovali. Hliadka na 
mieste zistila, že na zemi leží neznámy 
muž, ktorý bol značne pod vplyvom 
alkoholu. Hliadke odmietol uviesť svoju 
totožnosť a to aj napriek viacerým vý-
zvam príslušníkov MsP, pričom hliadke 
vulgárne nadával. Hliadka chcela ne-
známeho muža predviesť na útvar OOPZ 
Handlová za účelom zistenia totožnosti, 
načo neznámy muž začal klásť aktívny 
odpor. Po predvedení neznámeho muža 
na útvar OOPZ Handlová bola zistená 
jeho totožnosť. Na OOPZ si dotyčného 

prevzala jeho manželka. Priestupok 
ukončený v zmysle zákona.
16. 4. 2014 o 17:00 hod. – pri hliadko-
vej činnosti na ul. ČSA bola spozorovaná 
na zastávke SAD ležiaca osoba na zemi. 
Hliadka na mieste zistila totožnosť ženy, 
ktorá na zastávke odpadla. Na miesto 
bola privolaná RZP a bola oboznámená 
nevesta poškodenej, ktorá sa na miesto 
tiež dostavila. Hliadka použila služobnú 
vestu, ktorá bola podložená pod hlavu 
zranenej. Hliadka zotrvala na mieste do 
príchodu RZP.
19. 4. 2014 o 20:32 hod. – tel. oznámil 
anonym, že videl, ako na ul. MC za 
predajňou CBA nastúpil do modrého vo-
zidla Toyota podnapitý muž a nás- ledne 
narazil do vedľajšieho vozidla a z miesta 
ušiel. Hliadka na mieste zistila, že 
neznámy muž narazil svojim vozidlom 
do vozidla Nissan, pričom toto vozidlo 
poškodil.  Hliadka vec oznámila na 
stálu službu OOPZ, kde bolo zistené, že 
na Nám. baníkov pri kostole podnapitý 
muž spôsobil dopravnú nehodu. Vodič 
nezvládol ria- denie a poškodil 3 doprav-
né značky, nabúral do zaparkovaného 
vozidla pri novinovom stánku pri kostole 
a ohrozil na živote chodcov, ktorí museli 
odskakovať z chodníka a z prechodu 
pre chodcov, aby ich nezrazil. Hliadka 
MsP odovzdala dopravnej polícii údaje 
o svedkovi nehody z ul. MC a následne 
preverila ešte raz úsek medzi ul. MC 
a Nám. baníkov, či nebolo poškodené aj 
iné zariadenie. Vec rieši ODI Prievidza.
21. 4. 2014 o 20:32 hod. – stála služba 
OOPZ požiadala MsP o preverenie ozna-
mu, kde na Fučíkovej ulici došlo k zra-
neniu osoby, ktorá mala byť bodnutá do 
brucha. Po príchode na miesto sa už 
poškodený nachádzal vo vozidle RZP. Na 
mieste bol pokoj a svedok hliadke uvie-
dol, že poškodený sa do brucha pichol 
nožom sám, ktorý následne odhodil na 
strechu prístavby domu.  Asistencia do 
odchodu RZP z miesta.  
1. 5. 2014 o 20:00 hod. – pomocou 
MKS zistený voľný pohyb psov a znečis-
tenie VP výkalmi na ul. MC. Na mieste 
bola zistená totožnosť ženy, ktorá mala 
svojich dvoch psov pustených na voľno. 
Bola značne pod vplyvom alkoholu, 
nedalo sa s ňou komunikovať. Psov jej 
hliadka pripla na vôdzku. Priestupok 
ukončený v zmysle zákona.
2. 5. 2014 o 22:55 hod. – cez tiesňovú 
linku 112 oznámil anonym, že na Šme-
ralovej ulici počuť z bytu krik a oznamo-
vateľ má podozrenie, že v byte dochádza 
k bitke. Hliadka po príchode na miesto 
zistila, že v byte dal muž zaucho svojej 
pravdepodobne tehotnej družke kvôli 
tomu, že ho nechcela pustiť s kama-
rátmi na pivo. Žena zranená nebola, 
odmietla podať oznámenie a uviedla, že 
v byte zostane. Hliadka oboch poučila 
o chovaní sa a spolunažívaní v nočných 
hodinách. 
6. 5. 2014 o 18:50 hod. – telef. oznáme-
né, že na Okružnej ulici nad železničným 

priecestím smerom na obec Morovno 
spadol motorkár a zlomil si nohu. Ozna-
movateľ bol v strese a nevedel, ako má 
udalosť vysvetliť na 112. Hliadka požia-
dala oznamovateľa, aby zotrval na mies-
te, že tam pošlú vozidlo RZP. Hliadka 
MsP počkala vozidlo RZP pri nemocnici 
a vykonala doprovod k záhradkám nad 
Okružnou ulicou. Hliadka vykonala asi-
stenciu pri naložení pacienta a doprovod 
naspäť na ul. Odbojárov. Zranený muž 
mal pravdepodobne zlomeninu pravej 
stehennej kosti.
13. 5. 2014 o 12:35 hod. – stála služ-
ba OOPZ požiadala o odchytenie psa 
– pitbulla na Prievidzskej ul. 13, kde 
odpadla neznáma žena a pitbull ju zúrivo 
bránil a nechcel pustiť lekára k ošetreniu. 
Hliadka sa pokúsila skontaktovať s man-
želom, ktorý nebol doma. Na mieste sa 
pristavil príbuzný ženy, psa na mieste 
odchytil a zranenú si prevzal lekár 
a odviezol na ošetrenie do NsP Bojnice. 
Pes bol umiestnený v útulku, kde si ho 
neskôr prevzal manžel poškodenej.  
15. 5. 2014 o 15:35 hod. – tel. ozná-
mil anonym, že na ul. Okružnej 10 
kontajnery na separovaný odpad, ktoré 
neboli zabrzdené, vplyvom silného ná-
razového vetra narazili do osobných 
vozidiel a spôsobili škodu na majetku. 
Po príchode hliadky sa na mieste na-
chádzali majitelia poškodených vozidiel 
a aj svedok.  Hliadka na mieste vyhoto-
vila fotodokumentáciu a smetné nádoby 
dala na pôvodné miesto a zaistila proti 
posunutiu.
16. 5. 2014 o 22:10 hod. – na útvar 
MsP sa osobne dostavil mladý muž 
a uviedol, že mu v Šport bare niekto 
ukradol mobilný telefón. Muž javil znám-
ky požitia alkoholu a hliadke uviedol, že 
pred tromi dňami sa vrátil z psychiatric-
kého liečenia a máva depresie. Nakoľko 
sa s menovaným nedalo komunikovať 
a hliadke neodpovedal na otázky, bola 
mu na útvar MsP privolaná RZP, ktorá 
ho previezla na psychiatriu do Bojníc. 
O udalosti bola informovaná jeho matka, 
stratený mobilný telefón sa našiel v pre-
vádzke podniku a bol odložený na útvare 
MsP.                                           -MSP-
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M e s t s k á  p o l í c i a  i n f o r m u j e . . .

Plán príležitostnej činnosti 
CVČ na mesiac jún 2014

7. 6. 2014 od 8,00 h  
„Stretnutie priaznivcov robotiky“ - 
súťažné podujatie v tvorbe robotov vo 
forme ich prezentácie určené deťom a 
širokej verejnosti v spol. sále CVČ. 
10. 6. 2014 od 9.30 h – „Handlovské 
športové hry pre MŠ“ - atletické súťaže 
žiakov MŠ v rámci Mikroregiónu Han-
dlovskej doliny na športovisku ZŠ MN.
10. 6. 2014 od 15.00 h 
„DaMPáci deťom“ – pri príležitos-
ti MDD pripravujú DaMP-áci „party“ 
pre deti a mládež . Čakajú na ne 
vedomostné, tanečné a zábavné sú-
ťaže, maľovanie na tvár, malá tvorivá 
dielnička... To všetko vo výtvarnej 
klubovni CVČ. 
12. 6. 2014 od 9.00 h 
41. ročník HŠH žiakov 1. stupňa ZŠ – 
vyvrcholenie atletických súťaží žiakov 
ZŠ v rámci Mikroregiónu Handlovskej 
doliny na športovisku ZŠ MN.
28. 6. 2014 od 10.00 h 
„Zvládli sme to“- ukončenie školského 
roku, zhodnotenie doterajšej činnosti 
DaMPu a otvorenie letných prázdnin 
na Jednej studničke spojené s ope-
kaním. 

Pozvánka na 
mestské zastupiteľstvo 

v Handlovej
Primátor mesta 
Handlová 
Ing. Rudolf Podoba 

zvoláva mestské zastupiteľstvo 
na štvrtok 26. júna 2014 o 14 h 

do Veľkej zasadacej miestnosti 
MSÚ Handlová. 
Pozvánku  s programom nájdete 
na www.handlova.sk. Rokovanie 
poslaneckého zboru je verejné.

Handlová 
na facebooku!
Like!

SPP Bratislava 
oznamuje odberateľom zemného 
plynu, že z dôvodu rekonštrukčných 
prác na obnove plynovodov na ulici 
Pstruhárska a ul. 1. mája bude čias- 
točná uzávierka v termíne  
20.5. 2014 do 31. 7. 2014.Westernové preteky

Jazdecký klub Navaho

7.6. 2014
Príďte zažiť atmosféru

divokého západu

Pivo, guláš, klobásky, nealko
Vstup voľný!

Info: FB, www,jazdeckyklubnavaho.estranky.sk
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Sme v tom spolu
Písal sa 25. apríl 2014 a my sme sa 
spolu stretli v centre voľného času, 
aby sme slávnostne ukončili projekt 

„Sme v tom spolu“. 
Týmto dňom dosahuje Detský a mlá-
dežnícky parlament mesta Handlová 
ďalší míľnik, úspech alebo po anglic-
ky „archievement“. O čo vlastne ide? 
V roku 2013 DaMP získal finančnú 
podporu z projektu Mládež v akcii 
na projekt pod názvom „Sme v tom 
spolu“. Počas celého tohto obdobia 
DaMP organizoval rôzne podujatia, 
ktoré boli financované práve z tohto 
projektu. Výstupom z neho sú aj dve 
brožúry. Rozhodli sme sa, že ich po-
krstíme práve na tomto slávnostnom 
ukončení. Krstnými rodičmi sa stali 

Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta 
Handlová, a Mgr. Dominika Švecová, 
bývala koordinátorka DaMP-u. 
Tá prvá brožúra, ktorú sme nazvali 

„Mladí spoločne“ obsahuje informácie 
o našom mládežníckom parlamente 
a o mládežníckych parlamentoch,        
s ktorými sme nadviazali spoluprácu 
počas víkendového školenia v Bojni-
ciach. Tými spomínanými parlament-

mi sú parlament zo Žiaru nad Hro-
nom, parlament z Novák, parlament 
z Prievidze, parlament z Turčianskych 
Teplíc a parlament z Kremnice.
A tou druhou je brožúra o našom 
meste Handlová. Neobsahuje síce 
základné geografické údaje, turistic-
ké atrakcie, ale obsahuje informácie 
o školstve v Handlovej, o mestských 
organizáciách v Handlovej a skve-
lých, talentovaných mladých ľuďoch 
v našom meste... 

Jednoducho povedané » o mladých » 
pre mladých. 
Týmto by sme sa veľmi pekne chceli 
poďakovať všetkým zúčastneným. 
A dúfame, že takto spoločne ukončí-
me ešte veľa projektov.

Šani Muszela

Poďakovanie 
za bezplatnú pomoc.

Ako každý mladý človek aj ja som 
zatúžil mať vlastné bývanie. Po nie-
koľkých obhliadkach bytov som sa 
rozhodol pre ten svoj vytúžený byt. 
Počas riešenia financovania kúpy 
bytu som využil bezplatné služby 
finančnej poradkyne p. Ing. Švecovej 
nakoľko som chcel mať istotu, že 
dostanem tú najvýhodnejšiu úve-
rovú ponuku a zároveň som chcel 
refinancovať už splácaný spotrebný 
úver. Bol som rád, že som dal na 
odporúčanie môjho známeho, aby 
som sa s mojim problémom získania 
úveru obrátil na človeka, ktorý má s 
tým dobré skúsenosti a má prehľad 
o úverových podmienkach viacerých 
bánk a sporiteľní. Potešilo ma, keď 
mi poradkyňa vybavila nový úver 
na vyplatenie môjho už splácaného 
úveru v inej banke nielen, že sa mi 
znížila splátka úveru pri zachovaní tej 
istej doby splácania, ale dostal som 
kompletnú starostlivosť od podania 
žiadosti až po asistenciu pri podpiso-
vaní úverových zmlúv. Po 10 rokoch 
splácania úveru ušetrím až 936 eur. Z 
viacerých úverových ponúk na býva-
nie sme vybrali úver s najnižšou úve-
rovou splátkou a nastavila mi životné 
poistenie tak, že ma nemôžu zaskočiť 
náhodné udalosti. Poradila mi aj 
v tom, ako mám správne nastaviť 
hypotekárny úver pre mladých s tým, 
že by som maximálne využil štátnu 
dotáciu pre mladých pri získaní úveru 
na bývanie. Moje poďakovanie patrí 
aj za to, že mi dojednala najvýhodnej-
šie poistenie mojej nehnuteľnosti, kde 
som ušetril ďalších 19 eur ročne čiže 
po 20 rokoch splácania úveru ušet-
rím 380 eur oproti poisteniu v banke. 
Ďalšiu bezplatnú službu, ktorú som 
získal bolo, že mi skontrolovala a 
vysvetlila za čo platím v mojich exis-
tujúcich poistných zmluvách a dostal 
k tomu bezplatný servis pri hlásení 
poistných udalostí ako aj právne za-
stúpenie v sporoch s poisťovňou pri 
poistnom plnení. Aj ostatným ľuďom, 
ktorí chcú ušetriť čas a peniaze pri 
vybavovaní úveru, poistenia by som 
odporučil kompletné služby p. Ing. 
Švecovej v podnikateľskom inkubá-
tore na 2.poschodí č. dverí 334, tel. 
kontakt 0907 322 954. 

Spokojný klient M.M.

Aktuálne okienko 
zo SENIOR CENTRA Handlová, n. o.

Deň matiek u nás doma.
Prekrásna matka!

„Hoc sú už jej vlasy strieborné 
a lesklé,
predsa jej však neubralo z krásy...“

Tieto slová básnika výrazne vystihujú 
poslanie a obdiv všetkým mamám aj 
starým mamám. 

Teší nás, že sme mali opäť príležitosť 
pripraviť v našom zariadení pri tejto 
príležitosti milé posedenie a spríjem-
niť tak všedný deň našim klientom. 
Zúčastnili sa ho takmer všetci. Pekné 
chvíle nám spríjemnili naši malí a veľ-
mi milí hostia z Materskej škôlky na 
Cintorínskej ulici s hudobným dopro-
vodom pani učiteľky  na harmonike. 
Samozrejme, ich vystúpenie malo 
veľký úspech, preto boli odmenení 
sladkým balíčkom. Do programu 
sa zapojila a našla odvahu aj naša 
aktívna klientka pani Antalíková, ktorá 
predviedla pantomímu „Pečenie če-
rešňového koláča“.

Po skončení kultúrneho programu 
si klienti nášho zariadenia ešte po-
sedeli pri  poháriku vínka a koláčiku, 
ktorí nám napiekli a darovali  pani 
kuchárky zo ZŠ Chrenovec-Brusno. 
Všetkým prítomným sa táto akcia 
páčila, o čom svedčia i ďakovné 
vyjadrenia niektorých z nich. Pani 
Bučková poďakovala organizátorkám 
tejto akcie slovami: 

„Mladé mamičky sa starajú o staré 
mamičky.“

Pani Steinhüblová poďakovala 
v mene všetkých klientov za krásny, 
nezabudnuteľný deň,  s prianím,  aby 
takýchto akcií bolo  stále viac...
Za kolektív zariadenia Iveta Ondruši-
ková, inštruktorka sociálnej rehabili-
tácie, a Ing. Zuzana Krčová, vedúca 
THP, súčasne aj organizátorky podu-
jatia, vyjadrili svoje pocity: „Aj preto 
má  naša práca zmysel a posúva nás 
ďalej ich šťastný úsmev a spokojnosť  
našich klientov.“      -Senior Centrum-

Handlovské kahančeky  majú 15 rokov
V predvečer 1. mája 2014 sa Dom kultúry v Handlovej 
zaplnil zvedavými rodičmi, starými rodičmi a tými, ktorí 
si nenechali ujsť prehliadku ľudovej slovesnosti v podaní 
detí materských škôl handlovskej doliny. Medzi hosťami 
nechýbal ani primátor Handlovej Ing. Rudolf Podoba, vi-
ceprimátor Dušan Klas a riaditeľka MŠ v Handlovej Mgr. 
Marcela Jakubíková.
S nápadom šíriť slovenský folklór medzi najmladšími pri-
šla pred pätnástimi rokmi MO MS a rodičmi tohto úspeš-
ného podujatia, ktoré našlo odozvu v širokej verejnosti, 
boli Jozefína Maslíková a Imrich Izák – vtedajší predseda 
MO MS v Handlovej.
Na javisku sa predviedli materské školy z Handlovej, Ja-
lovca, Lipníka, Malej Čause a z Chrenovca-Brusna. Poďa-
kovanie patrí všetkým, ktorí venovali nielen svoj čas, ale aj 
kus svojho srdca deťom a ich príprave na toto zaujímavé 
folklórne podujatie a hlavne jeho  organizátorom – ko-
lektívu pedagogických zamestnancov Elokovaného pra-
coviska MŠ na Morovnianskej ceste v Handlovej. Pokiaľ 

takíto zanietení ľudia budú žiť, dovtedy  bude žiť aj kultúra 
našich predkov a ich odkaz pre súčasnú mladú generáciu: 
Vážme si svoju históriu a kultúru, sú v nej ukryté bohaté 
duchovné poklady.

Mgr. Dagmar Strmeňová
predsedníčka MO MS v Handlovej

Ďakujem neznámej nálezkyni 
za odovzdanie nájdenej peňa-
ženky s dokladmi do predajne 
Sladká vášeň v DK.
Ešte raz ďakujem 

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

499,-
nová cena

Ponúkame 
viac ako 100 druhov 

sedacích 
súprav
Podnikateľský 

inkubátor HandlováPredaj  na splátky

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

Malý zdravotník a Dopraváčik

Jedine u nás  - ART Nábytok s.r.o.

Akcia platí na všetky sedacie súpravy, ktoré máme ihneď k odberu, teda na pre-
dajniach a na sklade. Sedacie súpravy máme aj v akciových cenách, z ktorých 
môžete využiť aj AKCIU -10% zľavu z akciovej ceny.

Dovoz zdarma!

V stredu 7. mája 2014 sa deti 
z Materskej školy na Ul. SNP 27 
v Handlovej zúčastnili spoločne 
s deťmi zo všetkých elokovaných 
pracovísk a materských škôl hand 
lovskej doliny na podujatí „Malý 
zdravotník“ a „Dopraváčik“ v telo-
cvični Základnej školy na Školskej 

ulici v Handlovej. Každú ma-
terskú školu a elokované pra-
covisko reprezentovali tri deti, 
ktoré postupne plnili úlohy na 
určených stanovištiach. 

Úlohy boli zamerané na do-
pravnú výchovu a zdravotnú 
výchovu, kde sa dozvedeli 
o prvej pomoci pri drobných 
poraneniach, uštipnutiach 
a v praxi si vyskúšali, ako 
poskytnúť prvú pomoc a ošet 
riť menšie rany. Najväčším 
lákadlom bolo dopravné ihris-
ko. Tu za pomoci dopravných 
policajtov riešili dopravné situ-
ácie. So škôlkármi sa streli aj 
pracovníčky Červeného kríža 
a dopravní policajti. 

Po ukončení prevzali deti z rúk 
pani riaditeľky Mgr. Marcely 

Jakubíkovej a zástupcu riaditeľa 
OO PZ v Handlovej certifikáty 
o absolvovaní podujatia, drobné 
darčeky a sladkosti.

Daniela Hudáková, učiteľka  MŠ 
UL. SNP 27, Handlová

Bez nenávisti
 Stretli ste sa už s nenávisťou 
na internete? Bola namierená 
proti Rómom? Homosexuálom? 
Cudzincom? Ženám? Vašim 
kamarátom? Čo robíte v takej 
situácii? Kampaň organizovaná 
radou Európy, ktorá sa zaoberá 
touto tematikou sa volá No hate 
speech movementa, má svoje 
zastúpenie aj na Slovensku – pod 
názvom Kampaň Bez nenávisti na 
internete. Nie je o nenávisti – je 
proti nej.  Tieto dni sa červené sr-
diečka s nápisom Bez nenávisti, 
ktoré sú logom kampane, začali 
šíriť Handlovou. 
 Aktivistami sa stali členovia 
Žiackej školskej rady Gymnázia 

Ivana Bellu. V Handlovej odštar-
tovali prieskum, ktorý má zistiť, 
aký široký je tento problém na 
základných a stredných školách. 
 Otázky, ako napríklad  či sa 
človek stretol so šikanou alebo 
aké dôležité je bojovať za ľudské 
práva, sú na prvý pohľad veľmi 
jednoduché, avšak treba si uve-
domiť, ako často zásady, ktoré 
si pri ich vypĺňaní uvedomujeme, 
mimovoľne porušujeme v každo-
dennom živote. Dotazník môžete 
vyplniť aj online na stránke: http://
prievidzaonline.sk/1583/kampan-
bez-nenavist i -pr ichadza-na-
hornu-nitru/. A keď potom zapnete 
váš internetový prehliadač, skúste 
byť… Bez nenávisti. 

Lenka Kružlicová, 
Gymnázium I. Bellu, 4. A.
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Dňa 12.6.2014 uplynie rok, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

Ing. Peter ULIČNÝ. 

Za spomienku ďakujú manželka a deti 
s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa zúčastnili na poslednej 
rozlúčke s našim manželom, otcom a dedkom 

Tiborom BUGÁROM  

a prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi sa 
snažili zmierniť náš žiaľ.

Smútiaca rodina.

Opustili nás  
apríl/máj 2014

Róbert  Lisonek  45 r.
Tibor  Bugár  70 r.
Ľubomír  Pavlík  69  r.
Mikuláš  De-Riz  63  r.
Igor  Čáp  50  r.
Jaroslav  Lipiansky 60  r.
Lýdia  Bakešová  60  r.
Anna  Pukáčová  86  r.
Veronika  Deliová  80  r.
Antónia  Sobotovičová  80  r.
Emília  Čičmancová  80  r.
Magdalena Točoňová  86  r. 
Agela  Gašparičová 75  r.
Helena  Hýroššová  68  r.
Margita  Jonasová  90  r.
Anna  Kotrčová  85  r.

Sakrálne pamiatky v Handlovej                        
2. časť 

Na hornom konci mesta je postavená architektonicky výnimočná stavba 
kamenný Kostol Dobrého pastiera. Kamenná trojloďová stavba s dvoma 
bočnými kaplnkami stavaný v rokoch 1939-1942 na súkromnom darovanom 
pozemku z milodarov veriacich. Staviteľom bol palotínsky misionár Anton Ha-
novski spoločne s veriacimi. Stavba charakterizuje nemeckú kamennú archi-
tektúru Handlovej a jej okolia. Prvú sv. omšu slúžil páter Anton Hanovski na 
Vianoce 1942. Z tohto obdobia pochádza aj vnútorné zariadenie a výzdoba 
kostola. Vo svätyni ústredná mozaiková maľba Dobrého pastiera. Kostol pre-
šiel rozsiahlou rekonštrukciou v roku 1989.  Pri kostole je zrekonštruovaná 
drevená zvonica s dvoma zvonmi, väčším sv. Floriána z roku 1923 a menším 
nedatovaným. Zvony v novozrekonštruovanej zvonici sa rozozvučali opäť 1. 
júna 2007. Keďže stavba je lokalizovaná na geologickom zlome je dnes objekt 
značne staticky narušený. V minulom roku sa na opravu kostola poskladali 
nemeckí veriaci vysťahovaní do Nemecka. Vyzbieraná finančná čiastka vo 
výške viac ako 5 000 € bola v lete minulého roka po vykonaní opravných 
prác odovzdaná Karpatskonemeckému spolku v Handlovej, ktorý vyhlásenie 
zbierky inicioval.

Mgr. Ing. Jana Oswaldová

Oči sa zavreli, srdce prestalo biť,
nebolo lieku, aby si mohla žiť. 

Dňa 30.5.2014 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá manželka, mamička a starká 

Viera  ŽABKOVÁ.

Sú slová a vety, ktoré Ti už nepovieme, 
sú chvíle, na ktoré nezabúdame a okamihy,
na ktoré spomíname. 

S tichou spomienkou k hrobu chodíme a s láskou spomíname. Manžel 
Pavel a dcéry Adrianka a Paulínka s rodinou.

Dňa 20.5.2014 sme si pripomenuli nedožitých 
100 rokov nášho otca 

Rudolfa BEZÁKA.

S láskou spomínajú synovia Marián a Rudolf 
s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.                                  

Ak sa chce stať človek človekom, musí sa vzdelávať.

Menujem sa Základná škola Mierové námestie Handlová. Narodila som sa 
v roku 1964. Môj 50 ročný život sa podobá náhrdelníku. Ako perla každý rok.
O môj veľmi úspešný život sa staralo šesť riaditeľov. Môžem sa pochváliť za-
teplenými budovami, ktoré majú nové plastové okná so žalúziami. Vo všetkých 
mojich izbách mám nový nábytok. S mojou modernou telocvičňou spolupra-
cuje päť športových tried. Do vienka som dostala nové ihrisko, ktoré mi každý 
rok odovzdá svoje veľké víťazstvo. Okrem športového zamerania orientujem 
svoj výchovno - vzdelávací proces na rozšírenie vyučovania cudzích jazykov, 
prírodovedných predmetov a na rozvoj informačných a komunikačných kom-
petencií žiakov vo všetkých predmetoch. Som pyšná na odborné učebne: jazy-
kovú, tri počítačové, čitáreň so študovňou, fyzikálno - chemické laboratórium, 
žiacku i učiteľskú knižnicu a osem kabinetov. 
Chcem sa poďakovať pedagógom, žiakom, rodičom a všetkým hosťom, ktorí 
prišli 16. mája pozdraviť môj jubilujúci život. Veľké ďakujem patrí žiakom       
i učteľom, ktorí ma dojali krásnym spomienkovým programom na 60 - te až 
90 - te roky. 

Pri tejto príležitosti chcem zablahoželať mojej poslednej riaditeľke pani Mgr. 
Janke Weisovej, ktorá sa 7. júna dožíva jubilea a odchádza už na zaslúžený 
odpočinok. V mene všetkých žiakov a učiteľov jej želám, nech ju ďalší život 
pri šťastných cestách unáša, každý deň pevné zdravie, šťastie, lásku, radosť 
a pokoj v rodine prináša. 
Všetkým veľká vďaka za dôstojné oslavy 50. výročia môjho narodenia!

Moja milá škola!
Ku krásnemu jubileu chcem Ti zablahoželať. Želám Ti, aby si sa v druhej päťde-
siatke mohla len z úspechov radovať. 

Mária Paulíková, učiteľka, t. č. dôchodkyňa

Mesto Handlová, 
so sídlom Námestie baníkov 7, 
972 51 Handlová

v zmysle § 5 ods. 3 zákona NR SR 
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje

V ý b e r o v é   k o n a n i e
na obsadenie miesta 

vedúci/a ekonomického 
oddelenia Mestského úradu.

Písomné žiadosti o účasť na výbe 
rovom konaní s požadovanými do
kladmi je potrebné doručiť osobne
 do podateľne Mestského úradu 
v Handlovej, alebo doručenou 
poštou na adresu:     
Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 
972 51 Handlová do 18. júna. 
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Informácie z knižnice
Z knižničných podujatí: 

„ ...zo všetkých živočíchov má 
najlepší zrak malý kôrovec z mors 
kého dna – ústonožka modlivko-
vá. Rozozná až stotisíc farebných 
odtieňov...“ 

Množstvo ďalších zaujímavých 
informácií o zmysloch človeka    
a zvierat sa dozvedeli žiaci 1. st. 
ZŠ v mestskej knižnici. Zážitkové 
čítanie z knihy Zmysly zvierat od 
spisovateliek B. Hyvnarovej a M. 
Hrachovcovej doplnili zábavné 
súťaže, pri ktorých si deti preve-
rili svoj zrak, sluch, hmat, čuch... 
Literárna hodina deti veľmi zaujala 
a knižky s touto tematikou si hneď 
po podujatí radi vypožičali. 
Máj je mesiac, kedy prichádzajú 
do knižnice deti, z ktorých mnohé 
doteraz v knižnici ešte nikdy ne-
boli. Sú to malí prváci, ktorí sa už 
naučili spoznať všetky písmenká a 
začínajú čítať prvé knihy. Teší nás, 
že sme počas slávnostných zá-
pisov zapísali do knižnice takmer 
všetkých malých handlovských 
prváčikov. Vydrží im nadšenie pre 
čítanie a získavanie informácií aj 
vo vyšších ročníkoch? Dúfajme, 
že áno. 
Pobočka knižnice v ZŠMC pri-
pravovala podujatia pre žiakov 
morovnianskej školy, ktorí sa tu 
stretávajú na literárnych, infor-
mačných hodinách a tvorivých 
dielňach.

Pripravujeme v júni 2014

Jozef Pavlovič. 
Medailón k 80. narodeninám

2. 6. 2013 Knižnica deťom. 
Zábavné popoludnie k MDD. 
Nový detský čitateľ, zápis zdarma.

5. 6. 2013 Čítajme si. 
Najpočetnejší detský čitateľský 
maratón - 7. ročník. 
Pokus o prekonanie rekordu.

Spomienka na štrajk handlov-
ských baníkov v spolupráci 
s MOMS.

Kreslo pre hosťa. 
Beseda s pozvaným hosťom.

Malá bosorka. 
Zážitkové čítanie knihy.

Bola raz škola, bol raz žiak. 
A iné.
Z literárnej tvorby J. Pavloviča. 

Čo sme prečítali. 
Literárne hodiny o prečítaných 
knihách spojené s požičaním no-
vých kníh. (pre 1. st. ZŠ).

 Mgr. Daniela Mikulášová

Mesto Handlová, DK Handlová, CVČ 
Handlová, Hater, s. r. o., a Mestský 

bytový podnik pozývajú na podujatie
Cesta rozprávkovým lesom

36. ročník
Nedeľa, 8. jún 2014 o 10.00 h

Jedna studnička

Tento rok sa brány rozprávkového lesa 
otvoria trochu netradične v nedeľu. Na 
všetkých návštevníkov čaká tradičné 
putovanie po zákutiach rozprávkového 
lesa, kde na Vás budú čakať rozpráv-
kové bytosti, ktoré nielen pobavia, ale i 
poučia. Na lúke budú pripravené rôzne 
atrakcie a súťaže. Na rozprávkovom 
pódiu sa potom nielen deťom pred-
stavia naši rozprávkoví hostia. Príde 
Smejko a Tanculienka, Včielka Vanda, 
Volcano, či muzikant Viktor. Už teraz 
sa tešíme na jeden nezabudnuteľný 
deň, ktorý prežijeme práve s Vami.
Vstup/1 €

DK Handlová pozýva na koncert 
obľúbenej skupiny

Progres 
so svojím hosťom Kysuckou 
vrchárskou heligónkou 
DK Handlová
17. jún 2014 o 18.00 h
Vstupné: 7 €
Lístky si môžete zakúpiť v pokladni 
DK Handlová v pracovných dňoch 
od 14.00 do 18.00 h

Žiaci Základnej umeleckej školy 
úspešní  v celoslovenských súťažiach...

Každý rok sa žiaci Základnej umeleckej školy v Handlovej 
zúčastňujú na rôznych festivaloch a súťažiach. Tento rok 
bol zvlášť úspešný pre žiakov speváckeho oddelenia triedy 
pani učiteľky Anežky Balušinskej. Z každej súťaže, ktorej 
sa jej žiaci zúčastnili, priniesli ocenenie. 
– Pink song – celoslovenská spevácka súťaž: 
Adela Gazdíková Strieborné pásmo a cenu najmladšieho 
interpréta súťaže
Adriana Homolová C Zlaté pásmo v kategórii 2. B
Strieborné pásmo v kategórii 2.A
– Slávik Slovenska 2014, okresné kolo C 
Adriana Homolová III. miesto
 Bojnická perla 2014, celoslovenská súťaž – Laura 
Minichová  C Zlaté pásmo
 Kremnické laso, celoslovenská súťažná prehliadka 
– Adriana Homolová C II. miesto
 Malokarpatský slávik - celoslovenská súťažná prehliadka 
v speve populárnych piesni
 Laura Minnichová v I. kategórii 2. miesto
 Dominik Petriska v II. kategórii Diplom za účasť vo finále
–Ing. Martina Kovalčíková v IV. kategórii 2. miesto

Veríme, že sa žiakom Zá-
kladnej umeleckej školy    
v Handlovej bude dariť 
aj na festivaloch a súťa- 
žiach, ktoré ich čakajú do 
konca školského roka.

ZUŠ pripravuje
10. 6. o 17.00 hod Absolventský koncert žiakov ZUŠ

11. 6. a 12. 6. Handlovské gitary – celoslovenský festival 
v komornej hre na gitary.

 Elena Filipová

Základná umelecká škola v Handlovej pozýva záu- 
jemcov o umelecké vzdelanie na zápis žiakov na 
školský rok 2014/2015, ktorý sa bude konať 
v dňoch:
2. až 12. júna v čase od 13.00 hod do 16.30 h 
v priestoroch ZUŠ, Poštová 58 a v elokovaných 
triedach v MŠ v Handlovej, v ZŠ Ráztočno a ZŠ 
Chrenovec.

Tešíme sa ...

FK Rebel 
jún  2014

Štvrtok 7. júna 2014 Filmový klub 
REBEL NEPREMIETA!!!    

12. júna 2014, 19: 00 h
Muž bez minulosti               
Réžia: Aki Kaurismaki 
Fínsko /Francúzsko/ Nemecko          
2002, 97 min.
Neznámy muž je trojicou násilníkov 
takmer ubitý v parku pred helsins- 
kou vlakovou stanicou. Prežije 
vlastnú smrť a preberá sa v kolónii 
bezdomovcov a chudákov na peri-
férii, pri morskom brehu. 
Tu začína nový život bez minulosti, 
z ktorej si nič nepamätá. Zoznámi 
sa s osamelou členkou Armády 
spásy Irmou a spolu prežívajú 
šťastné chvíle. Keď sa nakrátko 
stane rukojemníkom dobráckeho 
bankového lupiča a potom sa ocitne 
v „opatere“ byrokratickej polície, 
vyjde jeho minulosť najavo...

19. júna 2014, 19.00h
Na mamuta!
Réžia: Gustave de Kervern
Francúzsko, 2010, 92 min.
Gérard Depardieu nasadá na 
legendárnu motorku Mammut z 
roku 1973 a „rúti“ sa za bývalými 
zamestnávateľmi získať potvrdenia 
potrebné na vybavenie zaslúženej 
penzie. Lenže seniorsky výlet 
sa čoskoro premení na bláznivé 
roadmovie plné bizarných stretnutí, 
spomienok na bývalú lásku (Isabelle 
Adjani) a nečakaných zvratov.

26. júna 2014,19.00h
Dobré srdce
Réžia: Dagur Kári
Island/Francúzsko/USA/Nemecko/
Dánsko, 2009, 90 min.
Nostalgická tragikomédia nás 
privádza do jedného newyorského 
baru. Jeho majiteľ Jacques je 
neprívetivý frfloš, ktorý už chce 
zavesiť svoje remeslo na klinec. 
Nájde si preto na ulici svojho 
nasledovníka, mladého a hanblivého 
povaľača a rojka Lucasa. Veľmi skoro 
sa ukáže, čo skutočne znamená mať 
„dobré srdce“.

DK Handlová

Hutira Relax Club 
Vás pozýva na
 

Handlová cup
na 4 -hru ženy 
dňa 28. 6. 2014
Prezentácia: 8.30 hod. 
Začiatok : 9.00 hod. 
Viac na www.handlova.sk
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19-ročný junior Milan Linkeš za-
čal svoju tretiu chodeckú sezónu 
na medzinárodných chodeckých 
pretekoch v kúpeľnom meste 
Dudinciach. V pretekoch na      
10 kilometrov obsadil výborné 
4. miesto. 

Na ďalších pretekoch reprezen-
toval Slovensko v medzištátnom 
viac-stretnutí, tiež v kúpeľnom 
meste Poděbrady, kde družstvo 
Slovenska juniorov v chôdzi na 
10 km zvíťazilo pred Talianskom 
a Francúzskom. Ďalší reprezen-
tačný štart ho čaká v závere mája 
v medzištátnom viac-stretnutí 
v Borskom Mikuláši. Trojčlenné 
družstvo juniorov Slovenska: 
Úradník, Morvay a Linkeš má 

ambíciu zvíťaziť. Preteky v Bor-
skom Mikuláši budú zároveň aj 
majstrovstvami Slovenska junio-
rov v chôdzi na 10 km, kde bude 
Handlovčan bojovať o individuál-
ne medailové umiestnenie.
Veteránsky chodec Eduard Stra-
ka sa na adresu zverenca vyjad-
ruje pochvalne. Milan sa výrazne 
výkonnostne zlepšuje a zvláda 
každodenné tréningové zaťaže-
nie v tejto náročnej olympijskej 
disciplíne. Handlovský veterán 
svoju 55. chodeckú sezónu za-
čal na majstrovstvách Slovenska  
veteránov v hale v Bratislave. 

V chôdzi na 3 km skončil na 
2. mieste. V Poděbradoch na 
majstrovstvách Českej republiky 
v chôdzi na 10 km vo svojej kate-

górii obsadil 1. miesto. Najbližšie 
v Borskom Mikuláši by to mali 
byť jeho 500. chodecké preteky. 
Srdečne blahoželáme za vzornú 
reprezentáciu Handlovej.

-red – 

V dňoch 5.-6. mája 2014sa kona-
li v Seredi Školské majstrovstvá 
SR v basketbale chlapcov stred-
ných škôl pre rok 2013/2014. 

Po víťazstve v okresnom regio 
nálnom a krajskom kole postúpi-
lo na tieto majstrovstvá aj naše 
družstvo chlapcov pod vedením 
trénera Karola Kučeru a vedúceho 
družstva Mgr. Blažeja Ľahkého 
v zložení: Peter Vojtek, Miroslav 
Matych, Daniel Javurek, Andrej 
Matuškovič, Lukáš Tkáč, Patrik 
Seleši, Radovan Prokein, Juraj 
Šuník, Andrej Tešlár, Marek Far-
kaš, Jakub Papp a Jakub Krnčok.   

V skupine postupne zdolali druž-
stvá Gymnázia Levoča 83:41, 
Gymnázia Žilina 104:63, Gymná-
zia Sereď 70:38 a ako víťaz skupi-
ny postúpilo do semifinále. 
V ňom vyradilo družstvo Športo-
vého Gymnázia Banská Bystrica 
77:63 a vo finále ho čakalo dovte-
dy tiež neporazené družstvo Gym-
názia Komárno. Vo vyrovnanom        
a fyzicky náročnom finále napo-
kon v dramatickom závere strhlo 
naše družstvo víťazstvo na svoju 
stranu a porazilo súpera v pomere 
69:63 a stalo sa Školským majs-
trom SR pre rok 2013/14. Víťaz-
stvo je cenné a ťažko vybojované, 
nakoľko cez víkend 8 kľúčových 

hráčov absolvovalo finálový tur- 
naj Majstrovstiev SR juniorov, kde 
odohrali 3 ťažké zápasy a v utorok 
museli siahnuť na úplné dno svo-

jich fyzických síl, aby získali prvý 
titul pre našu školu za čo im patrí 
obdiv, poďakovanie a veľká gratu-
lácia.               Mgr. Blažej Ľahký

Plaváreň v mesiaci 
jún 2014  
Plávaním, saunou 
aj masážou ožije 
každé telo...  
na plavárni v Handlovej je skvelo!

AKCIE 
1. júna  (nedeľa)  
deti do 15 rokov vstup ZDARMA 
v sprievode dospelej platiacej 
osoby.

Ponuka pre školy počas 
mesiaca  JÚN
Vstup na bazén – hromadné 
vstupy   žiakov  a študentov 
v rámci vyučovania len za 0,50  
€/osoba .

30. júna – pondelok
Študenti a žiaci s vysvedčením 
samé jednotky vstup – ZDARMA

Ostatní  návštevníci  využite  po-
sledný  deň  pred  dvojmesačnou  
odstávkou bazénu za  50 %  zľavy  
na vstupnom  počas celého dňa  
30. 6. 2014!

Basketbalisti zo SOŠ Handlová majstrami Slovenska 

Linkeš reprezentačne, Straka s medailami

Míľa pre mamu
Vďaka vstupu Lienky do Únie 
materských centier mohla Lienka 
zorganizovať Miľu pre mamu. 
Za pomoci mesta Handlová 
sa nám to aj 10. mája 2014 
podarilo.
Podľa prezenčnej listiny prišlo 
na námestie 230 ľudí. Krásny 
počet. Lienka zabezpečila vďaka 
sponzorom malé darčeky pre 
mamičky aj detičky. K programu 
prispeli Dazya, tanečná škola, 
LDO a Lienka s ukážkou hudobnej 
školy Yamaha.

  Monika Galbavá

Stredoslovenská energetika 
- Distribúcia, a.s. oznamuje, 
že z dôvodu plánovanej revízie 
elektrického zariadenia bude 
prerušená dodávka elektrickej 
energie v termíne od 23. 6. 2014 
8:00 do 23. 6. 2014 15:00 h       
z dôvodu: vykonania plánovanej 
údržby el. zariadenia. 

Bez el. energie bude ul. SNP, 
popisné číslo domu 
3, 7, 9, 11, 13.



      
- 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

Slávnostné ocenenie Handlovčana Bronzovou Medailou.
Dňa 8.5.2014  v Banskej Bystrici na slávnostnom ceremoniáli v Hoteli Lux 
odovzdali zástupcovia Slovenskej Kynologickej Jed-
noty, Zväzu Športovej Kynológie, a Únie Kynologic-
kých Klubov - Bronzovu Medailu za rozvoj Slovenskej 
Kynológie Handlovčanovi Antonovi Šabíkovi. 
S Antonom Šabíkom bolo ocenených 70 kynológov 
Bronzovými a 70 kynológov Striebornými medaila-
mi, ktoré sú spolu zo Zlatými medailami najvyšším 
ocenením v kynológii ktoré sa udeľuje kynológom. 
Spolu s ním boli ocenení Bronzovými a Striebornými medailami majstri sveta 
vo výkone psov, rozhodcovia, a vysokí predstavitelia Slovenskej kynológie.

Gratulujeme.

DETSKÝ TÁBOR 

V RAKŠANSKEJ 
DOLINE

12.-19. JÚL 2014

INFO: VLADISLAV HORVÁTH, 0907 774 280

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

Autodiely - Autocentrum Štingl

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

TOP TAXI HANDLOVÁ - NONSTOP- 0949 628 608 - 0908 846 688

Garancia najnižšej ceny

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

Vypracovali Vám ponuku? My vám dáme lepšiu!
Aj na splátky!


