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November, vôňa dozretých jabĺk a pálené-
ho lístia, ale tiež jemná nostalgia, ktorá sa 
nám dostáva pod kožu... Prichádza čas, 
ktorý zrazu akosi spomalí naše tempo 
a my stojíme pri hroboch, mlčky, s po-
hľadom upretým do minulosti, zahĺbení 
do vnútorných rozhovorov. 
Strážime deti, aby si neublížili, lebo horia-
ci plamienok je pre ne nezabudnuteľným 
zážitkom. Len teraz – raz v roku – na 
dušičky, akoby povedala stará mať, môžu 
zapaľovať veľa, veľa sviečok, sledovať 
hru ohnivých svetielok a nikto im v tom 
nebráni.
Prechádzajúc vôkol náhrobných kame-
ňov zastavíme sa na mieste posledného 
odpočinku aj pani učiteľky z prvej triedy, 
toho uja od susedov, ktorý nás naháňal 
pre naše nezbednosti, zastavíme sa pri 
mamke spolužiaka, ktorá nám vtisla do 
ruky ešte teplé buchty, keď sme išli zo 
školy. Postojíme pri priateľoch i kolegovi 
z práce, ktorý odišiel náhle, nečakane...  
Ale najdlhšie zotrváme pri našich najbliž-
ších, s ktorými nás viažu putá rodinnej 
súdržnosti. Spomíname na milovaných 
rodičov i starých rodičov, partnerov, 
súrodencov, deti, všetkých, ktorí nás 
denne sprevádzali životom a po odchode 
ktorých zostalo neznesiteľné prázdno 
v našich srdciach. Vybavujeme si ich 
svojský slovník, prízvuk, prchavý úsmev, 
všetky pekné spoločne prežité okamihy. 
Vtedy skloníme hlavu a našu spomienku 
sprevádza rokmi znásobený pocit úcty a 
vďačnosti.
Pokorne kráčajúc handlovským cin-
torínom postojme aj pri hroboch tých, 
ktorých sme osobne nepoznali, ich osud 
ale poznáme z rozprávania iných, či z his-
tórie. Zapáľme spomienkovú sviečku na 
vojnových hroboch a s úctou postojme 
pri zozname skutočných chlapov, ktorým 
baňa vzala život. Chlapov, ktorých sme 
osobne poznali a poznáme aj ich manžel-
ky a deti. Baňa im dala živobytie, ale vzala 
si za to príliš krutú daň... 
Vážení priatelia!
Začiatok novembra budú naše kroky viesť 
na naše cintoríny, či už v duchu pamiatky 
zosnulých, všetkých svätých alebo du-
šičiek, spája nás jedno – pokora, úcta, 
vďaka a láska všetkým, ktorí síce už nie 
sú medzi nami, ale pre nás zostávajú ako 
tie vyhasnuté hviezdy, ktoré svietia ešte 
po stáročia.
Venujme im tichú spomienku, veriaci 
pridajú modlitbu, a spoločne im poprajme 
pokojný odpočinok. 

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta Handlová 

tel.: 5444013

Už po 10-krát pozvalo mesto 
Handlová deti, žiakov, študen-
tov, občanov na neformálnu 
návštevu Mestského úradu. 
V tomto roku to padlo na 21. 
októbra. Od ôsmej do štrnástej 
hodiny sa ich vystriedalo na 
Mestskom úrade 332. Vo Veľkej 
zasadačke boli na chvíľu po-
slancami a poslanci boli v úlohe 
občanov. Vyžrebovali si úlohy 
a roztratili sa po oddeleniach 
mesta a spolu s pracovníkmi 
oddelení sa radili.

Riešenie si nenechali pre seba. Keď 
sa k nemu dopracovali, prišli do Veľ-
kej zasadačky a pred plénom obo-
známili „poslancov“ s postupom. 
Neboli to monológy, ale diskusie, 
ktoré posúvali riešenie problému 

ďalej. Obradná miestnosť „pukala vo 
švíkoch“ a recitátori mesta a sobá-
šiaca Emília Pittnerová odpovedali 
na zvedavé otázky svadobčanov.
Organizácie mesta nemohli na Dni 
otvorených dverí chýbať. Ani vy-
dýchnuť si nemali kedy na Mestskej 
polícii, kde boli rady čakajúcich. 
Obdobné skúsenosti mali aj v Do-
me kultúry Handlová a v Mestskej 
knižnici.

Nezisková organizácia Jazmín pozva 
la návštevníkov do svojich dielní, kde 
si každý mohol vytvoriť darček vlast-
nými rukami, HATER ukázal ako sa 
separuje komunálny odpad priamo 
na linke, SENIOR CENTRUM, ktoré 
ešte stále vonia novotou, pozvalo 
na stretnutie s obyvateľmi, Help sa 
zameral na kurzy a aktivity, ktoré 
zvýšia zručnosti a možnosť uplatniť 

sa na pracovnom trhu, V Plavárni si 
mohli dobiť baterky, ZUŠ pohladila 
srdiečko koncertom svojich žiakov 
a Centrum voľného času širokou 
paletou krúžkovej činnosti.

V meste ste stretli študentky, akti-
vistky mesta Handlová, ktoré sa vás 
pýtali ako poznáte svoje mesto a čo 
by ste odporučili návštevníkovu 
Handlovej určite navštíviť a vrátili 
sme sa aj k pyrotechnike, či vás 
pichá a mala by sa z námestia vy-
tratiť alebo tam zostať?

Viacerí ste prišli do Poradne zdravia 
a dali si odmerať krvný tlak a zistiť 
cholesterol. Záujem bol veľký.
10. ročník sa vydaril a už teraz za-
číname premýšľať, čím ho pre vás 
obohatíme o rok.                      

AK

Deň otvorených dverí v samospráve mesta Handlová bol plný zážitkov
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Rozprávky so seniormi
Nájsť spoločnú reč dvoch generácií je niekedy ťažké. Cez knihy sa to úspeš-
ne podarilo žiakom 4. C triedy zo Základnej školy na Mierovom námestí. 
S pani učiteľkou Doletinovou si pripravili rozprávky, ktoré sa rozhodli pre-
čítať obyvateľom Senior centra v Handlovej. Na hruď si pripevnili menovky 
so svojimi menami a plní očakávania sa vybrali do zariadenia. Privítali ich 
milí zamestnanci, ktorí ich zaviedli do spoločenskej miestnosti. Tam ich 
s úsmevom na tvári čakalo niekoľko babičiek a deduškov. Mladí „sociálni 
pracovníci“ sa hneď dali do práce. Po prečítaní rozprávok spontánne nad-
viazali priateľský rozhovor. Niektorí dostali aj pozvanie do izieb, iní sa roz-
hovorili o škole, rodine, záujmoch,... Toto stretnutie plné emócií sa skončilo 
darovaním drobných vlastnoručne vyrobených darčekov a sľubom, že ešte 
pripravíme nejakú spoločnú akciu.  Veríme, že na obidvoch stranách zosta-
ne v srdiečkach príjemný pocit.

Mgr. Iveta Jakubová

FK Rebel 
NOVEMBER 2014
6. novembra 2014 19:00 h
SOCIALISTICKÝ ZOMBIE MORD 
Réžia: Peter Čermák, Rastislav Blažek
Slovensko, 2013, 94 min.

13. novembra 2014 19:00 h
TRABANTOM AŽ NA KONIEC SVETA 
Réžia: Dan Přibáň, Česko, 2014, 98 min.

20. novembra 2014 19:00h
FRANK 
Réžia: Lenny Abrahamson
Veľká Británia, 2014, 95 min.

27. novembra 2014 19:00h
COMEBACK 
Réžia: Miro Remo, Slovensko, 2014, 85 min.

Vstupné: člen FK 2,- €, nečlen FK 3,- €

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

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

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

Opravili sme studničku pre „Kefu“
V piatok 10. októbra patril opäť studničkám. 
Tentokrát sme sa vybrali po Rematskej ces-
te smerom na Lehotu, aby sme pod Vysokou, 
kúsok od Poľovníckej chaty, zrekonštruovali 
ďalšiu studničku. 

Hlavným „investorom“ bol kamarát Bužo, 
klobásy doniesol Aťo, o dovoz sa postaral 
Martin Radovský. Osem kamarátov v priebe-
hu niekoľkých hodín upravili okolie, vybudovali 
lavičky, stôl a majster Pufi zatiaľ vymuroval 
studničku.  A keď prišli okolo jednej z RTV-čky 
bolo hotovo. Vlastne  len na 90 %, lebo kameň 
s menom kamaráta Kefu sme osadili až v ne-
deľu o týždeň .
Sme radi, že v našej aktivite nie sme sami, 
lebo „Stolárikovci“ opravili studničku pod 
Obratnou. Na zdravie!       Vladislav Horváth
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Jubilanti 
v mesiaci október 2014

Ondrej  Csengődi
Oľga  Talafová
Jozef  Prachniar
Alexander  Michalovič
Ján  Pomšár
Mária  Tóthová
Ondrej  Vincze
Helena  Gurinová
Anna  Mészárošová
Mária  Greschnerová
Rudolf  Paták
Elena  Reiffová
Štefánia  Chudá
Lýdia  Páleníková
Ingeborg  Fleischerová
Ľudovít  Šticaj
Oľga  Cicková
Pavel  Juhaniak
 

Narodené detičky 
september/október 2014

Milan  Švec
René  Mikulec
Ján  Rendek
Robert  Bosíni
Adam  Beránek
Alex  Engerer
Martin  Šedík
Nicolas  Žúbor
Matej  Chovan
Sebastián Lukačovič
Adriana  Ištoková
Renáta  Ďurinová
Lea  Šarlejová
Nataša  Hrušecká
Emma  Haviarová
Janka  Gambaľová

Opustili nás 
september/október 2014

Robert Kertés  39 r.
Juraj Grenčík  61 r.
Ján Šverla  87 r.
Štefan Lampert  75 r.
Štefan Šišmič  73 r.
Štefan Polgár  84 r.
Ján Komár  89 r.
Karol Máčaj  60 r.
Alžbeta Mišíková  80 r.
Irena Tadláneková  78 r.
Anna Baričová  87 r. 
Herta Sopková  77 r.
Jozefa Moravčíková  91 r.

Zoznamy sú zostavené v poradí 
v akom boli doručené oznámenia 
o narodení či úmrtí z príslušných 
matrík.

Teta Žofka má 100 rokov 
Vážení spoluobčania, 
milí Handlovčania, 

v novembri nás čaká jedna milá 
a o to krajšia úloha. Žije medzi 
nami jedna milá, úžasná žena, 
ktorá keď vás stretne, tak vás hneď 
volá po krstnom mene a vie o vás 
všetko. A my jej hovoríme ,,naša 
teta Žofka“. 
Teta Žofka Martišová bola vždy pre 
mňa symbolom Handlovej. Stretá-
val som ju a aj dnes ju stretávam 
všade, v knižnici, v Dome kultúry, 
na všetkých kladeniach vencov, 
pri všetkých spoločenských a kul-
túrnych podujatiach.   
Teta Žofka je skvelá žena, vždy 
som bol na ňu pyšný a hrdý. 
Prežila ťažký život, ale jej večný 
optimizmus a úsmev na tvári bol 
vždy pre mňa aj tak trochu dro-
gou. Nesmierne som ju obdivoval 
za jej povahu, nikdy neklamala, 
vždy povedala pravdu rovno do 
očí každému. Nikdy sa nesklo-
nila pred mocnými tohto sveta, 

vždy a všade ostala človekom. 
Človekom prostým, ale hrdým 
a múdrym, ktorý poradil každému 
kto o radu stál. Človekom kritic-
kým, keď kritika bola na mieste. 
Ale vždy nadovšetko teta Žofka 
kládla našich baníkov a naše 
Slovensko. Hrdo sa hlási k týmto 
našim tradíciám a nám všetkým 
by mohla byť príkladom. 

A táto skvelá žena sa 9. novembra 
2014 dožíva neuveriteľných 100 
rokov. Tí, ktorým vám teta Žofka 
nie je ľahostajná príďte 22. novem-
bra 2014 o 15.00h na Mestský 
úrad v Handlovej, kde bude sláv-
nostný zápis do Pamätnej knihy 
nášho mesta pre tetu Žofku. 
Teta Žofka, gratulujeme a živijó!

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta Handlová  

Pozvánka 
na Mestské 
zastupiteľstvo
Primátor mesta 
Handlová Ing. Rudolf 
Podoba zvoláva Mes-
tské zastupiteľstvo 
v meste Handlová na 
štvrtok 20. novembra 
2014 o 14:00 hod. 

do Veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ 
Handlová. Pozvánku 
s programom nájdete 
na www.handlova.sk 
a vo vývesnej tabuli. 
Primátor mesta 
Handlová zvoláva 
Slávnostné mestské 
zastupiteľstvo pri 
príležitosti Katarín-
skych dní 2014 na 

piatok 28. novembra 
2014 o 16:00 hod. 
do Veľkej zasadačky. 

Zber separovaných 
zložiek
odpadu

V mesiaci 
november 
2914 bude 
zber separovaných zložiek na-
sledovne: 

Mesto Handlová, mestské časti 
Nová Lehota, Horný koniec
5. 11. 2014   plasty
12. 11. 2014  papier
21. 11. 2014  papier
28. 11. 2014  sklo

Mestská časť Morovno, Dolný 
koniec
7. 11. 2014  papier
14. 11. 2014  plasty
21: 11. 2014  papier
28. 11. 2014  sklo

Novootvorené a zrušené 
prevádzkarne v roku 2014 
S e p t e m b e r  2014:
– drevárska výroba, predajňa 
drevárskych výrobkov Ligetská 2
– predajňa mäsa a mäsových 
výrobkov Mostná 6
Zrušené:
nie sú evidované

Pripravujete zaujímavý koncoročný večierok?
Využite priestory v Podnikateľskom inkubátore.

046/5444013, www.inkubatorhandlova.sk



Ako voliť vo volebnej miestnosti
V Handlovej volíme primátora a 19 poslancov mestského zastupiteľstva. 
Na hlasovacom lístku pre voľby primátora zakrúžkovaním jedného po-
radového čísla označíme kandidáta, pre ktorého hlasujeme. Na hlaso-
vacom lístku pre voľby do mestského zastupiteľstva zakrúžkovaním 
poradových čísel označíme kandidátov, pre ktorých hlasujeme. 
Dôležité je, aby sme zakrúžkovali poradové čísla najviac takého počtu 
kandidátov, aký má byť v našom volebnom obvode zvolený.

Počet poslancov:
Volebný obvod č. 1 – 9 poslancov
Volebný obvod č. 2 – 8 poslancov
Volebný obvod č. 3 (Mestská časť Nová Lehota) – 1 poslanec
Volebný obvod č. 4  (Mestská časť Morovno  – 1 poslanec

15. novembra 2014 od 7:00 do 20:00 hod.

Voľby do orgánov samosprávy 2014 – volebné oznamy 

Kandidáti na poslancov do MsZ - volebný obvod č.1

Štefánia Hozlárová, Mgr.
58 r., nezávislá kandidátka

Kandidáti na primátora mesta Handlová

Jozef Maďar, Mgr. 
43 r., MOST-HÍD, NOVA, 
NP, SaS

Rudolf Podoba, Ing.
50 r., SMER – SD

Peter Smorek, Mgr.
36 r., nezávislý kandidát

Ján Spevár, Bc.
47 r.,  SDKU-DS

VOLEBNÝ OBVOD č. 1  tvoria ulice:
1. mája (2 -10), ČSA, Majerníkova, Mierové námestie, Remata, Prievidzská, 

Dimitrovova (21-41, 22 -24), Krátka, Lipová, Poštová (40 -52), Pstruhárska, 
Okružná, Morovnianska cesta, Kvetná, M. Krššákovej, M. Vladovej, M. R. Šte-
fánika, Savina, Športová, Švermova, Mostná.

Arpád Koszta
59 r., Strana zelených

1 2 3 4 5 6



Kandidáti na poslancov do MsZ - volebný obvod č.2
Volebný obvod č. 2 tvoria ulice:
1. mája (37-101, 60-102), 29.augusta, Dimitrovova (1-19, 2-20, 26-28), 
Obrancov mieru, Poštová (2-18), Ružová, Údernícka, Brigádnická, Hečkova, 
Hlboká, Hviezdoslavova, J. Olbrachta, J. L. Bellu, Jánošíkova, Kpt. Nálepku, L. 
Novomeského, Ligetská, Odbojárov, Robotnícka, Fučíkova, J. Vallu, Liptovská, 

M. Čulena, Náhradné pole, Šmeralova, Zápotockého, 29. augusta, Partizánska, 
SNP, Potočná, Železničiarska, Banská cesta, I. Krasku, Mlynská, Partizánska, 
Pekárska, Duklianska, F. Nádaždyho, Námestie baníkov, Cintorínska, Gagarina, 
Hurbanova, J. Kráľa, Jilemnického, Kremnická, Kunešovská, Pionierov, Ľ. Štúra, 
Mládežnícka, Parková, Sadová, S. Chalúpku, Školská, Ciglianska, Pod šachtou, 
Žiarska, Stará cesta, mesto Handlová

Komunálne voľby 2014 
15. novembra 2014 

od 7:00 do 20:00 hod.
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Mestská polícia 
informuje...

Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac september 2014 – októ-
ber 2014 (od 19. 9. 2014 do 19. 
10. 2014) celkom 396 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 59 priestup-
kov, z ktorých bolo 33 zistených 
vlastnou činnosťou a 26 oznáme-
ných občanmi mesta. 

Z celkového počtu bolo 23 doprav-
ných priestupkov. 
VZN č. 1/2009 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach – 1 
priestupok.
VZN č. 8/2013 o zákaze podávania 
a požívania alkoholických nápojov 
v územnom obvode mesta Hand-
lová, Novej Lehoty a Morovna – 2 
priestupky.
Proti majetku bol oznámený 1 pries- 
tupok. 
Proti verejnému poriadku príslušníci 
MsP riešili 10 priestupkov, z ktorých 
bolo 5 priestupkov na úseku rušenia 
nočného pokoja, 1 priestupok bol 
na úseku verejného pohoršenia a 4 
priestupky na úseku znečistenia 
verejného priestranstva. 
Zákon 223/2001 o odpadoch bol 
porušený v 5 prípadoch.
V 17 prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmien-
kach držania psov (nezabránenie 
voľnému pohybu psa; neprihlásenie 
psa do evidencie; neoznámenie 
zmeny skutočnosti a údajov, ktoré sa 
zapisujú do evidencie, neodstránenie 
výkalov).
V 3 prípadoch boli príslušníkmi 
použité donucovanie prostriedky 
– hmaty a chvaty, putá.
Príslušníci mestskej polície odchytili 
12 túlavých psov, ktorí boli umiest-
není v útulku (3 psov si zobrali 
pôvodní majitelia a 3 psíkom bol 
nájdený nový domov). 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 120 zákrokov a 27 výjaz-
dov k narušeným monitorovaným 
objektom. 
Kamerovým systémom bolo ziste-
ných 10 priestupkov. 

Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušník-
mi MsP vykonaných 24 zákrokov. 

Vždy je čas podať 
pomocnú ruku...
Týmto mottom sme si dňa 22. 10. 
2014 o 16:00 hod slávnostným 
posedením v našom zariadení SE-
NIOR CENTRUM HANDLOVÁ , n. o., 
pripomenuli a oslávili „Mesiac úcty 
k starším.“
Potešilo nás, že pozvanie medzi nás 
prijal pán primátor nášho mesta Ing. 
Rudolf Podoba, aj pán viceprimátor 
Dušan Klas. Vo svojom prejave pán 
primátor docenil prácu a vyzdvihol 
všetku snahu našich rodičov, starých 
rodičov, ktorú my dnes dostávame 
ako dar. Program stretnutia bol naozaj 
pestrý. V piesňach a slovách účinkuj-
úcich sa striedali slová vďaky, lásky a 
porozumenia pre všetkých tých, ktorí 
vzhľadom na svoj vek alebo zdra-
votné postihnutie sú už odkázaní na 
našu pomoc, alebo pomoc iných. 
V kultúrnom programe vystúpili: 
deti z MŠ na Morovnianskej ulici, 

talentované deti zo ZUŠ, naši klienti 
s pásmom známych ľudových piesní 
v hudobnom doprovode pána Antona 
Micheleho a banícky spevokol. Pre-
kvapením a veľkým potešením pre 
všetkých prítomných bolo vystúpenie 
populárneho súboru Hájiček, ale aj 
spev pána Pavlíka, ktorý celé podu-
jatie aj moderoval. Slávnostnú atmo-

sféru pre našich klientov dotváralo aj 
občerstvenie od našich sponzorov a 
príjemná výzdoba. Nálada bola nao-
zaj výborná a spontánna. Na záver už 
každý spieval obľúbené, slovenské 
pesničky. Naši klienti a veríme, že aj 
naši milí hostia, prežili ďalšie príjem-
né popoludnie v našom zariadení. 

 PhDr. Emília Nyitrayová

Voľby v DAMP-e
Dňa 15. 10. 2014 sa konalo ustano-
vujúce zasadnutie DaMP-u spojené 
s voľbami primátora, ktorého sa 
zúčastnili aj predstavitelia mesta 
Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta 
Handlová, pán Arpád Koszta, posla-
nec MsZ. 
Týmto dňom DaMP-u začalo ofi-
ciálne nové volebné obdobie na 
čele s novozvolenou primátorkou 
Kristínou Kováčikovou, ktorej gra-
tulujeme k zvoleniu a držíme jej 
palce. Kika si za svojho zástupcu 
zvolila svojho protikandidáta Adriána 
Kelečenyiho. Aďko je síce „nováčik“ 
v DaMP-e, ale veríme, že jej bude 
oporou a zvládne to na výbornú. 
Tešíme sa na nové volebné ob-
dobie a určite sa máte na čo 

tešiť aj vy, lebo už teraz pre vás 
pripravujeme niekoľko zaujímavých 
podujatí. Veríme, že budeme na-
predovať stále ďalej a nepoľavíme. 
Máme na to – Byť proste najlepší!

A ešte na záver by sme chceli popro-
siť tých, čo tvrdia, že sa niečo nedá, 
aby nám nezavadzali v ceste. 
Lebo my vieme, že sa to dá! 

Darí sa nám..
Školský rok 2014/2015 sa ešte 
ani poriadne nerozbehol, no v ZŠ 
Školská v Handlovej to žije ako 
v úli. 

Každý rok 8. septembra si svet 
pripomína Medzinárodný deň 
gramotnosti, ktorý sa oslavuje od 
roku 1996 na základe rozhodnutia 
organizácie UNESCO. Učitelia na 
našej škole sa rozhodli pripomenúť 
si tento deň a podporiť gramotnosť 
žiakov najmä úlohami na čitateľskú, 
finančnú a matematickú gramot-
nosť a preto pre nich vymysleli na 
hodinách zaujímavé aktivity. Zapoji-
lo sa 14 tried a 261 žiakov.
Ministerstvo školstva, vedy, výsku- 
mu a športu podporilo v základných 

školách Trenčianskeho samospráv-
neho kraja 6 rozvojových projektov, 
z toho naša škola získala dva. Prvý 
z nich, „Rovnosť príležitostí na 
vzdelávanie pre žiakov so zdravot-
ným postihnutím 2014“ s názvom 
Bez rozdielu, nám umožnil nakúpiť 
špeciálne kompenzačné pomôcky 
(BigKeys, Trackball, notebook, 
počítačové vzdelávacie programy), 
pomocou ktorých zdravotne po-
stihnutí žiaci ľahšie zvládnu vzde-
lávanie vo všetkých vyučovacích 
predmetoch. 
Okrem nich sme z prostriedkov pro-
jektu zakúpili aj rehabilitačné a rela-
xačné pomôcky, ktoré sú vhodné na 
odbúranie stresu, uvoľnenie svalo-
vého napätia, čím žiaci načerpajú 
energiu na ďalšie vzdelávanie. 
Do rozľahlého areálu školy pribudla 

nová učebňa v prírode vybavená aj 
tabletami. Donedávna obyčajný, aj 
keď veľmi atraktívny školský areál, 
sa ako šmahom prútika premenil 
na podnetný výchovno-vzdelávací 
priestor. Učebňa je ako stvorená 
na realizáciu didaktických hier, 
relaxačných cvičení, aktivít roz-
víjajúcich spoluprácu s rodičmi 
a vďaka tabletom možno využívať 
rôzne druhy digitálnych textov pri 
rozvíjaní čitateľskej gramotnosti. 
Sen sa premenil na skutočnosť 
vďaka úspešnosti druhého rozvo-
jového projektu „Podpora výchovy 
a vzdelávania žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia v zá-
kladných školách 2014“ s názvom 
Využitie digitálnych textov pri rozví-
janí čitateľskej gramotnosti.

 Mgr. Ľudmila Pogádlová

Predám 2-izbový byt 
vo vežičke. Tel: 0903 200 721.

Dám do prenájmu 2 veľké 
garáže vhodné aj ako sklad 
s bránami na diaľkové ovládanie na 
ul. Prievidzská v Handlovej, pri obyt-
ných domoch. Cena prenájmu 150 € 
za obidve prípadne dohodou.
Kontakt: 0905  280  706



Buď pánom svojich peňazí

Nezisková organizácia Help, n.o. získala finančnú podporu od 
Nadácie pre deti Slovenska na realizáciu projektu pod názvom: 
„Na peniaze s rozumom“ v rámci Školy rodinných financií. 
Projekt bol určený pre nezamestnaných občanov, mamičky na 
materskej dovolenke, študentov stredných škôl a pre klientov 
krízových centier. Od marca do októbra sa realizovali bezplatné 
vzdelávacie semináre v oblasti hospodárenia s peniazmi. 
Účastníci seminárov mali záujem predovšetkým o témy: osob-
ný a rodinný rozpočet, riziká nevýhodných pôžičiek a úverov, 
ako si hľadať prácu, ako prijímať zodpovednejšie finančné 
rozhodnutia a ochrana spotrebiteľa. 
Uskutočnili sme spolu 9 vzdelávacích seminárov, ktorými sme 
prispeli k rozširovaniu zručnosti v oblasti financií a k získavaniu 
ďalších kompetencií pre skvalitnenie osobného a aj pracovného 
života. Projekt je úspešne ukončený a pevne veríme, že podob-
né projekty sa nám podarí realizovať aj v budúcnosti. 
Semináre sa uskutočňovali vďaka podpore z projektu Škola 
rodinných financií, ktorý organizuje Nadácia pre deti Slo-
venska.
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HĽADÁTE PRÁCU? 
Help, n. o. VÁM POMÔŽE

Žijeme v regióne, kde je šanca za-
mestnať sa stále menšia a menšia. 
Vedeli by o tom hovoriť nezamestna-
ní ľudia v našom meste. Ľudia tu už 
nehľadajú vysnívanú prácu, ale len 
zamestnanie, ktoré im zabezpečí 
pravidelný príjem a skvalitní život. 
Avšak bez potrebného vzdelania, 
zručností a skúseností je veľmi 
náročné, takmer až nemožné za-
mestnať sa. Toto je hlavný problém, 
ktorý rieši nezisková organizácia 
Help, n. o. 

Okrem toho, že poskytuje vzdelávacie 
kurzy, pomáha aj pri hľadaní zamest-
nania a uplatnení sa na trhu práce. 
Vie o tom viac ako tisíc ľudí, ktorí 
prešli individuálnym poradenstvom 
a vzdelávaním od vzniku organizácie 
v roku 2005. Počas týchto 9 rokov 
praxe získal Help bohaté skúsenosti, 
na základe ktorých vám ponúka 
3 dôležité tipy pri ceste k získaniu 
zamestnania. Viac už v rozhovore 
s Mgr, Danou Kmeťovou, riaditeľkou 
neziskovej organizácie Help.

Pani riaditeľka, ako postupovať pri 
hľadaní zamestnania?
V prvom rade je dôležité uvedomiť 
si, na aké zamestnanie máte predpo-
klady, schopnosti a akú prácu by ste 
chceli vykonávať. Dôležité je aj, aby 
ste získali prehľad o pracovnom trhu. 
Potom je čas na vytvorenie stratégie, 
rozhodnúť sa, ktorých zamestná-
vateľov budete oslovovať a akým 
spôsobom. 

Ako si urobiť bezchybný životopis?
Ako prvé posielate zamestnávateľovi 
svoj životopis. Hlavnou úlohou živo-
topisu je zaujať pozornosť zamestná-
vateľa. Musí obsahovať povinné údaje 
a všetky vaše schopnosti a zručnosti. 
V životopise by mala byť aj fotogra-
fia, aby si vás zamestnávateľ vedel 
predstaviť. K životopisu sa prikladá 
aj motivačný list, v ktorom musíte 
presvedčiť zamestnávateľa, že ste pre 
danú prácu ten pravý. Ak sú tieto veci 
v poriadku o pár dní vám určite príde 
pozvanie na pracovný pohovor.

Ako uspieť na pracovnom pohovore?
Pracovný pohovor zohráva pre za-
mestnávateľa veľmi dôležitú úlohu pri 
výbere toho správneho zamestnanca. 
Preto by žiadny uchádzač o prácu 
nemal podceniť tento krok. Dôklad-
ná príprava na pracovný pohovor 

predstavuje dostačené preukázanie 
svojich schopností, predpokladov 
a zdravého sebavedomia, ale aj 
zvládnutú komunikáciu na verbálnej 
a neverbálnej úrovni. 

BEZPLATNÁ POMOC PRI 
HĽADANÍ ZAMESTNANIA 
Help, n. o., poskytuje bezplatnú po-
moc pre všetkých nezamestnaných 
pri hľadaní práce. Aktívne vyhľadávajú 
voľné pracovné miesta podľa vašich 
predstáv a očakávaní. Pomôžu vám 
profesionálne vypracovať životopis, 
žiadosti o prijatie do zamestnania a 
motivačné listy. Help spolupracuje 
s viacerými zamestnávateľmi nielen 
v našom regióne, takže vždy vie, kde 
je možnosť zamestnať sa. Taktiež 
pomáha pri komunikácii s budúcim 
zamestnávateľom. Samozrejmosťou 
je príprava na pracovný pohovor, pri 
ktorom veľa ľudí zlyháva. 

VZDELÁVACIE KURZY PRE 
LEPŠIE UPLATENENIE 
Na každé zamestnanie sú potrebné 
určité zručnosti, skúsenosti a vzde-
lanie. Aj v tomto ohľade je Help nápo-
mocný. Vyškolil už 106 opatrovateľov, 
mnohí z nich sú spokojní s prácou 
opatrovateľa v zahraničí a niektorí si 
našli pracovné uplatnenie aj u nás na 
Slovensku. Okrem kurzu opatrovania 
Help zabezpečuje aj kurzy odbornej 
spôsobilosti SBS. V tomto kurze 
pripravili na prácu v bezpečnostnej 
službe desiatky ľudí. Kurz obsluhy 
motorových vozíkov je vhodný pre 
budúcich skladníkov a zamestnan-
cov vo výrobnom procese. Jazykové 
kurzy ako je angličtina a nemčina 
využívajú najmä tí, ktorí si hľadajú 
pracovné uplatnenie v zahraničí. 
Dnešný svet sa už nezaobíde bez 
znalosti práce na počítači. Počítačové 
kurzy slúžia na získanie nových alebo 
na rozšírenie existujúcich zručností. 
V posledných dvoch rokoch sa Help 
významne podieľal na zvyšovaní 
finančnej gramotnosti v regióne pro-
stredníctvom vzdelávacích seminárov 
v oblasti financií. 

Ak ste bez práce a nedarí sa Vám 
zamestnať alebo sa chcete vzdelávať 

– príďte do Help, n. o. – radi Vám 
pomôžu. Nájdete ich na Námestí 
baníkov 8 (2. poschodie, nad MsP) 
od pondelka do štvrtku medzi 7,00 

– 12,00 hod.
Kontakt: tel.: 0905 884 813; 
e-mail:kmetova@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk

-red-

Predstavujeme organizácie mesta Handlová 

Ľahostajnosť k našej Handlovej
Áno, aj takto vyzerá 
naše mesto. Tieto zá-
bery sú z nášho mesta. 
A dokonca iba z jednej 
jeho časti zo starých 
sídlisk Juh a Sever. 
Takéto mini smetiská 
sa častokrát vyskytujú 
v blízkosti napr. piet-
neho miesta banských 
nešťastí, v blízkosti za-
tepľených a zrekonštru-
ovaných domov, centra 
mesta. Sme nevšímaví 
k tým, čo to robia. A keď 
toho pohľadu máme 
dosť tak akurát píšeme na diskusiu mesta ako „ občania“ alebo telefonujeme na technické 
služby resp. oddelenie výstavby, aká je špinavá Handlová a prečo to nevyčistíte a nepošlete 
tam aktivačných pracovníkov. Nevieme alebo nechceme? pomenovať tie pravé osoby. Tvrdíme 
nech spravia za nás to čo je oddávna bežné , že neporiadok po sebe si sprace každý sám. 
V poslednom čase sa však čoraz častejšie objavujú na verejných priestranstvách aj nebez-
pečné látky napr. oleje, neznáme kvapalné a tuhé látky, stavebné materiály, cladničky, TV pri-
jímače a to je už nebezpečie pre všetkých. Je až nepochopiteľné prečo sa tak deje keď všetky 
nebezpečné látky z domácnosti bezplatne odoberajú na zbernom dvore na ul. Potočná alebo na 
skládke komunálneho odpadu. Preto neváhajte a využite tieto služby, ktoré nám poskytuje naše 
mesto Handlová.                                                                                      Ing. Blažej Litva

Predám auto škoda fabia, farba biela, zvláštna úprava. 
Limuzína. Kontakt: 046/5475  573,  0910  534  127
Cena dohohou.
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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! 

Stretnutie s Evitou 

Najatraktívnejším podujatím knižnice bolo stretnutie so známou slovenskou 
moderátorkou, novinárkou, spisovateľkou – autorkou jedenástich bestsellerov, 
z jej vlastného vydavateľstva Evitapress, ktoré pozná snáď každá žena. V kniž-
nici sa zišli čitatelia, ktorí sa chceli so svojou obľúbenou spisovateľkou stretnúť 
naživo, zoznámiť sa s ňou a porozprávať sa. Najviac zaujala kniha, s ktorou 
Eva Urbaníková odštartovala svoju spisovateľskú kariéru a čoskoro ju preslávi 
aj ako scenáristku. Román Všetko alebo nič už čoskoro uvidíme vo filmovej 
podobe. Evita Urbaníková, zaujala svojou bezprostrednosťou, ochotne odpo-
vedala na otázky, spolu so svojou manažérkou Dianou Bujňákovou (na foto 
vľavo) sa podelili o svoje životy, porozprávali ako začínali a prezradili aj plány 
do budúcna. Po besede, počas obľúbenej autogramiády si naši čitatelia mohli 
zakúpiť jej knihy, uloviť podpis, či foto so spisovateľkou. K príjemnej komornej 
atmosfére podujatia prispela úžasná torta v podobe knihy, upiekla ju pani An-
drea Horváthová, členka Komisie kultúry pri MsZ, v spolupráci ktorej sme po-
dujatie pripravovali. Priateľský pozdrav čitateľom a Handlovej zanechala Evita v 
kronike mesta počas priateľského prijatia spisovateľky primátorom mesta.

 Mgr. Daniela Mikulášová

Znižovanie spotreby tepla v bytových domoch

Aby sme dosiahli zníženie spotreby tepla 
v bytových domoch, musíme vykonať 
niekoľko úsporných opatrení. 
Prvým krokom je hydraulické vyváženie 
vykurovacej sústavy, vrátane inštalácie termostatických ventilov. V nadväz-
nosti na to treba vytvoriť systém indikácie spotreby tepla a rozpočítania 
nákladov na vykurovanie podľa spotreby. Proces úsporných opatrení by 
mal pokračovať výmenou okien a zateplením obvodového plášťa objektu. 
Hydraulickým vyvážením a termostatickými ventilmi sa vytvára možnosť 
ovplyvňovať odber tepla a šetriť, avšak len vtedy, keď jeho používateľ chce 
šetriť a využíva možnosti, ktoré mu termostatický ventil poskytuje. Rozpo-
čítanie nákladov na vykurovanie podľa indikovanej spotreby vytvára osobnú 
zainteresovanosť a zodpovednosť každého spotrebiteľa za jeho náklady a 
významne podporuje vôľu šetriť. Tieto opatrenia môžu priniesť úsporu až 
okolo 25 – 35 % oproti východiskovému stavu. Návratnosť investovaných 
peňazí môže byť už 1 rok, pričom s rastúcimi cenami tepla sa skracuje.

Netesné a nekvalitné okná spôsobujú najväčšie úniky tepla. Ne-
odborná montáž a vytvorenie tepelných mostov pri výmene okien 
môžu znehodnotiť výsledný efekt aj pri použití najkvalitnejších okien.
Hlavným účelom zateplenia obalových konštrukcií domu je znížiť tepelné 
straty domu. Aby sa to prejavilo aj znížením spotreby tepla, je bezpodmi-
enečne nutné, aby sa v dome vytvorila možnosť ovplyvňovať odber tepla 
(termostatickými ventilmi). Inak sa zateplenie domu prejaví len nekontrolo-
vaným zvýšením vnútornej teploty. Ak zostáva vetranie jedinou možnosťou 

„regulácie“ vnútornej teploty, potom sa všetko „ušetrené“ teplo vypustí 
oknami. Ak sa však dodrží správna postupnosť, úspora tepla zateplením 
obalových konštrukcií môže dosiahnuť viac ako 50 až 60 % východisko-
vého stavu.

KMET Handlová, a. s.
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Dňa 8. novembra 2014 uplynú 2 roky, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec 
a dedko 

Štefan Dobiš. 

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn 
a dcéry s rodinami. Za tichú spomienku 
ďakuje rodina. 

Dňa 9. novembra 2014 si pripomenieme 
nedožité 85. narodeniny nášho milovaného 
a drahého 

Benedikta Trnku. 

Spomínajú, manželka, dcéra, vnuk, vnučka 
s priateľom a ostatná rodina. 

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, 
že nás 5. októbra 2014 opustil náš milovaný 
manžel, otec, starký a prastarý otec
 

Štefan Polgár vo veku 84 rokov. 

Ďakujeme všetkým známym,  priateľom, 
susedom za účasť a kvetinové dary na 
poslednej rozlúčke. Tým zmiernili náš veľký 
žiaľ, smútiaca rodina. 

Dňa 3. novembra 2014 uplynie 10 rokov, 
čo nás opustil náš otecko, starký a prastarký 

Ernest Nagy. 

S láskou spomína syn Dušan s rodinou 
a ostatní príbuzní. 

 nedožité 75. narodeniny a nedožité 80. narodeniny 

Kláry Oboňovej          Rudolfa Oboňu.

Čas plynie, roky utekajú, spomienky zostávajú. 
Dňa 5. októbra sme si pripomenuli  

Dňa 10. novembra uplynú 3 roky, čo nás 
navždy opustila naša drahá mama, stará 
mama  a prastará mama 

Mária Bederková. 

S láskou na teba spomína syn Juraj a ostatná 
rodina. 

Dňa 31.októbra 2014  uplynuli 3 roky od 
úmrtia nášho drahého syna, brata 

Karola Tatára. 

S láskou spomínajú rodičia, sestra Ivka 
a Lukáško. Kajko veľmi nám chýbaš. 

Dňa 8. novembra 2014 si pripomíname  
nedožitých 96 rokov pána

Štefana Kováčika. 

S láskou spomína dcéra Júlia, syn Anton, 
nevesta Terézia a ostatná rodina. 

Ďakujeme všetkým príbuzným za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary, ktorí sa prišli 
rozlúčiť dňa 16.10. s pani 

Jozefou Moravčíkovou. 

Syn a nevesta

 S láskou na nich spomínajú bratia  a sestry s rodinami. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli na nich a spomínajú s nami. 

Ďakujem všetkým, ktorí mi dňa 6.9. 2014 pomohli pri záchrane môjho 
života počas koncertu na Deň baníkov. Ešte raz veľké ďakujem. 

Ján Kerata 

Ďakujeme personálu senior centra Sv. Kataríny za starostlivosť o našu 
mamu a svokru Jozefu Moravčíkovú.  Syn a nevesta. 

Dobrí ľudia ešte žijú medzi nami.
Chcem sa verejne poďakovať pani Pavlíkovej Márii, ktorá dňa 17.9.2014 
našla moji zabudnutú peňaženku na Mestskej tržnici v Handlovej. Po 
zistení mojej totožnosti mi osobne doniesla moju peňaženku až do bytu, 
čo ma veľmi prekvapilo a zároveň, aj potešilo. Presvedčila ma o tom, 
že poctiví a dobrí ľudia ešte žijú medzi nami. Ešte raz veľké ĎAKUJEM.         

Pavol Putera

Dňa 5. októbra 2014 sme sa naposledy 
rozlúčili s našim milovaným manželom, 
otcom a starým otcom 

Štefanom Šišmičom.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa sním prišli 
rozlúčiť. 

Smútiaca rodina

Dňa 2. novembra sme si pripomenuli  
dvanáste výročie smrti našej starkej 

Pavlíny Dobrotkovej.  

Kto ste ju poznali, spomínajte s nami.
Rodina a priatelia
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Detský aerobik maratón
Vyvrcholením týždňa v pohybe Moveweek bol 
Detský maratón v aerobiku. Pre handlovských 
nadšencov športu ho zorganizovalo CVČ v Han-
dlovej. V sobotu 4. októbra 2014 sa hlavná sála 
v DK zaplnila do posledného miestečka.

Až 75 detí vo veku od 5 do 18 rokov dalo prednosť 
zdravému pohybu a cvičeniu pred počítačmi a inými 
lákadlami modernej doby. So silnou konkurenciou 
dievčat si na maratón prišlo zmerať sily aj 9 chlap-
cov.

Na priebeh súťaže dohliadala 3-členná porota 
v zložení Lucia Pukačová, Beata Deliová a Janka 
Mihálová. Hodnotila predovšetkým techniku preve-
denia cvikov podľa cvičiteliek, dodržiavanie rytmu, 
ale aj držanie tela či výraz tváre prezrádzajúci radosť 
z pohybu. Takmer tri hodiny trvajúci maratón zvládli 
všetci bez väčších problémov. Skúsené trénerky 
aerobiku Saskia Mátychová, Michaela Lachová 
a Andrea Ujčeková povzbudzovali deti počas celého 
maratónu úsmevom, tlieskaním a dobrou náladou.

Tí najlepší v štyroch vekových kategóriách si od-
niesli zlaté trofeje, medaily a hodnotné vecné dary 
od sponzorov.
V kategórii do 6 rokov zvíťazila Ninka Novotná, 2. 
miesto získal Paťko Haneš a ocenenie si odniesla 
aj najmladšia účastníčka maratónu, malá Dorotka 
Strmeňová.

Najťažšiu kategóriu, pretože v nej bolo až 46 súťa-
žiacich do 10 rokov, vyhrala Ninka Trangošová , 2. 
miesto obsadila Alexandra Strižencová a 3. miesto 
získala Sandra Jurovatá. 
Víťazkou v kategórii do 14 rokov sa stala Klaudia 
Galbavá, 2. miesto obsadila Tamarka Pazderová 
a 3. miesto získala Bronka Trepáčová.
Z chlapcov si ceny vybojovali v kategórii do 10 
rokov za 1. miesto Timur Mikuško, druhé miesto si 

odniesol Mirko Marko a 3. miesto získal Martinko 
Lajstrík.
Do 14 rokov bolo poradie chlapčenskej kategórie 
nasledovné: 1.miesto Igor Štepaník, 2. miesto 
Jakub Gerža a 3. miesto Viktor Parady.
V najstaršej kategórii si prvenstvo odniesla Laura 
Jurovatá, ktorá zároveň získala aj titul Miss Aerobik. 
Víťazom srdečne blahoželáme!

 Mgr. Michaela Lachová

Handlová v pohybe
Každý kto mal chuť a odvahu v Han-
dlovej športovať, dostal šancu sa 
zapojiť do Týždňa v pohybe (MOVE 
WEEK), ktorý vyhlásilo naše mesto 
v dňoch od 29. 9. 2014 do 5. 10. 
2014.

Hlavným koordinátorom všetkých 
športových aktivít bolo Centrum voľ-
ného času Handlová (ďalej len CVČ). 
Do pripravených podujatí sa zapo-
jili v našom meste všetky základné 
školy, materská škola, CVČ a Špeciál 
na základná škola. V rámci „Týždňa 
pohybu“ sa v celom regióne Hand-
lovskej doliny konali rôzne športové 

podujatia. „MOVE WEEK“ sme sláv-
nostne otvorili Plaveckou štafetou 
miest 2014, na ktorej sa zúčastnilo 
389 plavcov. Hlavnými organizátormi 
podujatia boli: Mesto Handlová, CVČ 
Handlová, Mestská plaváreň, Detský 
a mládežnícky parlament (ďalej len 
DaMP) a Plavecký klub Handlová. 
Spolu sa do športovania zapojilo 
celkom 1475 občanov mesta, z toho: 
1173 účastníkov z radov detí a mlá-
deže a 302 dospelých. 

 Mgr. Lucia Pukačová 

Plavci opäť úspešní
V sobotu 4. októbra 2014 sa na 
plavárni v Púchove konal 11. ročník 
plaveckých pretekov Velká cena Pú-
chova, na ktorej sa zúčastnila takmer 
celá špička slovenského plávania vo 
všetkých vekových kategoriách. Náš 
Plavecký klub Handlová (PkHa) vzor-
ne reprezentovala Evička Vojtková, 
ktorá sa v disciplíne 50 m motylik 
umiestnila na peknom medailovom 
treťom mieste, čím vzorne reprezen-
tovala PkHa ako aj mesto Handlová. 
Dňa 11.-12. októbra sa konal 34. roč-
ník plaveckých pretekov „Štiavnický 
kahanec“ s medzinárodnou účasťou, 
kde opäť bodovala Evka Vojtková, 
ktorá sa umiestnila na 3. mieste v 
disciplíne 100 m motýlik .

Miloslav Váňa 
Pestrá činnosť v ZUŠ
ZUŠka v Handlovej sa môže po-
chváliť mimoriadne pestrou čin-
nosťou v mesiacoch september a 
október 2014. Žiaci pod vedením 
učiteľov ZUŠ sa predstavili v rôz-
nych programoch a  podujatiach: 
Kráľ čitateľov, Jazzové fúzie v 
Prievidzi, ktoré sú reprezentatív-
nou prehliadkou mladých v tomto 
hudobnom smere. Prehliadka 
má veľké renomé a vystúpenie 
našej ZUŠ, konkrétne sláčiko-
vého kvarteta pod vedením pani 
učiteľky Engererovej sa stretlo s     
mimoriadnym úspechom. Toto 

sláčikové kvarteto reprezentovalo 
farby ZUŠ aj pri otváraní novej 
synagógy v ČR. ZUŠka pripravila 
aj 20 min. program pre mesto v 
rámci akcie Mesiac úcty k star-
ším v DK Handlová a pripravila 
pre verejnosť pestrý program v 
rámci DOD samosprávy.
Škola sa modernizuje a ZUŠ-
-ke pribudli prostredníctvom 
národného projektu Aktivizujúce 
metódy vo výučbe nové učebné 
pomôcky. Vďaka tomuto projektu 
a angažovanosti našich učiteľov 
vo vzdelávní, škola získala nový 
dataprojektor a multimediálnu 
tabuľu.
Ria Ferčáková, ZUŠ Handlová

Kostol sv. Mikuláša – Nová Lehota
Majitel – Rímskokatolícka cirkev 
– Nachádzajúci sa v prímestskej 
časti Handlovej, v Novej Lehote. 
Barokovo–klasicistická stavba 
postavená v roku 1785, na 
starších základoch pochádzajúcich 
pravdepodobne z 15. storočia. 
Jednoloďový priestor má rovný 
strop so segmentovým uzáverom. Kostol zasvätený sv. Mikulášovi 
bol vysvätený 21. júla 1791. Pred loďou kostola je predstavaná 
renesančná veža prekrytá ihlanovou strechou. Vnútorné zariadenie 
bolo na začiatku 20. storočia obnovené, aby slúžilo veriacim. Medzi 
farou a kostolom sa nachádzajú zákonom chránené stromy sekvoja 
obrovská, vysadená v roku 1843 a tis.      Ing. Mgr. Jana Oswaldová 
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Školský basketbalový klub Han-
dlová a ZŠ Mierové námestie 
zorganizoval dňa 1. októbra 
streetbal. Streetbal je loptová 
hra s pravidlami basketbalu, pri 
ktorej súťažia 2 družstvá proti 
sebe v zápase na jeden bas-
ketbalový kôš. V družstve musia 
byť najmenej 3 hráči, môže ich 
byť aj viac, aby sa mohli strie-
dať. Pri rovnosti bodov v zápase 
rozhodne streľba z trestných ho-
dov formou „ rýchlej smrti“ t. j., 
kto prvý zahodí – prehrá. Turnaj 
sa uskutočnil v 2 kategóriách.

Kategória A (4.-7. roč. ZŠ) počet 
zápasov 38, počet hrajúcich detí 
104
Poradie dievčatá: 
1. Bažantice (Klačanská, Šimko-
vá, Rosinová), 
2. Pumy 3. Gepardy 4. Kobry
Poradie chlapci: 
1. Born (Prokein, Fiačan, Malárik, 
Wágner), 2. Stalgery 3. Kajšmet-
ke 4. Lavičkári

Kategória B (8.-9. roč. ZŠ)
 – počet skupín 4, počet družstiev 
17, počet zápasov 30, počet hra-
júcich detí 82.

Poradie dievčatá: 
1. Girls (Lenhartová, Dežerická, 
Galbavá), 2. Hukanes 3. Lou 
Rocket 4. Nevinné

Poradie chlapci: 
1. Machačkala (Prosba, Santa, 
Stehlík, Smoleň), 2. Pigiovci 
(Peprík, Klempa, Minárik, Mihá-
lik), 3. Linkiho chlapci (Barniak, 
Kubovič, Sabo, Riška), 4. Gize-
lovci (Šauša, Róža, Fehér, Krč, 
Greguš).
Celkom sa na turnaji na 3 ihris-
kách, v 9 skupinách a play off 
odohralo 68 zápasov. Zúčastnilo 
sa celkom 186 detí (74) dievčat.

 Jaroslav Daubner

Streetbal

MBK Handlová – BC Prievidza 
72:66
(20:23,18:16,18:16,16:11)
Drezga 18, Bjelica 12, Šošk 11 – Ma-
rič 17, Miljkovič 14, Batina 12
TH: 19/29 – 8/17, Trojky: 3 – 8, Fau-
ly: 22 – 27
Rozhodovali: Ženiš – Fuska – Hančík
Komisár: Hlinka
Povedali po zápase:
Ľudovít Smačko (tréner MBK Hando-
vá): „Som rád, že sme konečne pôso-
bili a hrali ako tím. Myslím si, že dnes 
sme prevýšili súpera v bojovnosti a 
viacej sme túžili po víťazstve. Verím, 
že toto víťazstvo tento tím naštartuje 
a budeme pokračovať v takej obrane 
a kolektívnosti, ako dnes. Chcem po-
ďakovať fantastickým divákom, že aj 
napriek slabému výkonu vo Svite nám 
verili a prišli nás podporiť. Dnes som 
bol na svojich chlapcov nesmierne 
hrdý.“ 
zdroj: Eurovia SBL Karolína Kučerová

foto Petis Jaško (krátené)
Ostatné výsledky:
Handlová – Banská Bystrica 
87:68 

Handlová porazila doma Prievidzu
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Plávaním, saunou aj masážou 
ožije každé telo... 
na plavárni v Handlovej je 
skvelo!
Ranné plávanie vás naštartuje!
Pondelok až piatok od 6:30 do 
8:30 hod.
Vstup na výhodnú Kredit perma-
nentku.

VÝHODNÁ NOVINKA PRE 
ŽENY NA NOVEMBER!

Pozývame vás na 
RELAX PIATOK PRE 

ŽENY:
 19.00 hod. ŽENY 

(2 hod. sauna+masáž
+5min. solárium=7,40€)

Oznam pre klientov: 
Dňa 22.11.2014 (sobota) bude 
Plaváreň mesta Handlová zatvorená 
z dôvodu konania plaveckých pre-
tekov – Jesenné majstrovstvá stre-
doslovenskej oblasti. Opäť Vás radi 
uvítame v nedeľu 23.11.2014
od 9.00 hod. do 19.00 hod.

Pozývame Vás na zápasy 
basketbalovej extraligy

5. november 2014
MBK Handlová 
- BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 
12. november 2014
MBK Handlová 
- Basketbal Levice
19. november 2014
MBK Handlová 
- BK ISKRA SVIT



      
- 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

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

A
K

CI
A ZĽAVY AŽ DO - 30 %  

1. 11. SO o 16:00 h /USA/rozprávka/
82min/SD/MP/ 
HURÁ DO PRAVEKU
1. 11. SO o 18.00h /USA/akčný 
/113min/ČT/MP12/
MEDZI NÁHROBNÝMI KAMEŇMI
2. 11. NE o 16.00h /USA/rozprávka/
100min/SD/
ŠKATULIACI
2. 11. NE o 18.00h /USA/akčná 
komédia/104min./ST/MP12
FALOŠNÍ POLIŠI
3. 11. PO o 18.00h /USA/triler/96min/
ČT/MP15/
JOHN WICK 
4. 11. UT o 18.00h /CAN/dráma/
111min/ČT/MP15/ 
MAPY KU HVIEZDAM
8. 11. SO o 16.00 h /ZAF/rozprávka/
85min/SD/MP/
KHUMBA
8. 11. SO o 18.00h /USA/sci-fi/
169min/ST/MP12/
INTERSTELLAR
9. 11. NE o 16.00h /DEU/rozprávka/

88min/SD/MP/
VČIELKA MAJA
9. 11. NE o 18.00h /USA/sci-fi/
169min/ST/MP12/
INTERSTELLAR
10. 11. PO o 18.00h /USA/triler/
145min/ST/MP15/
STRATENÉ DIEVČA
11. 11. UT o 18.00h /USA/akčný 
/113min/ČT/
MEDZI NÁHROBNÝMI KAMEŇMI
15. 11. SO o 16.00h /DEU/rozprávka/
88min/SD/
VČIELKA MAJA
15. 11. SO o 18.00h /USA/vojnový/
135min/ST/
ŽELEZNÉ SRDCE
16. 11. NE o 16.00h /USA/rozprávka/
75min/SD/
NIKO 2
16. 11. NE o 18.00h /USA/horor/
89min/ČT/MP15/
JESSABELLE
Program 1. - 16.november 2014 
nájdete na www.kino.handlova.sk 

DIGITÁLNE KINO BANÍK 

Týždeň vzdelávania - 11. ročník
Viac informácií www.handlova.sk


