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Škola končí, 
začínajú sa prázdniny 

 Za pár dní sa zavrú brány škôl 
a školáci si začnú užívať prázdniny, 
na ktoré už netrpezlivo čakajú.
Učitelia urobia bodku za školským 
rokom, trochu si vydýchnu a začnú 
rozmýšľať, čo ich čaká v novom 
školskom roku.
 Škôl a školákov máme v našom 
meste celkom dosť. Som hrdý na ich 
prácu a viem, že v tom nie som sám. 
Sú súčasťou nášho baníckeho mesta 
a som im za to vďačný.  
 Výborné výsledky, ktoré dosahujú 
v Základnej škole Školská, v Základ-
nej škole Morovnianska cesta a v na-
šej 50-ročnej jubilantke Základnej 
škole  Mierové námestie, robia dobrý 
chýr nášmu mestu kvalitnou úrovňou 
vzdelávacieho procesu a výsledkami, 
ktoré žiaci pod ich  vedením dosiahli 
v mimoškolských aktivitách a vedo-
mostných súťažiach. 
 Tešíme sa aj z výsledkov stredo-
školákov z Gymnázia I. Bellu a Stred-
nej odbornej  školy, aj keď nie sú 
v našej správe. Priestor na realizáciu 
nachádzajú školáci v čase voľna  aj v 
Základnej umeleckej škole a v Centre 
voľného času.
 Ďakujem vám, pedagógovia, za vie-
ru v šikovnosť našich handlovských 
detí a detí z regiónu handlovskej do-
liny, za trpezlivosť, odbornosť a lásku, 
s akou ich vediete k vzdelaniu. 
 Ďakujem vám, žiaci, za chuť učiť 
sa nové veci a reprezentovať mesto 
Handlová.
 Školský rok 2013/2014 vám všet-
kým uzavrie jednu etapu a otvorí 
priestor pre druhú. 
Želám vám prázdniny podľa predstáv 
a návrat v zdraví do škôl začiatkom 
septembra.

Ing. Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová 

Na dva dni sa stala Handlová 
centrom 58. ročníka Medziná-
rodných cyklistických pretekov 
OKOLO SLOVENSKA. 

V peletóne bolo 132 cyklistov 
z 22 tímov a každý jeden z nich 
bojoval o čo najlepšie umiest-
nenie. Handlovčania všetkých 
vekových kategórií si nenechali 
ujsť túto jedinečnú príležitosť.  

Vo štvrtok 5. júna v čase  od 
16.00 h do 17.00 h lemovali Ul. 
29. augusta, kruhový objazd pri 
ZUŠ, OD Billa, chodník pred Ho-
telom Baník a zaplnili Námestie 
baníkov, aby privítali cyklistov, 
pre ktorých bola Handlová cieľom 
3. etapy. Na trati štvrtkovej 173, 8 
km dlhej etapy so štartom v Lip-

tovskom Hrádku boli štyri horské 
a dve rýchlostné prémie. Počasie 
si pohrávalo so všetkými, ktorí na 
námestie prišli, chvíľu svietilo sln-
ko a chvíľu zas tancovali dažďové 
kvapky. Kultúrny program, žrebo-
vanie atraktívnych cien vrátane 
bicykla, lega a ďalších, z ktorých 
mali radosť najmä deti, predchád-
zali slávnostnému dekorovaniu 
úspešných cyklistov 3. etapy. 
Ako prvý prišiel do cieľa Maroš 
Kováč (SR) z Dukly Trenčín Trek.

V piatok 6. júna o 12. 30 h Han-
dlovčania prišli opäť na Námestie 
baníkov, aby sa pokochali pes-
trofarebnosťou tričiek cyklistov 
a podporili ich pri štarte 4. etapy, 
ktorá začínala v Handlovej. Prete-
károv odštartoval primátor mesta 

Handlová Ing. Rudolf Podoba,      
s Petrom Prívarom, prezidentom 
Slovenského zväzu cyklistiky.  
Do Levíc, kde končila 4. etapa v 
dĺžke 177, 5 km prišiel ako prvý 
Talian Christian Delle Stelle.

Pretekári od 3. do 7. júna 2014 po 
cestách východného, stredného 
i západného Slovenska odjazdili 
722, 4 km, zdolali 10 vrchár-
skych a 8 rýchlostných prémií. 
Celkovým víťazom 58. ročníka 
cyklistických pretekov OKOLO 
SLOVENSKA sa stal Ukrajinec 
Alexander Polivoda.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli 
podporiť cyklistov počas 3. a 4. 
etapy a potvrdili, že Handlovčania 
sú dobrí hostitelia.                  AK

Cyklisti zo štyroch kontinentov pozdravili Handlovčanov

Pekné prázdniny!
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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 zverej-
nený na stránke www.handlo-
va.sk. Siréna sa bude najbližšie 
skúšať v piatok 
11. júla 2014 o 12.00 h. 

V dňoch 21. 5. - 25. 5. 2014 deti 
z Materskej školy na ul. SNP 27 
v Handlovej spoločne s deťmi 
z elokovaných pracovísk na Cin-
torínskej a Dimitrovovej ulici ab-
solvovali pobyt v Škole v prírode 
v Ľubietovej. 

Deti mali po celý čas bohatý pro-
gram, tak si ani neuvedomovali, že 
sú bez rodičov, hoci to bolo len pár 
dní. Okrem toho, že poznávali krásnu 
prírodu Horehronia, využili na hry 
krásne zariadený areál, ktorý bol pre 
deti predškolského veku ako stvorený. 
Počasie nám prialo a dni ubiehali ako 
voda. Ale stihli sme všetko, čo sme 
si naplánovali. Od hier až po vozenie 
na koníkoch, vychádzok do prírody, 
opekačku a rozlúčkovú pyžamovú 
diskotéku. Deťom sa ani nechcelo ísť 
domov, ale na druhej strane sa už veľ-
mi tešili na návrat a na stretnutie s ro-
dičmi, súrodencami a starými rodičmi, 
ktorí ich už netrpezlivo očakávali.                                                                                          

                      Daniela Hudáková

Škôlkárom sa v prírode páčilo

Propagovať baníctvo a banícku 
prácu nie je dnes práve najľahšie.  
Slovenské baníctvo, kedysi opora 
ekonomiky krajiny,  sa po roku 1990 
dostávalo do postupného útlmu.  
Nové ekonomické trendy spôsobili, 
že došlo k postupnému zatváraniu 
banských podnikov ťažiacich rudy 
železa a iných kovov. Pre potreby 
energetiky sa držia nad hladinou 
Hornonitrianske bane, a. s. Prievi- 
dza, ktoré ťažia hnedé uhlie a lignit 
v Handlovej, Cigli a Novákoch. Pre-
žíva ťažba magnezitu.

Baníctvo dnes už prezentujú len čin-
né banícke spolky a cechy, ktoré si 
s istou dávkou nostalgie spomínajú 
na bohatú banskú činnosť a snažia sa 
uchovať banícke tradície, technické 
pamiatky a najmä úctu k baníckemu 
povolaniu.

Handlovský banícky spolok pri 
príležitosti 2. stretnutia baníckych 
miest a obcí Slovenska v roku 2009 
si pripomínal aj 100. rokov prie-
myselnej ťažby uhlia v Handlovej. 
Pripravil pre účastníkov stretnutia  a 
najmä pre handlovské školy  brožúru 
o tejto významnej udalosti. Pomohla 
handlovským učiteľom oboznámiť 
mládež s históriu baníctva na hornej 
Nitre a pripomenúť, že pri vzraste 
obce Handlová na mesto bola účinná 
najmä stúpajúcu ťažba uhlia, s ňou 
spojený nárast obyvateľstva  a cel-
ková výstavba. 

Dnešná mládež už pomaly zabúda 
na túto minulosť a len malý počet 
detí sa môže pochváliť, že otecko je 
baník, že z jeho rozprávania pozná 
banícku prácu. V roku 2009 sa Han-
dlovský banícky spolok rozhodol 
požiadať vedenie Hornonitrianskych 
baní, a. s., Prievidza o povolenie 
fárania učiteľov a pedagógov han-
dlovských škôl do bane Handlová, 
aby na podzemných pracoviskách 
mohli spoznať banícku prácu 
a spoznať  banské podmienky. Túto 
myšlienku  vo vedení HBP pocho-
pili a tak každý rok v máji navštívi 
podzemie Bane Handlová 12 až 16 
členná skupina učiteľov základných 
a stredných škôl, navštívia niektoré 
podzemné pracoviská a vidia, ako 

sa razia chodby, ako sa ťaží hnedé 
uhlie. Získané poznatky  môžu vyu-
žiť pri svojej práci s mládežou. 

V tomto roku už šiestykrát navštívili 
Baňu Handlová a s návštevou bane 
vyslovili plnú spokojnosť. Handlov-
ský banícky spolok vyslovuje po-
ďakovanie za pochopenie a prístup 
vedenia HBP, ktoré zabezpečuje pri 
fáraní pedagógov dozor, vhodné 
oblečenie a zároveň dáva odborný 
výklad.  So skupinou pedagógov 
fárajú aj dvaja-traja členovia HBS, 
ktorí banícku prácu a podzemie 
bane dobre poznajú a vie vhodne 
doplniť výklad svojim poznatkami 
a vedomosťami z praxe.

Ing. Igor Reiff

Handlovskí učitelia fárajú do bane

Sviatky a pamätné dni 
v mesiaci júl 2014 

5 .júl (sobota) 
Sviatok svätého Cyrila a Metoda 
- štátny sviatok 
- Deň zahraničných Slovákov 
- pamätný deň 
17. júl (štvrtok) 
- Výročie deklarácie 
o zvrchovanosti SR - pamätný deň 

POĎAKOVANIE
Členovia Handlovského baníc-
keho spolku ďakujú všetkým 
prispievateľom za poskytnutie 
2% z daní na našu ďalšiu činnosť 
v oblasti zachovávania baníckych 
tradícií. 



Na slovíčko s Máriou Královou, vedúcou oddelenia 
evidencie a vnútornej správy MSÚ Handlová.   
Pre mesto Handlová pracuje  už niekoľko rokov. 
Činnosť oddelenia, ktoré riadi,  je rôznorodá. 
Hlavnou úlohou samosprávy je riešiť potreby 
občanov nášho mesta.  Práve toto oddelenie a jej 
referáty sú v bezprostrednom kontakte s občanmi 
mesta ako sú matrika, evidencia obyvateľstva, 
pokladňa mesta a miesto prvého kontaktu. 

Miesto prvého kontaktu je „srdcom“ MsÚ-
zabezpečuje prvý kontakt s občanmi a poskytuje 
informácie o pracoviskách mestského úradu. Spája 
telefonické hovory, ktoré prichádzajú a odchádzajú 
z MsÚ.
Ďalej je i podateľňou, ktorá prijíma a odosiela 
písomnosti Mesta. Spracováva a kontroluje evidenciu 
dochádzky zamestnancov Mesta.

Matrika  je v bezprostrednom  kontakte s občanmi, 
rieši výkon matriky podľa zákona o matrikách.  Vedie 
matričné knihy a vydáva výpisy z matrík, pripravuje 
podklady k uzavretie manželstva pred orgánom štá-
tu, alebo pred orgánmi cirkvi a ostatné podklady a 
oznámenia súvisiace s uzavretím manželstva, vydáva 
úmrtné listy, rodné listy  a oznámenia súvisiace 
s úmrtím a narodením, prijíma súhlasné vyhlásenie 
o určení otcovstva, vydáva rozhodnutie o zmene 
mena a priezviska, zamatrikuje matričné udalosti 
občanov SR, ktoré sa stali mimo územia SR, plní 
oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach 
a spracováva štatistické hlásenia. V spolupráci 
s právnym oddelením vykonáva  aj osvedčovanie 
listín a podpisov na listinách.
Matrika ďalej organizuje občianske, rodinné obrady 
a životné jubileá občanov mesta, pohreby zosnulých 
občanov, tiež osamelých občanov a vybavovanie 
pozostalosti po nich, obsluhu mestského rozhlasu a 
vyhlasovanie správ. Zabezpečuje agendu súvisiacu 
s kultúrnymi pamiatkami a vojnovými hrobmi, agendu 
v oblasti záujmovej činnosti a kultúry na území mesta. 

Spolupracuje s kultúrnymi zariadeniami, najmä s 
Domom kultúry Handlová, s umeleckými súbormi a 
jednotlivcami pri rganizovaní osláv štátnych sviatkov 
a pamätných dní.

Evidencia obyvateľstva mesta vedie evidenciu 
pobytu občanov. Zaznamenáva bezodkladne údaje 
o hlásení pobytu v evidencii pobytu občanov, ak sú 
splnené zákonom stanovené podmienky, vydáva na 
požiadanie občanovi potvrdenie o pobyte, poskytuje 
oznámenie o mieste pobytu obyvateľa na základe 
písomnej žiadosti právnickej, alebo fyzickej osoby, 
vyberá správne poplatky. Prijíma písomné vyhlásenia 
od obyvateľa o zákaze poskytovania údajov o jeho 
pobyte právnickým, alebo fyzickým osobám. 
Potvrdzuje trvalý pobyt občanom na tlačivách 
orgánov štátnej správy pre účely sociálnych dávok, 
agendu dožiadaní k pobytom občanov od orgánov 
činných v trestnom konaní, súdnych exekútorov a 
iných oprávnených osôb, evidenciu stáleho zoznamu 
voličov v informačnom systéme a podklady z evidencie 
obyvateľstva pre všetky druhy volieb, referend a 
štatistické hlásenia z evidencie obyvateľstva.

Pokladňa mesta umožňuje občanom v hotovosti 
platiť všetky dane a poplatky. Tento referát  tiež 
vydáva rybárske lístky a zabezpečuje centrálnu 
správu registratúry mestského úradu. Uloženie 
spisov v archíve MsÚ ako i odsun spisov do pobočky 
štátneho archívu.

Informatik navrhuje a zabezpečuje hardwarové a 
softwarové vybavenie MsÚ s prihliadnutím na ďalší 
vývoj výpočtovej techniky a informačných systémov, 
zabezpečuje údržbu databázových systémov, 
výpočtovej techniky, zodpovedá za riadny chod 
počítačovej siete, koordinuje a zabepečuje činností 
pri budovaní a následnom prevádzkovaní  mestského 
informačného systému v spolupráci s externými 
odborníkmi, zabezpečuje nákup a evidenciu mobil- 
ných telefónov v rámci mesta.

Vnútorná správa zodpovedá za  prevádzkyschopnosť 
budovy MsÚ, údržbu a opravy dodávateľským 
spôsobom, na ktoré vystavuje objednávky, periodické 
revízie v budove MsÚ podľa platných predpisov, 
plnenie zmlúv s dodávateľmi na dodávku energií, 
vody, plynu za poštové služby, nákup ZP, DHIM 
ako i predmetov operatívno-technickej evidencie, 
dáva návrhy na vyradenie nepoužiteľného majetku 
z evidencie a jeho likvidáciu, nákup a distribúciu 
kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických 
potrieb, nákup stravných poukážok, tlačív, časopisov, 
kníh, výrobu pečiatok, kľúčov, ako i nákup ostatných 
tovarov a služieb podľa potreby organizačných útvarov 
MsÚ a poslancov MsZ. Zabezpečuje autoprevádzku 
MsÚ, nákup pohonných látok, údržbu a opravy 
služobných motorových vozidiel, výpočet a kontrolu 
spotreby PHM ako i  upratovanie priestorov pracovísk 
MsÚ. Sleduje rozpočet a plnenie podľa jednotlivých 
položiek. Aktívne pracuje pri organizačno-technickom 
zabezpečení všetkých druhov volieb a referend.
Zamestnanci oddelenia evidencie a vnútornej 
správy sú k dispozícii občanom mesta Handlová 
v stránkových dňoch. 
Bližšie informácie nájdete na http://www.handlova.sk

-red-
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Vyberáme zo 44. zasadnutia mesta Handlová 

Predstavujeme oddelenia MsÚ Handlová 
Oddelenie evidencie a vnútornej správy

Poslanci na svojom zasadnutí 
29. mája 2014 schválili: 
- výsledky hospodárenia Domu 
kultúry mesta Handlová za rok 2013 
v predloženom rozsahu riaditeľkou 
príspevkovej organizácie Mgr. Jar- 
milou Žiškovou, 
- výsledky hospodárenia príspev- 
kovej organizácie Mestská knižnica 
Handlová za rok 2013, predložené 
Mgr. Danielou Mikulášovou, riadi- 
teľkou príspevkovej organizácie, 
s kladným výsledkom hospodárenia 
vo výške 1 752,95 €,  bez výhrad, 
- výsledky hospodárenia Plavárne 
mesta Handlová za rok 2013  v 
predloženom rozsahu. 

Poslanci MsZ zobrali na vedomie: 
- Informatívnu správu o výsled- 
koch hospodárenia neziskovej 
organizácie Asterion, n.o.,  predlo- 

ženú riaditeľom organizácie Vladi- 
slavom Horváthom, 
- Správu o výsledkoch hospo- 
dárenia neziskovej organizácie 
Help, n. o., za rok 2013, predloženú 
Mgr. Danou Kmeťovou, riaditeľkou 
neziskovej organizácie, bez výhrad, 
- Správu o výsledkoch hospo- 
dárenia neziskovej organizácie 
JAZMÍN, n. o. za rok 2013 
predloženú Mgr. Vierou Mrázovou, 
riaditeľkou neziskovej organizácie, 
bez výhrad, 
- Správu o výsledkoch hospodá-
renia neziskovej organizácie 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, 
n.o. za rok 2013, predloženú PhDr. 
Emíliou Nyitrayovou, riaditeľkou 
neziskovej organizácie, bez výhrad, 
- Správu o výsledkoch hospo- 
dárenia obchodnej spoločnosti 
HATER-HANDLOVÁ, spol. s  r. o.  za 

rok 2013, predloženú Ing. Blažejom 
Litvom, konateľom spoločnosti, bez 
výhrad, 
- Správu o aktuálnom stave 
vybraných druhoch pohľadávok 
mesta k 31.12. 2013, predloženú 
Ing. Milicou Pravdovou, ved. 
ekonomického odd. MsÚ. 

Poslanci schválili:
-  Výsledky inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväz- 
kov mesta Handlová k 31.12. 2013 
podľa predloženej  Správy ústrednej 
inventarizačnej komisie. Záverečný 
účet mesta Handlová za rok 2013 
v predloženom rozsahu.
 
 Stanoviskok záverečnému účtu 
mesta predložila Ing. Dana Bedu- 
šová, hlavná kontrolórka ktorá 
uviedla, že návrh záverečného 

účtu mesta Handlová za rok 
2013  bol spracovaný v súlade 
so zákonom č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy ako aj  so „Zásadami 
rozpočtového hospodárenia mesta 
Handlová“, finančné hospodárenie 
mesta sa riadilo rozpočtom, 
ktorý bol schválený mestským 
zastupiteľstvom dňa 6.12. 2012 
uznesením MsZ č. 663, návrh 
záverečného účtu bol verejne 
sprístupnený na úradnej tabuli 
mesta v zákonom stanovenej 
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho 
schválením v súlade so zákonom 
č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení a v súlade so zákonom o 
rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy.

- AK - 



Chodecký jubilant Sotva by ste našli v našich zemepisných 
šírkach niekoho, kto sa venuje športu 55 
sezón a to súťažne bez prerušenia a navyše 
v olympijskom športe. 

V Handlovej takého športovca máme 
Chodec Eduard Straka sa s takýmto počtom 
sezón v histórii atletickej chôdze na svete zaradil 
na 2. miesto. Viac na svete na svojom konte 
má  Pier Giorgio Andreotti (Tal.) s počtom 59 
sezón. Aktuálne 3. miesto patrí Miroslavovi 
Luniewskému (Poľ.), 46 sezón. Atletická chôdza 
patrí fyzicky, ale aj psychicky medzi veľmi náročné 
disciplíny a v histórii atletiky na Slovensku medzi 
najúspešnejšie. Medzi mužmi Slovensko preslávili 
olympijský víťaz Jozef  Pribilinec, majster Európy 
Pavol Blažek a ďalší. Medzi veteránmi Eduard 
Straka s najväčším počtom získaných medailí 
(12) z vrcholných svetových a európskych 
podujatí. Od dorasteneckého reprezentanta ČSR 
až po veteránsku súčasnosť si udržiaval vždy 
vysokú športovú výkonnosť. Po celé dlhé roky 
sa venoval športovaniu a súťaženiu popri svojej 
každodennej práci a väčšinou za vlastné finančné 
prostriedky. 

Stretol sa s velikánmi
Na štarte  a počas spoločných kilometroch 
na pretekoch sa nie raz stretával s velikánmi 
tohto športu na svete, akými boli Golubničiji, 
Höhne, Selzer, Weidner, Degener, Bingelli, King, 
Andreotti, Kiss, Pták, Fiala, Pribilinec, Blažek, 
Mrázek, Benčík, Szikora a stovky ďalších.  
31. mája 2014 v Borskom Mikuláši na 45. 
ročníku Záhorackej desiatky absolvoval svoje 
jubilejné 500. chodecké preteky. Na 5 km trati 
v kategórii veteránov v dobrej medzinárodnej 

konkurencii obsadil 3. miesto. Je prvým 
Slovákom, ktorý prekonal magickú hranicu 
v počte absolvovaných chodeckých pretekov, 
čo náležite v Borskom Mikuláši ocenili potleskom 
najmä jeho súperi, ale aj diváci.

Z 500 chodeckých pretekov vyhral 189

Pretekal v 92 rôznych mestách, v 15 štátoch 
najčastejšie v Banskej Bystrici 50-krát, Nitre 
35-krát. Z domácich majstrovstiev Slovenska  od 
začiatku po súčasnosť získal spolu 36 medailí. 
Bol prvým chodcom v Dukle Banská Bystrica 
v roku 1966 pri jej vzniku, za ktorú súťažil             
2 roky. Rád spomína na 2 roky v Škode České 
Budějovice. Najvernejší je AK Spartak Dubnica, 
za ktorý súťažil už 37. sezónu. Na svojom konte 
má 17 ligových sezón. 

V tréningoch a na pretekoch nachodil viac ako 
212 tisíc kilometrov (5-krát) okolo zemegule). 
Viac ako ďalší výpočet je, že vždy zaujal na pre-
tekoch či v chodeckom prostredí spôsobom pre-
tekania, férovosťou, čistým technický prejavom, 
srdečnosťou, prirodzenosťou a rozvážnosťou. Nie 
náhodou mu Slovenský olympijský výbor udelil 
ocenenie fair-play za celoživotné pôsobenie. Do 
histórie atletickej chôdze sa zapísal ako chodec 
so športovou dlhovekosťou, skúsenosťami 
a možno ho tak právom zaradiť medzi legendy 
tohto športu na Slovensku. 

Je príkladom hneď pre niekoľko generácií špor-
tovcov. 
Závidieť by mu mohli ešte jeho vitalitu a zapálenie 
pre šport.      

                            - red.- 

Srdce venovala 
„svojej“ škole
Máte nejaké miesto, ktoré je s vami späté 
po celý život? Viete, také osudové, kam ste 
prišli a už neodišli...? Ak by ste túto otázku 
položili Mgr. Janke Weiszovej, jej odpoveď 
by bola určite jednoznačná – Základná škola 
na Mierovom námestí v Handlovej.

Šiestačka Janka prišla na Sever v roku 1966, dva 
roky po otvorení školy a odišla po úctyhodných 
36 rokoch. Najskôr na škole praxovala a v roku 
1978  sa postavila za katedru. Od roku 2000 bola 
zástupkyňou a o deväť rokov neskôr sa stala jej 
riaditeľkou. 

Patrí ku generácii učiteľov, ktorí pre žiakov nie sú 
len „známkovačmi“, ale aj priateľmi  a poradcami. 
Je zaujímavé, že toto drobné krehké žieňa malo 
autoritu už ako mladá učiteľka, jednoducho je to 
v nej – dokáže si získať nielen sympatie, ale aj 
rešpekt svojich žiakov, ktorých dodnes pozná po 
mene a dokáže ich pochváliť za úspech.

Ako riaditeľku ju čakala ťažká úloha rekonštrukcie 
školy. Ani pred ňou necúvla. V tomto období bola 
nielen riaditeľkou, ale aj stavbyvedúcou. Vedela o 

každom bode v projekte, všetko si skontrolovala. 
A výsledok? Nádherná škola, ktorou sa rád 
pochváli každý jej absolvent... Veselá, lentilková 
škola – ako ju volajú Handlovčania. 
  

Janka Weiszová, na pohľad veľmi jemná žena, 
vás prekvapí svojou energiou a rozhodnosťou. 
Patrí k ľuďom, ktorí neplačú nad tým, čo všetko 
sa nedá, ale hľadá riešenie. Je prísna, ale 
spravodlivá. Vyžaduje od iných to, čo sama dáva 
– zanietenie pre prácu, systém, poriadok a lásku 
k deťom. Svojim kolegom vždy ochotne poradila, 
odborne pomohla a odovzdala svoje cenné rady 
a skúsenosti. Nikdy nelámala svojim žiakom 
krídla, ale urobila všetko pre to, aby boli na svoj 
let dobre pripravení. 

Je to neuveriteľné, ale 1. júla 2014 Janka 
Weiszová odchádza  po 36 rokoch v tejto škole 
do dôchodku. Keď sa na ňu pozriete, máte pocit, 
že roky ju veľkým oblúkom obišli. Mala veľa 
práce a mala z nej radosť a tak nejako nestihla 
zostarnúť :). Neverím, že sa „zo severu“ úplne 
vytratí. Určite si nájde čas prísť sa pozrieť ako 
sa JEJ škole darí.  A to čo zasiala, nám ju bude 
pripomínať na každom kroku.

Dovoľte mi, aby som sa aj touto cestou             
Mgr. Janke Weiszovej poďakoval za jej prácu a 
za všetko, čo pre svoju školu urobila.  Boli ste 

pre „Sever“ požehnaním, vzorom pre žiakov, 
kolegov a pre mňa profesionálom, výnimočnou 
a nezabudnuteľnou učiteľkou. 
Ďakujeme.

Ing. Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej
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Domov dôchodcov 
v Handlovej
V súlade s Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Handlová, 
ako aj v nadväznosti na Komunitný plán 
sociálnych služieb v meste Handlová na 
roky 2010 – 2013 mesto zrealizovalo projekt 
rekonštrukcie budovy bývalej základnej školy 
na ul. M. Krššákovej, ktorá bola vyradená zo 
siete základných škôl v meste v roku 2004. 
Týmto projektom sa ukončili 40 ročné snahy 
mesta Handlová vybudovať pre jeho občanov 
Domov dôchodcov. 

Tento úspešný projekt mesta Handlová bol 
spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 
85 % z európskeho fondu regionálneho rozvoja 
,,Investícia do našej budúcnosti“ a vo výške  10 
% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  
Na projekt bol zazmluvnený nenávratný 

finančný príspevok vo výške 2 545 
150 € a spolufinancovanie mesta 
podľa zmluvy predstavovalo 133 955, 
27 €.
Domov dôchodcov – Senior centrum 
Handlová, n. o., otvorilo svoje brány 
pre klientov  1. januára 2014. 

Po piatich mesiacoch od otvorenia 
našlo svoj domov v zariadení 51 
klientov, z toho 25 Handlovčanov 
a 26 klientov je zo širšieho okolia. 
Zatiaľ našlo svoje uplatnenie v tomto 
zariadení 27 nových zamestnancov.
Mestu Handlová sa podarilo získať 
z mimorozpočtových zdrojov, z rezervy Vlády 
SR čiastku 100 tis. € a práve teraz prebieha 
doplnkový projekt úprava okolia, parkové 
úpravy, vybudovanie prístupových komunikácií, 
parkovacích miest, oddychová zóna, oplotenie. 

Projekt bude ukončený do augusta v tomto 
roku. Touto investíciou sa zavŕši komplexná 
úprava Senior centra a zariadenie bude na 
špičkovej úrovni, najlepšie svojho druhu 
v Trenčianskom samosprávnom kraji.

 -red-
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Predám holičstvo 
na ul. 29. augusta za vežičkou 
o rozlohe 28 m2. 
Dobré parkovacie priestory. 
Cena dohodou. 
Tel. č. 0940514613, 
0907532711.

Novootvorené 
a zrušené prevádzkarne 
Novootvorené
Máj   2014:
Rozličný tovar,  
Námestie baníkov 14
Zrušené:                  
nie sú evidované

Predám záhradu 
s murovanou chatou v osade 
Mieru ( nad Mostnou) s celkovou 
rozlohou 400 m2. Chata je 
čiastočne zateplená, napojená na 
vodu a elektrinu, má 2 podlažia, 
na prízemí sa nachádza kuchynka 
s pivnicou a WC, na 1 poschodí 
obývačka a na 2 poschodí 
izba na spanie. Vedľa chaty je 
novopostavený drevený altánok 
s krbom. Cena 11 000 eur. 
Dohoda možná. 
T.č. 0905  984  328.

Premeny tradičného vyučovania - aktívne učenie sa
Byť múdry a vzdelaný je veľmi 
dôležité. Byť gramotný v oblasti 
používania IKT technológií je už 
dnes taktiež nevyhnutnosťou. 
Škola je miestom, kde by mal žiak 
tieto kompetencie a zručnosti 
rozvíjať vďaka pedagógom 
a kvalitnému výchovno-vzdelá- 
vaciemu procesu. A práve 
preto, môže byť naša ZŠ na 
Školskej ulici právom hrdá na 
projekt Premeny tradičného 
vyučovania -% aktívne učenie 
sa, ktorý sa uskutočnil vďaka 
programu Školy pre budúcnosť 
Nadácie Orange. 

Zámer projektu bol realizovaný 
v predmete dejepis, kde sme 
výučbu zamerali hlavne na 
aktívnu prácu žiaka na hodinách, 
a ukázalo sa, že práve to bola 
cesta k aktívnemu učeniu sa 
detí. Do projektu sme zapojili 
našich žiakov 6. ročníka a to 
prostredníctvom Komenského 
teórie Škola hrou, aplikovanej 
na dejepisnú tému % Staroveký 
Rím.

Žiaci si tak mohli vyskúšať prácu 
historika pri analýze a kritickom 
hodnotení starovekého historic- 
kého prameňa o založení 
Ríma, v spolupráci so spolu-
žiakmi vytvorili prekrásne 
pro-jekty na témy o púnskych 
vojnách, forme vlády v Rímskej 
republike či o Spartakovom 
povstaní, čo následne odpre- 
zentovali pozvaným učiteľom, 

prostredníctvom IKT riešili sa- 
mostatne zadané problémové 
úlohy, napríklad aj o živote 
rímskych vojakov v légiách, 
alebo tiež pozorovali hranice 
veľkolepej Rímskej ríše, po- 
mocou didaktických hier si 
vyskúšali jeden deň v koži 
Rimana, kde pravú nefalšovanú 
atmosféru navodili aj dobové 
kostýmy, kultúru Starovekého 
Ríma spoznávali pomocou 
zinscenovaných archeologických 
prác s použitím zakopaných 
napodobenín rímskych artefaktov 
a po nadobudnutí dostatočného 
množstva poznatkov k danej 
problematike zorganizovali 

detskú konferenciu s využitím 
videohovoru, kde účastníkmi na 
druhej strane boli rodičia detí, aby 
tak mohli na vlastné oči vidieť, čo 
a akými metódami sa tieto šikov-
né deti dokázali naučiť.

Jednoznačne môžeme potvrdiť, že 
vyučovanie sa tak stalo pre žiakov 
atraktívnym a zaujímavým a my 
sme tak mohli podporiť ich kritické 
a tvorivé myslenie, schopnosť 
komunikovať, samostatne sa 
rozhodovať, kriticky hodnotiť 
informácie a v neposlednom rade 
rešpektovať rozličné pohľady na 
istú vec.
            Mgr. Ľudmila Pogádlová



Mestská polícia zaznamenala 
za mesiac  máj 2014 – jún 2014 /od 
19. 05. 2014 do 19.06.2014/ celkom 
395 udalostí. 

Zaevidovaných bolo 76 priestupkov, 
z ktorých bolo 28 priestupkov ozná-
mených občanmi mesta. 
Z celkového počtu bolo 31 doprav-
ných priestupkov. V 2 prípadoch pou-
žili príslušníci TPNZOMV, tzv. papuču.
VZN č. 1/2009 o podmienkach pre-
daja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach – 1 priestupok.
Proti majetku bolo oznámených a zis-
tených 8 priestupkov.  
Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
verejného poriadku, kde MsP riešila 
celkom 7 priestupkov, z ktorých          
3 priestupky boli na úseku verejného 
pohoršenia a 4 priestupky na úseku 
znečistenia verejného priestranstva.   
Proti občianskemu spolunažívaniu 
riešila MsP 2 priestupky.
Zákon 223/2001 o odpadoch bol 
porušený v 7 prípadoch.
V 9 prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov (nezabránenie voľnému 
pohybu psa; neprihlásenie psa do 
evidencie; neoznámenie zmeny 
skutočnosti a údajov, ktoré sa za-
pisujú do evidencie, neodstránenie 
výkalov).
Príslušníci mestskej polície odchytili  
7 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku (5 psov si zobrali pôvodní 
majitelia, jednému psíkovi bol nájde-
ný nový domov). 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 115 zákrokov a 35 výjaz-
dov k narušeným monitorovaným 
objektom. 
Kamerovým systémom bolo ziste-
ných 13 priestupkov. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušník-
mi MsP vykonaných 16 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od  19. 5. 2014 
do  19. 6. 2014

19. 5. 2014 o 22:50 hod. 
- stála služba oznámila, že na MKS 
spozorovala žiaru a hasičov na ul. 
ČSA. Po príchode na miesto bolo zis-
tené, že práve hasili plastovú  nádobu 
na kov. Plastová nádoba bola značne 
poškodená požiarom, ostatné nádoby 
sa im podarilo odsunúť a zabrániť ich 
poškodeniu. Na mieste hliadka vyho-
tovila fotodokumentáciu a následne 
vykonala kontrolu v okolí na podo-
zrivé osoby. Priestupok proti majetku 
v riešení MsP.
23. 5. 2014 o 14:10 hod. 
- tel. oznámil majiteľ stánku s 

drevenými výrobkami na Urbanskom 
jarmoku, že mu bola zo stánku od-
cudzená finančná hotovosť v drob-
ných minciach cca 30 €, kožený 
bič hnedej farby a mobil. Poškodený 
uviedol, že asi pred hodinou sa u ne-
ho pri stánku pristavil neznámy róm 
približne vo veku 40 rokov, nižšej 
postavy v bielom tričku a tmavých 
nohaviciach, ktorý mal tri deti. On 
ho zabával a deti pravdepodobne 
odcudzili uvedené veci. Oznámenie 
podávať nechcel a poskytol to len ako 
informáciu.

23. 5. 2014 o 22:46 hod. 
- tel. oznámili príslušníci HaZZ, že na 
ul. 29. augusta pri vchode č. 56 zho-
rela plastová nádoba na separovaný 
zber. Po príchode na miesto zistené, 
že zhorela modrá smetná nádoba 
na papier. Hliadka vykonala kontrolu 
okolia zameranú na podozrivé osoby. 
U hasičov bola zistená totožnosť 
oznamovateľky, ktorá bola k veci vy-
ťažená. Priestupok je v riešení MsP.

23. 5. 2014 o 23:10 hod. 
- hliadka MsP spozorovala, ako 
hliadka OOPZ prenasledovala na 
majákoch podozrivé vozidlo Š-Felíciu 
smerom od Prievidzskej na Mostnú 
ulicu. Hliadka MsP sa presunula na 
Mostnú pred Lidl, kde hliadka OOPZ 
odstavila uvedené vozidlo. Zistené, že 
vodič bol pod vplyvom alkoholu a na 
Nám. baníkov nabúral do plotu kos-
tola a z miesta ušiel. Vo vozidle boli 
ešte ďalšie štyri osoby tiež pod vply-
vom alkoholu. Udalosť rieši OOPZ.

23. 5. 2014 o 23:15 hod. 
- stála služba OOPZ požiadala o pre-
verenie oznamu, že za železničným 
priecestím pri Hutire smerom na ZH 
horí osobné motorové vozidlo. Na 
mieste sa už nachádzali hasiči, ktorí 
vozidlo Opel Vectra uhasili. Hliadka 
MsP zotrvala na mieste do príchodu 
hliadky OOPZ aj s majiteľom zhorené-
ho vozidla.  Vec rieši OOPZ.

28. 5. 2014 o 22:57 hod.
 - tel. požiadala stála služba OOPZ 
o preverenie oznamu, že v pohostin-
stve Arched na ul. 29. augusta mal 
muž napadnúť priateľku a následne aj 
obsluhu. Po príchode na miesto zis-
tené, že napadnutá bola pod vplyvom 
alkoholu a napadnúť ju mal jej priateľ 
a to tak, že ju z podniku vytiahol von 
a kolenom ju udieral do oblasti tváre. 
Napadnutá mala otvorenú tržnú ranu 
na nose, ktorá jej krvácala. Podozrivý 
sa už na mieste nenachádzal, nakoľko 
po incidente hneď z miesta odišiel. 
Hliadka chcela napadnutej privolať 
RZP, čo však odmietla. Na mieste sa 
nachádzali aj jej deti, ktoré uviedli, že 

ju prehovoria a taxíkom odvezú na 
ošetrenie do NsP Bojnice. Bolo im 
vysvetlené, že s lekárskou správou 
môže ich matka podať oznámenie na 
útvare OOPZ Handlová, čo poškode-
ná odmietla. 

31. 5. 2014 o 04:36 hod. 
- tel. oznámila barmanka z Nonsto-
pu, že v podniku došlo k bitke a teraz 
sa bijú vonku. Hliadka po príchode 
na miesto situáciu vonku upokojila. 
Všetci aktéri bitky boli v podnapitom 
stave. Nakoľko došlo k poškodeniu 
majetku a k podozreniu z výtržníctva, 
bola na miesto privolaná hliadka 
OOPZ. Počas konfliktu pri strkaní 
spadol na cestu jeden z aktérov kon-
fliktu, ktorému OOPZ Há privolala RZP. 
Hliadka zotrvala na mieste, až kým sa 
nerozišli obidve skupiny incidentu 
a pokiaľ hliadka OOPZ  na mieste 
nevykonala nevyhnutné služobné 
úkony.

4. 6. 2014 o 08:55 hod.
- telef. oznámil vrátnik z HBP Handlo-
vá, že neznámy muž pravdepodobne 
kradne hajcmany z bane. Hliadka 
pristavila neznámeho podozrivého 
občana tmavšej pleti pred zbernými 
surovinami na Železničiarskej ulici, 
ktorý niesol hajcman a chcel ho odo-
vzdať do zberných surovín. Hliadka 
vyhotovila fotodokumentáciu miesta, 
odkiaľ mal byť hajcman odcudzený. 
Oznamovateľ bol poučený o možnosti 
podania oznámenia na útvare MsP. 

6. 6. 2014 o 15:55 hod. 
– na útvar MsP sa dostavila občianka 
mesta, ktorá uviedla, že jej niekto 
ukradol tašku Billa s nákupom a čier-
nu kabelku, kde mala doklady s pe-
ňaženkou s finančnou hotovosťou 
100 €. Oznamovateľka mala tašky 
odložené na lavičke  a spoza chrbta 
jej tašky niekto zobral. Prezeraním ka-
merových záznamov MsP bol zistený 
páchateľ. Vec je v riešení MsP. 

12. 6. 2014 o 00:10 hod. 
- pomocou MKS spozorovaná sku-
pinka podnapitých mladíkov ako išli 
k Choper pubu, pričom jeden z nich 
odhodil kvetináč, ktorý bol pri dve-
rách pohostinstva. Hliadkou zistená 
skupinka na Námestí baníkov. Hliadka 
zistila totožnosť osoby, ktorá kveti-
náč poškodila a taktiež bola zistená 
totožnosť ostatných osôb. Mladík sa 
ku skutku priznal, bol pod vplyvom 
alkoholu. Kvetináč dal na pôvodné 
miesto a uviedol, že sa pôjde za 
majiteľmi pohostinstva dohodnúť na 
náhrade škody za rozbitý kvetináč. 
Priestupok v riešení MsP.                 
                               

Ing. Milan Pepich                
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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 . . .

Narodené detičky
 máj/jún  2014

Jakub  Vetrich
Tomáš  Balát
Adam  Debnár
Kristián  Štingl
Victoria  Majerová
Daniela  Rosivalová
Deana  Bubniaková
Emma  Habasová
Martina  Práznovská

Jubilanti 
v mesiaci   JÚN  2014

Emília Žabenská
Mária Vargová
Emília Siraňová
Antonia Sykorová
Margita Zorecová
Anna Marecseková
Helena Spišková
Jakub Grman
Jana Ihringová
Jozef Kenderik
Tibor Kóša
Ferdinand  Procházka
Emília Schwarcová
Irena Sabová
Štefan Zderka
Zdenka Turančíková
Božena Kolesárová
Emília Dérerová
Waldtrau  Velmovská
Ing. Milica  Reháková
Marian Januščák
Peter   Brázdovič
Ján  Dávidík
Štefan  Pinter
Ing. Ivan Bačík
Jozef  Wollner
Ladislav  Mucha
Ján  Maroši
Ondrej Trvalec

Opustili nás  
máj/jún 2014

Vojtech  Mázik  83 r.
Ladislav  Petrík  77 r.
Marián  Kuťka  41 r.
Emil  Mrviš  67 r.
Jozef  Bielský  92 r.
František  Vráblik  68 r.
Franitišek  Borovica  77 r.
Mária  Kaliaková  81 r.
Margita  Staňová  90 r.
Mária  Svitková  75 r.
Alžbeta  Lenčová  83 r.
Jaroslava  Zubáková  50 r.
Terézia  Mališová  93 r.
Magdaléna  Valová  91 r.
Anna  Moravčíková  89 r.
Pavlína  Daubnerová  88 r.
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Už je to dávno, čo bol ten slávny deň, 
keď ste si povedali svoje áno.
Už vtedy ste vedeli, že chcete byť navždy spolu len, 
že na to máte naozaj právo.

Dňa 25.7.2014 oslávia 50. výročie sobáša 
Pavel a Mária Rexoví. 

Pri tejto príležitosti im prajeme do ďalších 
spoločných rokov života všetko len to najlepšie. 

Kmotrovci Kelečénioví.

Hurá leto a prázdniny!!!

Letné prázdniny sa začínajú 30. júna 
2014 a končia sa 29.augusta 2014. 
Začiatok vyučovania po prázdninách 
je 2.september 2014 (utorok).

Dobrú náladu, výborné počasie, za-
ujímavé zážitky a príjemný oddych 
prajeme všetkým prázdninujúcim 
a dovolenkujúcim školákom i neško-
lákom.

Najlepší žiaci Handlovej 2013/2014

13. júna 2014 sa v obradnej miestnosti mestské-
ho úradu opäť zišli tí najlepší z najlepších žiakov 
handlovských základných škôl a osemročného 
gymnázia, aby prevzali ocenenie z rúk primátora 
mesta Ing. Rudolfa Podobu za celoročné výsledky, 
ktoré dosiahli v školskom roku 2013/14. 

Ocenenie je uznaním ich celoročnej svedomitej 
práce, dosiahnutých študijných výsledkov, úspe-

chov vo vedomostných, športových a záujmových 
súťažiach a reprezentáciu 
školy a nášho mesta.  

A ktorí sú tí najlepší? 
ZŠ Mierové námestie: 
Filip Daubner, Viktória 
Marková, Marián Zeman, 
Jakub Cibula. 
ZŠ Morovnianska cesta: 
Pavol Príbojszkí, Denis 
Knižka, Karin Gazdíková. 

ZŠ Školská: Tamara Paz-
derová, Marek Rybárik, 
Lukáš Urbanič.
Špeciálna základná 
škola: 
Mária Cicková, Adam 
Letko, Peter Macko. 

Osemročné gymnázium I. Bellu: Dária Paľovová, 
Daren Ďuriš, Soňa Wollnerová.

ZUŠ Handlová: Adriana Homolová, Laura Minicho-
vá.
 SZUŠ VOLCANO: Sarah Molotová 
Srdečne blahoželáme!     

Mgr. Jaroslava Maslíková

SOŠ bodovala
Dňa 28. mája 2014 organizovala 
Regrutačná skupina Trenčín 
Branný pretek 2014 určený 
pre študentov 1. až 3. ročníka 
stredných škôl   z Trenčianskeho 
kraja. 

Pretek pozostával z trate v dĺžke 
2 kilometre, na ktorej súťažiaci 
absolvovali bežeckú časť, hod 
granátom na cieľ, plazenie, streľbu 
zo vzduchovky na sklápacie terče, 
prekonávanie vodnej prekážky  v 
člne a prenos raneného. Súťaže sa 
zúčastnilo 11 tímov a našu školu 
reprezentovalo družstvo v zložení 
Barborka Bíliková, Natálka Lenhar-
tová, Milan Linkeš, Jakub Kubovič, 
Oliver Machacsek z III. A triedy, Pe-

ter Holos  a Daniel Vodrážka z triedy 
septima, ktorí skončili na krásnom 
2. mieste.
Študenti sa mohli Branného pre-
teku zúčastniť aj vďaka tomu, že 

im primátor Ing. Rudolf Podoba 
zabezpečil a poskytol prepravu, za 
čo mu patrí veľké 

ĎAKUJEME!                
Študenti III. A triedy

Prevádzka v Materskej škole, 
Ul. SNP 27, Handlová počas 

letných prázdnin

Mesiac júl 
V prevádzke bude pracovisko na        
Ul. SNP 27, ostatné pracoviská budú 
mať prerušenú prevádzku.

Mesiac august 
V prevádzke bude elokované praco-
visko na Morovnianskej ceste, ostat-
né pracoviská budú mať prerušenú 
prevádzku.
Prevádzka vo všetkých pracovis-
kách začne 2. 9. 2014.

Prihláste svoje dieťa 
do Centra voľného času v Handlovej 

Vážení rodičia,
chcete naučiť svoje dieťa aktívne 
oddychovať a zmysluplne využívať 
svoj voľný čas? Chcete aby Vaše 
dieťa bolo samostatné, všestranné 
a tvorivé? Aby dokázalo rozvíjať 
svoje nadanie alebo prebudilo v se-
be skrytý talent?
V školskom roku 2014/15 pripra-
vujeme bohatú ponuku krúžkov pre 
deti mládež aj dospelých:

Angličtina pre deti MŠ, Angličtina 
pre žiakov ZŠ, Nemčina pre žiakov 
ZŠ, Nemčina pre dospelých, Kurz 
spoločenského tanca a spoločen-
skej výchovy, Divadelný krúžok, 
Výtvarný pre žiakov ZŠ, Farbičky-

-čarbičky pre najmenších, Papiero-
vá grafika pre ZŠ, Robotika, Detský 
a mládežnícky parlament, Kynológ, 
Žurnalista, Astronóm, Gymnastika,  
Roztlieskavačky, Aikido, Aerobik, 
Horolezec, Rybár, Fotograf, Pohy-
bové a loptové hry.
Ako novinky v novom školskom 
roku Vám ponúkame:
Mažoretky, Kurzy módy, módneho 
designu, Kurzy kresby a maľby a 
Výroba šperkov.
Veríme, že si každý z Vás nájde 
v tak širokej škále záujmovej čin-
nosti uplatnenie svojich záujmov 
a potrieb. 

CVČ Relax



 Presvedčiť sa o tom mohli aj návštevníci 
galérie Karpaty Art Gallery v utorok 10. 
júna o 17 h, kedy  dostal  priestor na 
prezentáciu svojho umenia ďalší šikovný 
Handlovčan Aladár Huszár a jeho vnímanie 
sveta prostredníctvom fotografií. 
 V minulom roku sa občianskemu 
združeniu Karpaty Art Gallery  (Handlová 
– moje mesto ), ktoré pôsobí pri galérií 
Karpaty Art Gallery, v spolupráci s mestom 
Handlová podarilo úvodným ročníkom zaviesť 
peknú tradíciu podujatia Lehotský Juniáles 
v mestskej časti Handlová – Nová Lehota, 
ktorého hlavnou myšlienkou je prezentácia 
tejto krásnej časti mesta, či už z hľadiska 
pôvodnej architektúry, ako i bohatej histórie, 
s pridanou hodnotou benefičnej zbierky na 
obnovu kostola sv. Mikuláša v Novej Lehote. 
A práve vďaka tomuto podujatiu si 
organizátori pokračovania Lehotského 

Juniálesu povedali, že  celý mesiac pred 
uskutočnením venujú prezentácii fotografií 
Aladára Huszára, pretože v mestskej časti 
Nová Lehota tento autor žije a zaznamenáva 
jej krásu originálnym spôsobom. 
 O tom, že vernisáž tejto výstavy bola 
naozaj „Handlovská“ svedčil i bohatý 
sprievodný program v podaní speváckeho 
zboru Grünwald Handlová, pod vedením 
pani Hildegard Radovskej a tiež prezentácia 
nového dokumentárneho filmu o meste 
Handlová  „7 storočí Handlovej.“
 O scenár sa postaral Jozef Maďar 
z Handlovej a vznik filmu by sa nezaobišiel 
tiež  bez kameramanov  Jozefa Pavelku 
a Kataríny Pavelkovej.
Výstavu si môžete pozrieť osobne v Karpaty 
Art Gallery Handlová do 10. júla 2014.          
                                             Jakub Cigánik 

8 Handlovské         noviny

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

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!

Dovoz zdarma!

Vidieť veci občas inak sa oplatí Poďakovanie  v mene môjho maloletého syna.
 

 Neverím na zázraky, lebo život so mnou nejednal 
v rukavičkách. Ako mladá som  nečakane stratila milovanú 
mamičku a o krátky čas aj svoju starú mamu - boli to 
v mojom v živote veľké opory. Ťažký úder ma postihol, 
keď po narodení syna mu lekári diagnostikovali ochorenie 
DMO a o nejaký čas sa k tomu pridružila aj epilepsia. V tejto 
neľahkej a finančnej veľmi náročnej situácií mi nečakane 
pomohla spoločnosť Universal maklérsky dom, ktorý 
v Handlovej zastupuje  Mgr. Želmíra  Rosenbergerová, so 
sídlom Námestie baníkov 20/103.  Túto finančnú pomoc 
som použila na skvalitnenie života môjho 7. ročného syna.  
Nie je to prvý krát, čo kvalitné finančné poradenstvo pani 
Rosenbergerovej pomohli mne aj mojej rodine. Je už roky 
našou finančnou poradkyňou a veľmi si vážime jej služby, 
pretože je vždy ústretová a ochotná pomôcť. Servis robí celé 
roky bezplatne .
V tejto kancelárií na Námestí baníkov pracuje nielen 
pani Rosenbergerová, ale aj jej dve spolupracovníčky 
Skarlet Marošiová a Radoslava Švihranová ,ktoré si veľmi 
svedomito a zodpovedne zastávajú svoju prácu finančných 
poradkýň. Spoločnosť, pre ktorú všetky tri pracujú zastrešuje 
najvýznamnejšie poisťovne a banky a každý si tam môže 
nájsť produkt ušitý na mieru. Je to Universal maklérsky dom. 
Okrem profesionality sa tu stretnete  s ľudským prístupom , 
s pochopením  pre všetky starosti a problémy ľudí a vždy je  
tam aj príjemná a veselá atmosféra.
 Na záver môjho listu by som sa ešte raz chcela 
poďakovať spoločnosti UMD , ktorá pravidelne pomáha tým, 
ktorí pomoc potrebujú. Kiež by takýchto spoločností bolo na 
Slovensku čo najviac. A moja vďaka patrí aj pracovníčkam v 
kancelárií  na Námestí baníkov 20 /103.

Vďačná matka
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Dňa 24. júla 2014 si pripomenieme nedožité 
60. narodeniny nášho milovaného 

Jána HERTLÍKA, 
ktorý nás pred 15 rokmi navždy opustil.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami 
venujú tichú spomienku.

S láskou spomínajú deti a rodina.

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok na Teba myslíme. 

Dňa 4. júla 2014 si pripomenieme 3. výročie 
úmrtia 

Vladimíra Zimana. 

S úctou a láskou spomínajú manželka a deti 
s rodinami.

Dňa 18. júla 2014 by sa dožila 83 rokov naša 
drahá manželka, mamička, babka a prababka 

Valéria GURINOVÁ. 

S úctou a láskou spomína celá rodina. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

V to ráno do sľz a smútku zahalený bol tvoj 
odchod nečakaný. Prázdno a ticho, bolesť a žiaľ, 
kdeže je tvoja usmiata tvár?  
Hoci si odišiel bez slova, na rozlúčku nebol čas, 
spomienky na teba zostanú navždy v nás... 

Dňa 20. júla 2014 uplynú 2 roky, čo nás 
navždy v 26. roku opustil 

Jozef KARÁSEK. 

So žiaľom v srdci spomína starká, rodičia a priatelia.

V týchto dňoch si 
pripomíname 2. výročie 
úmrtia našich rodičov, 
otca a matky

Vladimíra a Márie 
KRIŠTOFCOVÝCH 
z Handlovej. 

S láskou spomínajú 
synovia a dcéry 
s rodinami. 

3. júla 2014 si pripomíname 1. výročie úmrtia 

Tibora GREGUŠA. 

Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť, 
ten vie, čo sme v Tebe stratili. 
Vedel si pomôcť, potešiť a rozosmiať. 

V našom srdci žiješ ďalej. 
Manželka a dcéry s rodinami.

V očiach slzy, v srdci žiaľ, 
nikto nám už nenahradí,
čo nám osud navždy vzal. 

Dňa 27. júna 2014 sme si pripomenuli prvé 
výročie smrti našej milovanej maminky, 
starkej a prastarkej 

Márie KMEŤOVEJ. 

S láskou spomínajú dcéra Mária s manželom, 
vnučka Zuzka s rodinou, vnuk Ivko s priateľkou a pravnúčatá Patrik 
a Lacko.

Ďakujeme príbuzným a známym, ktorí sa dňa 
2. júna 2014 rozlúčili s našou mamou, starou 
mamou

Teréziou MÁLIŠOVOU.

Smútiaca rodina.

Dňa 4.júla 2014 uplynie 20 rokov, čo nás 
opustila naša mamička, starká a prastarká 

Anna Nagyová, rodená Predačová. 

S láskou spomína syn Dušan s rodinou 
a ostatní príbuzní. 

Osud Ti nedovolil s nami dlhšie byť, 
ale v našich srdciach budeš stále žiť! 

Dňa 3. júla uplynie 35 rokov,  čo nás opustil 

Milan Gerža. 

S láskou spomína manželka a deti.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili 
poslednej rozlúčky s našou milovanou
 
Pavlínou  DAUBNEROVOU

a prejavili sústrasť. 
Smútiaca rodina

V týchto dňoch si 
pripomíname výročie 
úmrtia rodičov 

Márie a Rudolfa 
Sýkorových. 
Kto ste ich poznali venujte 
im tichú spomienku. 

S láskou deti Maja, Rudolf 
a Milan s rodinami. 
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Dňa 5. júna 2014 sa konal už 
7. ročník najpočetnejšieho det-
ského čitateľského maratónu na 
Slovensku s názvom ČÍTAJME 
SI...

 Organizátorom akcie je Linka 
detskej istoty pri SV UNICEF. 
Projekt má ambíciu posilniť aktivity, 
ktoré podporujú čítanie u detí, 
chce zatraktívniť knihu v detských 
očiach. Využíva metódu spoločného 
prekonania rekordu z minulého roku. 
Celoslovenský rekord bol aj v tomto 
roku prekonaný. Do simultánneho 
čítania sa zapojilo 37 064 detí vo 
viacerých mestách Slovenska.
V Mestskej knižnici Handlová sa 
zapojilo do projektu 328 čítajúcich 
detí. Žiaci 2. st. handlovských ZŠ 
postupne prichádzali do knižnice (a 
pobočky MC). Počas dňa sa veru 
veľakrát ozýval v knižnici smiech detí 

Volcaňáci
15. júna 2014 sme sa stretli 
na Hutire s našimi najmenšími 
tanečníkmi škôlkármi na tanečnom 
predstavení. Detičky sa predviedli 
rodičom, starými rodičom, ale aj 
súrodencom a kamarátom v 10 
tanečných choreografiách, medzi 
ktorými nechýbali indiáni, blšky, 
zebra, či sprejeri frajeri. Všetci 
podali vynikajúce výkony a veľmi 
si to užívali. Na konci predstavenie 
prišlo deti pobaviť divadielko NAtraky 
s Rozprávkovým vláčikom. Všetkým 
sa veľmi páčilo a my učitelia sme 
hrdí na našich talentovaných malých 
Volcaňákov.

Kristína Kulichová

Absolventi Základnej 
umeleckej školy 
Ako každý rok aj tento školský 
rok sa učitelia Základnej ume-
leckej školy lúčili s absolventmi 
hudobného, výtvarného a lite- 
rárno-dramatického odboru. 
Slávnostný akt vyradenia absol- 
ventov sa konal v obradnej sále 
Mestského úradu v Handlovej 
19. júna 2014.

V tomto školskom roku úspešne 
zvládlo absolventské skúšky 19 žia-
kov. Z toho 15 žiakov hudobného od-
boru, 3 žiaci výtvarného odboru a 1 
žiak literárno-dramatického odboru.
Niektorí absolventi I. stupňa budú 
pokračovať na II. stupni základného 

Nádielka z knižnice

nad veselými príbehmi z knihy Babka 
gaunerka od Davida Walliamsa. 
Hoci v knižnici nebol prekonaný 
minuloročný počet čítajúcich (359), 
nie sme smutní. Veď čítanie nie 
je len o lámaní rekordov... Cieľom 

bolo predovšetkým pritiahnuť deti 
ku knihe, pretože pre osobnosť 
dieťaťa i mladého človeka má kniha 
nenahraditeľný význam.

Mgr. Daniela Mikulášová

štúdia, iní odchádzajú na stredné 
školy. Veríme, že aj základná umelec-
ká škola prispela k ich osobnostnému 
rastu a viedla ich cestou k vnímaniu 
umenia ako dôležitej  súčasti  ľudské-

ho žitia. Vďaka patrí všetkým žiakom, 
ktorí úspešne zvládli absolventské 
skúšky vo svojom odbore.

Gratulujeme...     
Elena Filipová

Propagácia najlepších podnika-
teľských postupov a skúseností 
bola hlavnou témou záverečného 
podujatia projektu s názvom „Pod-
pora mladých podnikateľov“ v pro-
grame  celoživotného vzdelávania 
Leonardo da Vinci – partnerstvá. 
Účastníkmi stretnutia boli učitelia 
a študenti zo Slovenska, Španiel-
ska, Bulharska, Walesu, Litvy, Malty 
a Poľska. Program bol veľmi pestrý, 
zostavený z pracovných, kultúrnych 
aj poznávacích aktivít rozložených 
do piatich júnových dní. 

Lídri jednotlivých krajín bilancovali 
splnenie cieľov projektu - rozvinúť 
podnikateľského ducha medzi 

študentmi,  zlepšiť ich obchodnú 
angličtinu, zdôrazniť úlohu verej-
ných politík v podpore podnikania 
v Európe a poskytnúť mládeži prí-
ležitosť uplatniť sa v obchodnom 
podnikaní na európskom trhu prá-
ce. Vyvrcholením pracovnej časti 
bolo vyhlásenie víťazov medziná-
rodnej súťaže v tvorbe grafických 
prác, prezentácií a krátkych filmov 
motivujúcich mládež podnikať. 

Súčasťou poznávacích aktivít bolo 
aj veľmi krátke predstavenie naj-
zaujímavejších miest nášho  re-
giónu. Začalo sa slávnostným 
prijatím u primátora Handlovej 

Ing. Rudolfa Podobu. Hosťom sme 
ukázali našu školu, prezentovali 
inovovaný študijný program a sú-
časné úspechy žiakov a učiteľov. 
Naši partneri mohli obdivovať 
krásu Bojnického zámku a jeho 
okolia, Demänovskú jaskyňu, štíty 
a plesá Západných, Nízkych a Vy-
sokých Tatier.  
Medzinárodné stretnutie bolo zo 
strany našich zahraničných part-
nerov hodnotené ako excelentné 
a ukončilo sa plánovaním ďalšej 
spolupráce na nových projektoch. 
Projekt sa uskutočnil vďaka prí-
spevku Európskej únie. 

 Ing. Mária Beňušová

Medzinárodné projektové stretnutie na SOŠ Handlová 

Na čo sa môžete tešiť 
v mesiaci, ktorý sa začína?  

Prázdniny pre deti v knižnici 
… už viete ako strávite čas počas 
dlhého prázdninového voľna? 
Nezabudnite navštíviť aj knižnicu, kde 
si prečítate knihu, časopisy, zahráte 
sa na počítačoch, ale aj klasické 
spoločenské hry.   

Zmena otváracích hodín v Mestskej 
knižnici počas prázdnin. 
Otváracie hodiny v termíne 
od 1. 7. do 31. 8. 2014
Knižnica na Námestí baníkov   
pondelok – piatok    8. 00 – 17. 00 h
Pobočka knižnice v ZŠ MC       
pondelok – piatok  10. 30 – 17. 00 h

Nezabudnite navštíviť knižnicu 
a požičať si knihu na dovolenku! 

Filmový klub REBEL 

Vám ďakuje za priazeň a praje 
krásne slnečné leto prežité v kruhu 
rodiny a priateľov. Stretneme sa po 
prázdninách pri atraktívnych filmových 
predstaveniach. Vaši filmoví rebeli.

ZŠ s MŠ Ráztočno 
2. najlepšia škola v Trenčianskom 
kraji a najlepšia v okrese Prievidza 
v celoštátnom testovaní žiakov 
9.ročníka Testovanie 9 (tzv.Monitor) 
zo slovenského jazyka.

Testovanie je povinné pre všetkých 
deviatakov, zúčastnilo sa ho 42 000 
žiakov z 1448 škôl. 
Úspešnosť ZŠ s MŠ Ráztočno:
slovenský jazyk a literatúra    80,9% 
(priemer v SR 62,0%)
matematika (5. v okrese)         67,8% 
(priemer v SR 54,7%). 
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Garantom a generálnym sponzorom tohto 
najväčšieho športového podujatia je Mesto 
Handlová, hlavným organizátorom je tak ako 
v predchádzajúcich rokoch Centrum voľného 
času v Handlovej a nezastupiteľnými spoluor-
ganizátormi sú základné a materské školy na 
území mesta. 

Zapojiť niekoľko stoviek detí a mládeže vo veku od 
5 do 18 rokov do športových aktivít dokážu iba 
Handlovské športové hry, ktoré majú v našom 
meste hlbokú tradíciu a na území Slovenska ne-
majú žiadnu konkurenciu. Športové súťaže už 47. 
ročníka HŠH prebiehali počas celého školského 
roka 2013/2014 a vyvrcholili „kráľovnou športu“ 

- atletikou. Žiaci základných škôl absolvovali jed-
notlivé atletické disciplíny v dňoch 29. 5. 2014 
(kategórie dievčat a chlapcov 2. stupňa ZŠ) a 12. 
6. 2014 (kategórie dievčat a chlapcov 1. stupňa 
ZŠ). Pre tých najmenších, žiakov materských 
škôl, sme pripravili atletické súťaže primerané 
ich vekovým osobitostiam v utorok, 10. 6. 
2014. Tento rok sa súťažilo takmer na všetkých 
športoviskách v meste. Plavecké súťaže zastrešil 
plavecký klub v priestoroch Plavárne Mesta 
Handlová. Atletické súťaže detí materských 
a základných škôl sa uskutočnili na vonkajšom 
športovisku ZŠ Mierové námestie, malý futbal na 
ZŠ Školská ulica, loptové hry ako volejbal a bas-
ketbal v telocvični ZŠ Mierové námestie, vybíjaná 

zas v telocvični ZŠ Morovnianska cesta. V priebe-
hu HŠH získali najlepší mladí športovci viac ako 
400 medailí a diplomov. Za pomoc pri organizácii 
súťaží pre MŠ patrí veľká vďaka pani Parákovej, 
ktorá pre detičky zabezpečila medovníkové me-
daile a vecné ceny. Poďakovanie právom patrí aj 
členkám Červeného kríža pani Ilešičovej a Čer-
nákovej, ktoré nám už niekoľko rokov nezištne 
pomáhajú pri realizácii športových súťaží. 
47. ročník Handlovských športových hier bol 
tou najkrajšou vizitkou snahy ľudí, ktorí šport 

považujú za neoddeliteľnú súčasť života. Na 
záver ďakujeme predovšetkým Mestu Handlová, 
ktoré je hlavným finančným garantom podujatia, 
Komisii športu pri MsZ, všetkým riaditeľom škôl 
a učiteľom telesnej výchovy, kolektívu CVČ a čle-
nom DaMPu mesta Handlová. Bez neoceniteľnej 
spolupráce týchto ľudí, ich ochoty a trpezlivosti 
v období, keď sa deti v škole snažia okrem špor-
tových rekordov získať aj dobré známky, by hry 
nemohli mať taký rozsah a takú úroveň, aké si 
stále udržiavajú. 

Výsledky 47. ročníka 
Handlovských športových hier:

 Základné školy: 
1.miesto  ZŠ Mierové námestie                        
2.miesto  ZŠ Morovnianska cesta                               
3.miesto  ZŠ Školská ulica
4.miesto  ZŠ Gašpara Drozda 
 s MŠ Chrenovec – Brusno  
5.miesto  ZŠ Ráztočno
6.miesto  Gymnázium Ivana Bellu 
7.miesto  ŠZŠ Handlová

Materské školy:
1.miesto  MŠ SNP ET MC
2.miesto  ZŠ G. Drozda 
 s MŠ Chrenovec – Brusno
3.miesto  MŠ SNP Handlová 
4. miesto  MŠ SNP ET Dimitrovova ul . 
5.- 6.miesto  MŠ SNP ET Cintorínska ul.,  
 MŠ Lipník                                                            
7.miesto  MŠ Jalovec  

                       Mgr. Mária Soláriková

47. ročník Handlovských
 športových hier 

Zaujímavý 24-hodinový zápas vyhrali Handlovčania 477:465 
a vyrovnali stav série na 1:1.
Na ihrisku ZŠ Školská sa vystriedalo celkovo 180 registrovaných  a 
množstvo neregistrovaných futbalistov, ktorí hrali nepretržite od soboty 
dvanástej až do nedele toho istého času.
Stretli sa po druhýkrát. O zaujímavé momenty nebola núdza, nonstopku 
slávnostným výkopom otvorili primátor  Handlovej Ing. Rudolf Podoba a 
zástupca primátorky Prievidze JUDr. Ing. Ľuboš Maxima, PhD. Organizá-
tori Martin  Uríček a Alexandra Podobová  sú spokojní a už myslia na ďalší 
turnaj.                                                                                             -red-

Foto: Rebeka Vodrážková                                                                       

Nonstop futbalový maratón vyhrali Krekáči V dňoch 20.-21. júna 2014 sa na 
Námestí baníkov v Handlovej odohral 
jubilejný 30. ročník basketbalového 
turnaja pod názvom „O kôš mesta 
Handlová „.
Turnaj poriadalo družstvo A Zase po 
prvý krát v histórii na Handlovskom 
hlavnom námestí. Hralo sa na umelej 
palubovke systémom každý s každým, 
hrací čas bol upravený na 4 x 8 min. 
Po veľmi dobrých výkonoch zvíťazilo 
družstvo s názvom Odchovanci v zlo-
žení Neubauer, F. Majerčák, Ďurčovič, 
Lukášik, P. Vojtek, Stopka, M. Galbavý, 
R. Šturcel a Martin Madaj.

Tabuľka:   
1. Odchovanci  10 b.  188 : 139
2.    Čajaci 8 b.  219 : 174    
3.    Otázniky 8 b.  192 : 186
4.    Starci 8 b.  175 : 182
5.    A Zase 6 b.  150 : 179
6 Slávia  5 b.  145 : 212 

O kôš mesta Handlová

Najlepší strelci:  
Marcel Madaj (Otázniky)  74 b. 
Michal Dolník (Slávia )  63 b. 
Robo Jány (Čajaci)  47 b.

Jaroslav Daubner, foto VH

Spiškovci bodovali
Cross marathon
Baba- Kamzík  2014   53km
Spiška Jozef 1. miesto

Slovenská bežecká liga behu 
do vrchu-beh na Čertovicu
Spišková Valéria 1. miesto
Spiška Jozef 2. miesto

Beh do Choča
Spišková Valéria 2. miesto
Spiška Jozef 4. miesto

Beh na Zniev
Spišková Valéria 2. miesto
Spiška Jozef 6. miesto

Beh na Zelené pleso
Spišková Valéria 1. miesto



      
- 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

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

Šachový turnaj
Dňa 15. 6. 2014 sa uskutočnil S-PUB Steiger  šachový turnaj v Handlovej 
za účasti 36 hráčov. Po deviatich kolách  zvíťazil v turnaji  Ábel Peter z ŠK 
Kúpele Piešťany, 2. miesto Biščo Igor z ŠK Hlohovec, 3. miesto Gažiková 
Veronika z Tsc Luna Martin. 
V kategorií  seniorov bol prvý Ing. Geschwandtner Juraj  z  Handlovej, 
2. Danko František z Handlovej a 3. Majzlan Blažej z Mk Slovenský Orol 
Prievidza.

 V kategorií detí si ceny rozdelili súrodenci:  
1. Gažiková Veronika, 2. Gažik Viktor, 3. Gažik Jakub,  všetci z Prievidze. 

S pozdravom František Krajčovič, predseda šachového klubu

Handlová 
na facebooku!
Like!

Dobrá správa č. 42/2014, 
2. 6. 2014
Dňa 2. - 4. mája 2014 sa               
v Bratislave v Karlovej Novej 
Vsi uskutočnil finálový turnaj 
Majstrovstiev Slovenska juniorov 
v basketbale. Medzi 4 najlepšie 
mužstvá Slovenska sa prebojovali aj juniori MBK Handlová. V zložení 
M. Mátych, D. Javúrek, A. Matuškovič, M. Dolník, M. Minárik, P. 
Seleši, J. Krnčok, J. Papp, J. Šuník, M. Tretiak, R. Jeňo, R. Prokein 
pod vedením Ľ. Smačka. Naši chlapci odohrali vynikajúce zápasy proti 
Žiline a Považskej Bystrici. Vo finále síce podľahli Karlovej Vsi, ale nás 
potešili svojím 2. miestom a predvedenou hrou. Všetkým hráčom 
patrí naše poďakovanie za úžasný športový zážitok. Dňa 5.-6.mája sa 
potom časť chlapcov presunula na MS stredoškolskej mládeže, kde si 
vybojovali titul Majstrov Slovenska. Ešte raz ďakujeme.              

Andrea Matuškovičová

Dobrá správa č. 43, 23. 6. 2014
Ďakujeme všetkým sponzorom a celému tímu, ktorí sa podieľali 
na zorganizovaní 2. ročníka Stretnutia priaznivcov robotiky 2014                
v Handlovej.
Súťažilo sa v 4 kategóriách a to: minisumo, LEGOsumo, stopár a 
voľný štýl. Súťaže sa zúčastnilo aj veľa šikovných Handlovčanov, ale 
aj konštruktérov z Poľska, ktorí našu súťaž posunuli o „level” vyššie a 
spravili tak súťaž medzinárodnou. Najmladší súťažiaci z Bratislavy mal 
iba 8 rokov, jeho robotov kategórii „stopár” bol síce najpomalší, ale 
dráhu prešiel, a tým si získal nielen naše srdcia, ale aj cenu útechy.

Organizátori: Martin Ziman a Mária Straková

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

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

Sakrálne pamiatky v Handlovej 
- 3. časť

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého – Handlová
Majiteľ – Rímskokatolícka cirkev - Neskorobaroková stavba štvorcového 
pôdorysu z roku 1870, zaklenutá pruskou klenbou, ukončená ihlanovitou 
strechou sa nachádza na Námestí baníkov v centre mesta, pri rozkošatenej 
lipe. Fasáda ukončená členitou korunnou rímsou. Okná polkruhovito ukončené. 
Vstupné dvere dvojkrídlové, drevené s polkruhovým ukončením. V čase 1. sv. 
vojny sa tu konali prosebné modlitby za návrat otcov a synov z frontu.        

Mgr. Ing. Jana Oswaldová


