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Ku  Dňu matiek všetkým mamám, 
všetko najlepšie prajú všetky deti

Úvodník

 Takto by sme mali žiť.... povedal 
som si v sobotu 19.apríla na 
námestí, ktoré začali obsadzovať 
motorkári z celého Slovenska. 
Takto, s priateľmi, s kúskom 
svojho sveta, s niečím, čo nám 
dokáže vyčistiť hlavu. Urobiť 
všetko, čo treba, vyriešiť problémy, 
ktoré prídu, prehrýzsť sa kopami 
pošty, poplatiť účty …. a potom 
sadnúť na motorku a s vetrom vo 
vlasoch sa zhlboka nadýchnuť.
 Vyzerajú takí šťastní, takí 
spokojní a takí vyrovnaní.... A 
určite aj oni majú svoje starosti a 
smútky, akurát našli spôsob, ako 
sa nimi nedať zvalcovať. A ten by 
sme asi mali hľadať všetci. 
Niečo, čo nás dokáže stíšiť alebo 
naopak nakopnúť. Niečo, čo nám 
dá pocit slobody. A je úplne jedno, 
či to bude nablýskaná motorka, 
bicykel, skalka v záhrade, úľ so 
včelami …. bude to vyrovnávacia 
stanica nášho života. Želám vám, 
aby ste ju našli.

Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej

Voľby do Európskeho 
parlamentu
Sobota, 24. máj 2014
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 
rozhodnutím č. 341/2013 Z. z. vyhlásil voľby 
do Európskeho parlamentu a určil deň ich 
konania na sobotu 24. mája 2014. Voľby sa 
budú konať v meste Handlová v tradičných 18 
okrskoch od 7.00 h. do 22. 00 h. 

Svadby, kary,  školenia

- Pekné prostredie
- Prijateľné ceny
Podnikateľský inkubátor Handlová

090777428, 5444013

Handlová,  9. 4. 2014
Zmena sídla Gymnázia Ivana 
Bellu, Novomeského 15, Hand-
lová, so sídlom 972 51 Handlová 
na sídlo Lipová 15 s účinnosťou 
od 1. 9. 2014.

Zmenu schválili poslanci Trenči-
anskeho samosprávneho kraja na 
zasadnutí dňa 31. marca 2014 
v rámci optimalizácie siete škôl 
a školských zariadení v zriaďova-
teľskej pôsobnosti TSK. Ako sa 
uvádza v dôvodovej správe návr-
hu, má vyriešiť problémy gymnázia 
s normatívnym financovaním.
„Tento krok nepomôže gymná-
ziu“ - apeluje Ing. Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová. „Pod 
dojmom šetrenia finančných pro-
striedkov robíme nenapraviteľné 
škody. V hre je tradícia a dobré 
meno školy, ktoré si buduje už 

takmer 50 rokov. Presťahovaním 
do priestorov inej školy  stratí 
svoju identitu. Gymnázium v Han-
dlovej bolo zriadené v školskom 
roku 1954/1955 a do vlastných 
priestorov na Novomeského 15 sa 
presťahovalo v roku 1972. Budova 
na Lipovej je energeticky na zrov-
nateľnej úrovni, t. j. bez zateplenia 
a rekonštrukcie energetických 
systémov. 

Ak je hlavným argumentom še-
trenie finančných  prostriedkov, 
verím, že poslanci TSK prejavia 
dobrú vôľu a skôr ako spustia 
proces sťahovania gymnázia, 
porovnajú predpokladané náklady 
na rekonštrukciu energetických 
systémov v SOŠ, náklady na pres-
ťahovanie gymnázia s nákladmi na 
rekonštrukciu energetických sys-
témov v Gymnáziu Ivana Bellu. 

A čo bude s budovou 
gymnázia?
 

V minulosti nás vždy ctilo to, 
že sme dokázali komunikovať 
aj o zdanlivo jednoduchých rie-
šeniach, vždy sme sa dokázali 
počúvať. Preto ma rozhodnutie 
TSK o zmene sídla handlovského 
Gymnázia Ivana Bellu sklamalo. 
Rozhodnutie TSK o presťahovaní 
gymnázia chápem ako snahu uše-
triť finančné prostriedky, aby  nor-
matív, ktorý gymnázium dostáva 
na žiaka, bol postačujúci. Chápem 
snahu TSK o to, aby stredoškolské 
zariadenia v rámci pôsobnosti kra-
ja boli dlhodobo udržateľné s vy-
rovnaným financovaním. Ale akosi 
sa vytratili z nášho rozhodovania  
vzájomná komunikácia a schop-
nosť počúvať jeden druhého. Žiaľ, 

(pokračovanie  na str. 2)
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Handlová 
na facebooku!
Like!

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

Systém varovania obyvateľov 
Harmonogram skúšky je zverejnený na stránke 
www.handlova.sk. Siréna sa bude najbližšie 
skúšať v piatok 9. mája 2014 o 12.00 h. 
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Žiaľ, nežijeme v ideálnom štáte, 
nežijeme v izolovanom  meste 
a všetky  vonkajšie vplyvy a aj tie 
negatívne nás zasiahnu.
Čo  nechcem akceptovať je to, že 
akosi všetci podliehame mamonu 
peňazí. A v snahe ušetriť finančné 
prostriedky prijímame rozhodnu-
tia, ktoré nás dobehnú a robíme 
nimi medvediu službu školstvu.
Veď všetci mi určite dajú za prav-
du, že spôsob financovania škol-
stva cez normatívy nie je dobrý! 
Tak sa snažme zmeniť systém 
a nie sa mu prispôsobiť. 
Beriem na vedomie rozhodnutie 
TSK o presťahovaní gymnázia 
v našom meste. 

Myslím si o tomto rozhodnutí, že 
je nesprávne, a som presved-
čený, že sa nevyčerpali všetky 
možnosti na udržanie školy v 
priestoroch, do ktorých  historic-

ky  patrí. Chcem veriť, že sa toto 
rozhodnutie spravilo v prospech 
jeho budúcich žiakov. 

Spolu s poslancami stojím na 
čele mesta, ktoré je súčasťou 
slovenského kultúrneho a prí-
rodného dedičstva a ktoré je 
potrebné chrániť a zveľaďovať 
pre dnešných, aj budúcich oby-
vateľov. Našou úlohou je slúžiť 
občanom Handlovej podľa nášho 
najlepšieho vedomia a svedomia 
a snažiť sa viesť mesto smerom 
k spokojnosti jeho obyvateľov. 
Našu činnosť a  rozhodovanie 
musia viesť čestné a poctivé 
úmysly, pri ktorých dobre zváži-
me každý náš krok, každé naše 
rozhodnutie a budeme sa pri nich 
vždy riadiť nielen platnými zá-
konmi, ale aj morálkou, dobrými 
mravmi a svedomím.

Kde je vôľa, je aj cesta

Nedovoľme rýchlym rozhodnuti-
am, aby spôsobili nenapraviteľ-
né škody. Zobrať kreit  handlov-
skému gymnáziu ako kvalitnej 
výchovno-vzdelávacej inštitúcie 
dokážeme jediným rozhodnutím 
a nevrátime  mu ho ani za ďal-
ších 50 rokov.

Jadro problému je, ako som už 
uviedol, v normatívnom financo-
vaní školstva. To nie je problém 
Handlovej, ale celého slovenské-
ho školstva a presahuje rámec 
kompetencií samosprávnych kra-
jov. Náklady  na energie sú tie isté 
bez ohľadu na počet žiakov. 
 Sme však presvedčení, že 
Gymnázium I. Bellu v Handlo-
vej po zrekonštruovaní bude 
lacnejšou alternatívou pre TSK 
ako rekonštrukcia SOŠ a pres-
ťahovanie gymnázia do jeho 
objektu.“

Gymnázium sa bude sťahovať (pokračovanie)
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JUBILANTI
70, 80, 85,. 90 a viac  rokov 

sa v mesiaci apríl dožili
Irena  Fusatá
Jozef  Marko
Helena  Ferčáková
Júlia  Gatialová
Amália  Pekárová
Albert  Svitok
Vilma  Lichnerová
Cyprian  Gazdarica
Maria  Kenderiková
Albert  Chlpek
Katarína  Nasvadiová
Koloman  Mišík
Mária  Šovčíková
Alžbeta  Sluková
Erika  Mečiarová
Emília  Hanusová
Rozália  Šarkőziová
Irena  Fekete
Kornelia  Pomšárová
Anna  Važanová
Anna  Smíšeková
Ján  Kőnig
Július  Ujček
Terézia  Boudová
Július  Básti
Hilda  Miklovičová

Opustili nás 
marec/ apríl 2014

Ján Luciak 65 rokov
Ján Pivarči 78 rokov 
Július Filkász 73 rokov 
Klaus Pittner 71 rokov
Rudolf Sámal 54 rokov 
Etela Lenhartová 82 rokov 
Mária Zacharová 80 rokov
Božena Labová 64 rokov
Marta Róžová 76 rokov
Helena Jablonická 66 rokov
Emília Dúbravková  82 rokov 
Emília Hliníková 89 rokov

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

Výbor ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Handlovej 
každoročne v mesiaci marec organizuje pre svojich členov kultúrne 
podujatie k príležitosti MDŽ, MDI, spojené s VČS. 

Na svojom podujatí predseda ZO zhodnotil činnosť organizácie za rok 2013. 
Najaktívnejšie členky ZO boli odmenené kvietkom. Hosťami podujatia boli pri-
mátor mesta Ing. Rudolf Podoba, viceprimátor Dušan Klas. O ceny do tomboly 
sa postarali Mgr. Helena Galbavá, Kvetinárstvo Hotel Baník, členky ZO pani 
Mäsiarová a Vojtašeková.

Za dlhoročné sponzorstvo ďakujeme Mgr. Darinke Šafárikovej, predsedníčke 
DV Jednota a p. Liborovi Heleczovi za príjemné spestrenie našich kultúrnych 
podujatí a sponzorstvo.

Veľké „ĎAKUJEM“ patrí primátorovi mesta Ing. Rudolfovi Podobovi a vicepri-
mátorovi mesta Dušanovi Klasovi, ktorí z vlastných prostriedkov prispeli na 
našu činnosť. Vďaka nim budeme môcť tento rok (v decembri) znova uskutočniť 
posedenie „Pod jedličkou“ spojené so zábavou.
Ešte raz ďakujeme tým, ktorí nám prispeli, ako aj tým, ktorí nám v tomto roku 
prispejú na činnosť našej organizácie ZO SZZP.

Anna Patermanová, hospodárka ZO SZZP

Novootvorené prevádzkarne 
v marci 2014             
• neboli zriadené nové prevádzkarne

Zrušené prevádzkarne 
v marci 2014
• neboli zrušené

Pozvánka na mestské 
zastupiteľstvo v Handlovej

Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf 
Podoba zvoláva mestské zastu-
piteľstvo  na štvrtok  29. 5. 2014 
o 14.00 hod. do Veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ Handlová.
Pozvánku s programom nájdete na 
www.handlova.sk. Rokovanie posla-
neckého zboru je verejné.

Narodené detičky 
marec/apríl  2014

Damián   Spišák
Matej   Škula
Jakub   Švec
Dominik   Ištok
Luisa Mária  Ratkovská
Viktória   Slováková
Katarína Mária  Gregorová

Takmer 600 motorkárov, ktorí 
dorazili na pozvanie svojich 
kamarátov z Rockers CCC Hand-
lová zaplnilo v sobotu 19. apríla 
Námestie baníkov.

 Snom každého organizátora je čo 
najväčšia účasť, dobrá nálada, a po-
kojný a nekonfliktný priebeh podujatia. 
Vtedy sa zabudne na starosti, ktoré 
samotná organizácia akcie prináša. 
Opening Road 2014 bolo podujatím, 
po ktorom boli iste spokojní nielen 
organizátori, ale hlavne návštevníci, 
ktorí sa v sobotu medzi motorkármi 
prechádzali. 
 Silné stroje, vôňa kože, benzínu, 
pekné ženy, dobrá muzika, ale hlavne 
pohoda boli charakteristickými znak-
mi podujatia, ktoré si začína budovať 
v našom meste tradíciu. Je len dobre, 

Rockers CCC Handlová zaplnil námestie motorkármi

že mesto organizátorom v rámci svo-
jich možností pomohlo. Poďakovanie 
patrí za guláše, ktoré navarili chlapi 
z Baníckeho spolku a trampi, deťom 
z materských škôlok za pekné veľko-
nočné darčeky, ale aj pracovníkom 

Asterionu, n.o za upletenie korbáčov. 
 Skoro by som zabudol, ďakujeme 
Rockers CCC Handlová za peknú 
veľkonočnú sobotu  a tešíme sa na 
ukončenie sezóny opäť v Handlovej.                  

 VH.

11. ročník 
memoriálu 
Doda Suchého
Tradičný Veľkonočný výstup na 
Veľký Grič nesie už 11 rokov 
podnázov Memoriál Doda 
Suchého. Jeden zo zakladateľov 
Kric fan klubu Jozef Suchý stál 
pri zrode veľkonočných výstupov 
na Grič. A práve na pamiatku 
veľkého človeka, gestora kultúry 
v Handlovej sa organizuje už 
tradičný memoriál, ktorý si získal 
mnoho priaznivcov. 11. ročníku 
prialo počasie a tak sa na vrchole 
stretlo viac ako 300 priateľov Doda 
Suchého a milovníkov turistiky. 
Keďže typickým znakom Jozefa 
Suchého boli fúzy, organizátori 
sa rozhodli, že si ho pripomenú 
práve cez fúzy. Prvý zraz fúzov 
mal veľkú odozvu a fúzači, či 

fúzačky s papierovými fúzmi sa 
na znak novej tradície odfotili 
na vrchole.   Nechýbali trombity 
folklórnej skupiny Hájiček, keďže 
Dodo bol i milovníkom folkóru. 
Podujatie potom pokračovalo 
na chate Martinka, kde si všetci 
zaspomínali nielen na Doda 
Suchého, ale i na Ľudovíta 

Vojtka, ktorý bol členom Hájička 
a zároveň súčasťou mnohých 
kultúrnych podujatí v Handlovej. 
Krásny deň prežitý v spoločnosti 
priateľov pomaly odoznel v tónoch 
folklórnych piesní Hájička a 
podčiarkol prianie Doda Suchého, 
že dodržiavanie tradícií má svoj 
význam.                     Igor Suchý
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Ulica je krásny dom, 
upracme si v ňom
Jarné upratovanie 
v Handlovej
 Určite mi dáte za pravdu, že sa vám 
lepšie žije tam, kde je čisto a poria-
dok. Tento zámer už niekoľko rokov 
podporuje mesto Handlová a spo-
ločnosť HATER Handlová spol. s r. o. 
rôznymi iniciatívami. Jedna z nich pod 
názvom Ulica je krásny dom, uprac-
me si v ňom, sa skončila 18. apríla. 
Aby ste boli v boli v hre a zaradili sa 
medzi tri najviac aktívne oblasti mesta 
v zapojení sa do jarného upratovania, 
stačilo málo. Zorganizovali ste malú 
brigádu, zatelefonovali  na linku jarné-
ho upratovania, dohodli ste si miesto 
uloženia odpadu z úpravy okolia 
bytových domov (pohrabané lístie, 
štrk,..) a dostali ste sa bližšie k šanci 
vyhrať zeleň, či trvalky na skrášlenie 
životného prostredia, v ktorom žijete. 
 V mestských častiach Morovno, 
Nová Lehota a na dolnom a hornom 
konci boli umiestnené aj veľkoobjem-
né kontajnery. 

 
 
 
 V roku 2014 titul  Najviac aktívne 
lokality v jarnom upratovaní získali: 1. 
miesto Spoločenstvo vlastníkov bytov 
Ľubochňa, 2. miesto MC č. 13  a 3. 
miesto Handpark.
Mesto Handlová a správca verejnej 
zelene venovali každému z nich 5 tují. 
Ing. Blažej Litva tuje osobne odovzdal 
za organizátorov jarného upratovania  
a poďakoval občanom za aktivitu 
v skrášľovaní životného prostredia.

Niekoľko faktov z jarného 
upratovania 2014:
• zapojilo sa 25 kolektív 
 z rôznych kútov Handlovej
• mesto bolo „odľahčené“ 
 o 35,84 ton odpadu
• odviezlo sa 20 fúr
• bolo najazdených 164 km

 Osobitné poďakovanie patrí aj spo-
ločnosti Handlovská energetika s.r.o. 
ako partnerovi jarného upratovania, 
ktorá bezplatne spracovala viac než 
2,7 ton konárov z orezávania stromov 
a kríkov z rodinných domov. 

A najväčšie poďakovanie patrí tým Han-
dlovčanom, ktorým nie je ľahostajné 
životné prostredie, v ktorom žijú a ak-
tívne sa do jeho skrášľovania zapojili.                                                  

AK

Zber veľkobjemného odpadu 
v Handlovej 23. – 25. 6. 2014.

Zvoz separovaných zložiek odpadu
V mesiaci máj 2014 sa budú jednotli-
vé zložky zvážať nasledovne:

Mesto Handlová, mestské časti Nová 
Lehota, horný koniec
 papier  14. 5., 28. 5. 2014
 plasty  7. 5., 21. 5. 2014
 sklo  20. 5. 2014
Mestská časť Morovno, dolný koniec 
 papier  9. 5. , 23. 5. 2014
 plasty  2. 5. , 16. 5. 2014

Žiadame obyvateľov, aby v prípade 
plastových odpadov (PET fliaš) 
a objemnejšieho papierového odpadu 
tento stláčali a neznižovali tak kapacitu 
kontajnerov na ich zber. 
Aktuálny kalendár nájdete ja na 
www.handlova.sk, Kam s odpadom 
v Handlovej. 

Predstavujeme oddelenia  
MSÚ Handlová
Na slovíčko s Ing. Tatianou 
Molnárovou, zástupkyňou 
prednostu MsÚ Handlová, 
vedúcou odd. daní, majet-
ku mesta a podnikateľskej 
činnosti.

 V službách mesta je už  piate 
volebné obdobie. Riadi odde-
lenie so širokou a citlivou agendou pre mesto, občana a 
podnikateľské subjekty. Pravidlá na území mesta Handlová 
v oblasti, ktorú riadi, bližšie špecifikujú VZN 2/2012 o dani 
z nehnuteľnosti a VZN 9/2012 o poplatkoch. Okrem toho 
aj ďalšie VZN – č. 4/2013, ktorým sa určujú pravidlá času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
mesta Handlová, VZN č.  1/2009 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, 
ďalej VZN  č. 9/2013 o miestnych daniach na území mes-
ta Handlová, pre majetok sú to dve VZN  a to: č. 2/2008 
o zmluvných prevodoch  vlastníctva majetku mesta a č. 
4/2007 o hospodárení a nakladení s majetkom Mesta 
Handlová, 
 Oddelenie má v kompetencii  ucelený systém správy 
miestnych daní: od zisťovania predmetu dane, cez spôsob 
rozhodovania, vyrubenia dane až po úhradu a vymáhanie 
nedoplatkov, poskytovanie úľav, riešenie sankčných 
deliktov,   t. z., že oddelenie realizuje aj ucelený rad exe-
kučných činností, napr. dohody o splátkach, záložné práva 
k nehnuteľnostiam až po exekučné príkazy na zrážku zo 
mzdy, na zrážku finančných prostriedkov z bánk, výkon 
exekúcie prostredníctvom súdneho exekútora.
Výkon činností oddelenia zabezpečuje referát správy 
a evidencie majetku, referát podnikateľských činností , 
referát evidencie majetku, referát daní a poplatkov – daň 
z nehnuteľností, poplatok za komunálny odpad. 

O ktoré konkrétne činnosti ide?

 Prvú oblasť tvorí správa miestnych daní na území 
mesta – dane z nehnuteľností, za psa, za užívanie verejného 
priestranstva, za nevýherné hracie prístroje, daň z ubytova-
nia, miestny poplatok za komunálny odpad, ..ročne vydáva 
takmer 15 000 rozhodnutí s výzvami o vyrubení dane,..
 Druhá agenda súvisí so správou nehnuteľného ma-
jetku. Ide o prenájom pozemkov, stavieb podnikateľským 
i nepodnikateľským subjektom (záhradkárom, majiteľom 
rodinných domoch), prenájom nebytových priestorov, 
predaje a prevody nehnuteľného majetku formou verejnej 
súťaže alebo priamym prevodom vrátane zabezpečenia sú-
visiacej dokumentácie, ako sú geometrické plány, znalecké 
posudky Vykonáva pasportizáciu nehnuteľného majetku 
mesta  a vedie jej evidenciu, spracováva súpis pozemkov, 
ktoré sú vo v užívaní fyzických a právnických osôb, zabez-
pečuje výpisy z listu vlastníctva, ..
 Tretia sa zameriava na podnikateľské subjekty, kde má 
mesto  kompetencie legislatívne oklieštené. Ide o vydávanie 
súhlasov so začatím podnikateľskej činnosti, súhlas s otvá-
racími hodinami. Rieši úpravu otváracích hodín prevádzok 
s reštauračnými službami, letnými terasami , vykonáva 
štátny dozor nad zákonom o hazardných hrách v rámci kto-
rého napr. vydáva licencie,  dáva povolenia pre umiestnenie 
výherných hracích automatov, spracováva odvody výťažku 
z lotérii, videohier,  z prevádzkovania stávkových kancelá-
rií....
A sú aj ďalšie činnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
oddelenia:
‒ jarmoky: od povolenia, hygieny, spoluprácu s políciou, 
stanovenie poplatku až po technicko-organizačné zabez-
pečenie, ako je: osadenie stánkov, objednanie cirkusov, 
kolotočov  a následné vydanie povolení, vyrubenie dane za 
užívanie verejného priestranstva
‒ zabezpečenie vianočného osvetlenia,
‒ prideľovanie trhových miest a vydávanie osvedčení pre 
samostatne hospodáriacich roľníkov,
‒ vydávanie súhlasov na predaj prebytkov MsT, a iné.
Pracovníci oddelenia sú k dispozícii občanom mesta Hand-
lová v stránkových dňoch. Viac na http://www.handlova.sk/
o d d e l e n i e - m i e s t n y c h - d a n i - a - p o d n i k a t e l s k e j -
cinnosti.phtml?id3=9706

Projekt cez Envirofond 
úspešný

V októbri minulého roka podalo 
mesto Handlová na Environmentálny 
fond projekt s názvom „Zefektívnenie 
triedeného zberu v meste Handlová“. 
Rozhodnutím ministra životného 
prostredia SR zo dňa 2. 4. 2014 nám 
schválili dotáciu vo výške 45.000,- 
EUR na nákup vozidla slúžiaceho pre 
efektívnejší zber triedeného odpadu. 
Spolufinancovanie mesta predstavuje 
čiastku 2.368,43 EUR. V nasleduj-
úcich mesiacoch prebehne proces 
verejného obstarávania. Odhadovaný 
termín zaobstarania vozidla je sep-
tember 2014. 

Referát regionálneho rozvoja

Ďakujem,  
pán Geschwandtner

Ing. Ramon Geschwandtner na seba 
nikdy neupozorňoval, vždy zaňho ho-
vorila práca. Vo funkcii primátora som 
s ním bol v kontakte častejšie a to mi 
pomohlo spoznať ho lepšie a objaviť 
jeho ľudské i  profesionálne kvality. 
Práci v Miestnej organizácii Sloven-
ského rybárskeho zväzu (MO SRZ) 
v Handlovej dal kus seba. Nebolo to 
len o čase, bolo to o nadšení, nezišt-
nej a obetavej práci v prospech ľudí, 
ktorých si záľuba k rybám a rybárstvu 
podmanila celých.  V MO SRZ  v Han-
dlovej  pracoval 32 rokov ako funkcio-
nár, z toho 28 rokov vykonával funkciu 
predsedu MO SRZ. Výraznou mierou 
sa pričinil o vybudovanie Handlovské-
ho rybníka a rybárskeho domu. 
Má významné zásluhy na výsledkoch 
našej MO SRZ, ktorá patrí v Handlovej 
medzi najväčšie občianske združenia 
s počtom členov 308 (z toho 35 
detí do 15 r.). Svojimi organizačnými 
schopnosťami sa presadil aj v na-
jvyšších štruktúrach Slovenského 
rybárskeho zväzu, kde pôsobí ako 
viceprezident rady SRZ druhé volebné 
obdobie, konkrétne 8. rok. 
„Pán Geschwandtner, je mi cťou, že 
vás poznám a ďakujem za to, čo ste 
pre Handlovčanov a Handlovú urobili.“                                                                                           

Ing. Rudolf Podoba
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Poslanci mestského zastupi-
teľstva na tohtoročnom treťom 
zasadnutí  27. marca  preroko-
vali a schválili 
- Doplnok  č. 3  k Všeobecne záväz-
nému nariadeniu mesta Handlová č. 
3/2009, ktorým sa upravuje posky-
tovanie vybraných druhov sociálnych 
služieb na území mesta Handlová. 
Obsahom doplnku je nová termino-
lógia zo zákona č. 485/2013 v znení 
neskorších predpisov, účinná od 1. 
1. 2014. Dotýka sa poskytovania 
sociálnych služieb a posudzovania 
občanov na odkázanosť a nová výška 
životného minima pri výpočte úhrad za 
poskytovanie sociálnej služby,
- dodatkom č. 7 k Zriaďovacej listine 
Základnej umeleckej školy v Han-
dlovej upravili znenie zriaďovacej 
listiny v súlade s požiadavkami novej 
právnej úpravy postavenia elokova-
ných pracovísk škôl, t. j.:  zjednotili 

terminológiu v zriaďovacej listine 
s terminológiou v zákone.

Schválili:
- predloženie žiadosti o NFP v rámci 
výzvy ROP-3.1-2013/01 ROP za 
účelom realizácie projektu „Mestská 
knižnica Handlová – rekonštrukcia 
a modernizácia s cieľom zvýšenia 
kvality služieb ako aj energetickej 
efektívnosti“,
- výsledky zápisu na povinnú školskú 
dochádzku zo dňa 3.2.2014 a návrhy 
na počty prijímaných žiakov a počty 
tried v 1. a 0. ročníku ZŠ školskom 
roku 2014/15 v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Handlová 
- návrh rozpočtového opatrenia – 1. 
zmeny rozpočtu mesta Handlová na 
rok 2014,
- 1. úpravu rozpočtu Domu kultúry 
mesta Handlová na rok 2014 na zá-
klade návrhu kolektívnej zmluvy medzi 

ZV OZ SLOVES pri MsÚ Handlová 
a zamestnávateľom. Ďalej do rozpočtu 
zapracovali príspevok Audiovizuál-
neho fondu, ktorý je účelovo určený 
na digitalizáciu a modernizáciu kina. 
Zmluva k príspevku bola podpísaná 
21.11.2013, kedy už prebiehal pro-
ces schvaľovania rozpočtov a nebolo 
možné túto čiastku v návrhu rozpočtu 
zohľadniť.

Poslanci zobrali na vedomie:
- nformatívnu správu o návrhu 
riešenia problémov v oblasti povin-
ností držiteľov psov, poškodzovania 
majetku mesta a parkovania mimo 
parkovacích plôch na území mesta 
Handlová, predloženú Ing. Milanom 
Pepichom, náčelníkom MsP Handlo-
vá, bez výhrad. 
- Zmenu organizačnej štruktúry Mes-
tského úradu mesta Handlová v súvis-
losti s vytvorením nového oddelenia 
masmediálnej politiky a sekretariátov.                                                          

AK

Z rokovania mestského zastupiteľstva

 Predmetným projektom sa mesto Handlová uchádza  o 
podporu v rámci Regionálneho operačného programu, 3.1a 
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do 
pamäťových a fondových inštitúcií. Projekty sú financované 
z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu SR a spolufinancova-
né prijímateľom do výšky 5 % z celkových nákladov. 
 
Projekt spracoval tím Referátu regionálneho rozvoja MsÚ v 
spolupráci s architektkou a inými zainteresovanými orgánmi. 
Ak Handlová v projekte uspeje, rekonštrukcia priestorov so 
zabezpečením bezbariérovosti vytvorí podmienky na plnenie 
základných funkcií knižnice a poskytne aj rozšírenú ponuku 
služieb v nasledovných priestoroch: 
 Prvé nadzemné podlažie: centrálna informačná zóna 
- hlavný vstupný priestor; priestor šatne, priestor centrálnej 
registrácie nových a existujúcich čitateľov, oddelenie pre do-
spelých; tematické úseky knižničného fondu napr. regionálna 
príručná knižnica; internetové stredisko, oddelenie pre deti 
a mládež; všeobecná študovňa; kancelárske priestory, v let-

ných mesiacoch sa bude využívať aj Letná čitáreň, ktorá bude 
sprístupnená cez samostatný vchod. 
 Druhé nadzemné podlažie: zmena súčasných dispozícií 
pre rôzne funkcie: napr. rozprávková miestnosť;  centrum ce-
loživotného vzdelávania, spoločenská miestnosť pre 100 ľudí, 
plniaca zároveň funkciu výstavného a divadelného priestoru, 
priestor s možnosťou malého občerstvenia.
 S tým, ako by mohla zrekonštruovaná knižnica vyzerať, sa 
môže verejnosť oboznámiť prostredníctvom vizualizácií, ktoré 
sú dostupné k nahliadnutiu v knižnici.
 Budova Domu kultúry mesta Handlová bola sprevádzkovaná 
v roku 1961.Súčasný technický stav stavebných  konštrukcií 
a využívaných technológií je nevyhovujúci a vykazuje havarijný 
stav. Mestská knižnica v Handlovej, ako príspevková organi-
zácia mesta Handlová, disponuje od roku 1991 priestormi 
v jednom trakte budov, v ktorej sídlia ďalšie dve organizácie 
zriadené mestom Handlová a to dom kultúry a centrum voľné-
ho času.           Mgr. Silvia Grúberová

Referát regionálneho  rozvoja a strategického plánovania, MsÚ Handlová

Poslanci dali zelenú projektu Mestská knižnica Handlová – rekonštrukcia a modernizácia

 Zápis žiakov na plnenie povinnej  
školskej dochádzky v školskom roku 
2014/15 sa uskutočnil v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a Všeobecne záväzným 
nariadením mesta Handlová č. 4/
2008  o určení miesta a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole, ktorej 
zriaďovateľom je mesto Handlová 
dňa  3. februára  2014  vo všetkých 
základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Handlová, t.j.: ZŠ 
Mierové námestie, ZŠ Morovnianska 
cesta, ZŠ Školská.

 Maximálne a minimálne počty žia-
kov v triedach základnej školy určuje 
§ 29 zákona č. 245/2008 Z. z. o vý-
chove a vzdelávaní  (školský  zákon)  

a o zmene  a doplnení  niektorých  zá-
konov  v znení  neskorších predpisov. 
Najvyšší počet žiakov v triede prvého 
ročníka  základnej školy je 22 žiakov, 
v triede nultého ročníka 16 žiakov. 
Najnižší počet žiakov   v  1. ročníku je 
11 a v 0. ročníku 8 žiakov. Počty prijí-
maných žiakov a počty tried v 1. a 0. 
ročníku ZŠ v školskom roku 2014/15 
sú nasledovné:
a) ZŠ, Mierové námestie 255/27, Han-
dlová: počet prijímaných žiakov do 1. 
ročníka 64, počet tried  1. ročníka – 3.

b) ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, 
Handlová: počet prijímaných žiakov do 
1. ročníka - 30, počet tried  1.ročníka 
– 2; počet prijímaných žiakov do 0. 
ročníka 14, počet tried  0. ročníka 
– 1. Nultý ročník je potrebné zriadiť 

vzhľadom k tomu, že ZŠ Morov-
nianska cesta navštevuje veľké 
množstvo žiakov pochádzajúcich 
zo sociálne znevýhodneného 
prostredia a nie je u nich pred-
poklad zvládnutia vzdelávacieho 
programu prvého ročníka základ-
nej školy, okrem toho 19 žiakov 
z celkového počtu zapísaných 
nebolo zaškolených v MŠ.

c) ZŠ Školská 526/53, Handlová 
– počet prijímaných žiakov do 1. 
ročníka 39, počet tried  1.ročníka 
– 2.
Priemerný počet žiakov 
na triedu v 1. ročníku 
ZŠ Mierové námestie 21,33, 
ZŠ Morovnianska 21,00, 
ZŠ Školská 19,50.  

Návrh na počty prijímaných žiakov na povinnú školskú dochádzku v školskom roku 
2014/15 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová

     AK, Ilustračné foto VH 

Dajte šancu dobrým správam 
predbehnúť tie zlé...Viete o dobrých 
veciach, ktoré spája mesto Handlo-
vá? Poďakujte, informujte, čo dobré 
sa v našom meste stalo.
Dobré správy môžete pridať cez jedno-
duchý formulár na www.handlova.sk.

Dobrá správa z Handlovej č. 39/2014, 
31. 3. 2014
Handlovskí modelári úspešní na RS 
modelfeste v Rimavskej Sobote. 
Ocenenie v kategórii bojová technika 
pásová B2 získal 1. miesto Matúš 
Sviba za model T 80, 3. miesto Martin 
Michalovič v kategórii ostatné C7 za 
model rakety V-2. Cenu za najlepší 
plastový model získal Matúš Sviba za 
model Geschutzwagen Tiger.

Autor: Matúš Sviba, člen KPM Handlová

CVČ Handlová 
pripravuje pre verejnosťna 
MÁJ 2014 

3. 5. 2014 (sobota) od 9,00 hod. 
pozýva MsKK a CVČ všetkých ma-
jiteľov, resp. milovníkov psov na Ná-
mestie baníkov na tradičnú Výstavu 
psov bez preukazu pôvodu v rámci 
ktorej sa hodnotí niekoľko kategórií 
ľubovoľných psích plemien.

9. 5. 2014 (piatok) od 14,00 hod. 
pripravujeme v priestoroch CVČ 
pre deti školského veku súťažno- 
zábavné podujatie pod názvom 
Čarodejnice.



Mestská polícia zaznamenala za me-
siac  marec 2014 – apríl 2014 (od 
19. 3. 2014 do 14. 4. 2014) celkom 
261 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 68 priestupkov, 
z ktorých bolo 24 priestupkov ozná-
mených občanmi mesta. 
Z celkového počtu bolo 21 doprav-
ných priestupkov. V 4 prípadoch pou-
žili príslušníci TPNZOMV, tzv. papuču. 
VZN č. 9/2010 o parkovaní v meste 
– 1 priestupok,
VZN č. 8/2013 o zákaze podávania 
alebo požívania alkoholických ná-
pojov v územnom obvode mesta 
Handlová, Novej Lehoty a Morovna 
– 10 priestupkov. Proti majetku bol 
oznámený a riešený 1 priestupok.   
Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
verejného poriadku, kde MsP riešila 
celkom 8 priestupkov, z ktorých boli 
3 prípady rušenia nočného pokoja, 
4 priestupky boli na úseku verejného 
pohoršenia a 1 priestupok na úseku 
znečistenia verejného priestranstva. 
Proti občianskemu spolunažívaniu 
riešila MsP 1 priestupok.
Zákon 223/2001 o odpadoch bol 
porušený v 9 prípadoch. V 16 prípad-
och bol porušený Zákon 282/2002 
o niektorých podmienkach držania 
psov (nezabránenie voľnému pohybu 
psa; neprihlásenie psa do evidencie; 
neoznámenie zmeny skutočnosti 
a údajov, ktoré sa zapisujú do eviden-
cie, neodstránenie výkalov).
Príslušníci mestskej polície odchytili 
10 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku. 3 psi boli odovzdaní pôvod-
ným majiteľom. 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 99 zákrokov a 17 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objek-
tom. 
Kamerovým systémom bolo zistených 
12 priestupkov. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 22 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od  19. 3. 2014 
do 14. 4. 2014 

20. 3. 2014 o 19:32 hod. 
tel. oznámila obyvateľka domu na Ul. 
29. augusta, že keď venčila svojich 
psov, bola pred vchodom fyzicky 
napadnutá svojou susedou, ktorá jej 
pritom bez príčiny vulgárne nadávala. 
Hliadka na mieste zistila, že podozri-
vá žena bola pod vplyvom alkoholu. 
Neustále urážala oznamovateľku, bola 
agresívna a fyzicky napádala aj oso-
by, ktoré boli u nej na návšteve. Na 
mieste ju upokojil jej švagor. Priestu-
pok proti občianskemu spolunažíva-
niu bol na mieste ukončený v zmysle 
zákona. Hliadka na mieste zotrvala 
pribl. 10 minút, k ďalšiemu protipráv-
nemu konaniu nedochádzalo. 

22. 3. 2014 o 19:20 hod., 
tel. oznámil anonym, že na Mostnej 
ulici pri nových garážach počul 
buchot a neznámy muž nabúral so 
svojím vozidlom do odstavených 
vozidiel a následne schoval svoje 
vozidlo do garáže. Hliadka sa ihneď 
presunula na Ul. Mostná, kde spo-
zorovala muža značne pod vplyvom 
alkoholu, ako ide po chodníku oproti 
obytnému domu č. 41-43. Hliadkou 
bol na mieste zastavený a požiadaný, 
aby hliadku nasledoval na miesto 
činu. Hliadka na mieste zistila tri 
poškodené vozidlá a bola zistená 
aj totožnosť muža, ktorý dopravnú 
nehodu spôsobil. Hliadka na mieste 
zotrvala do príchodu hliadky OOPZ. 
Vec rieši ODI PZ v Prievidzi. 

30. 3. 2014 o 15:15 hod.  
tel. požiadala hliadka OOPZ o sú-
činnosť pri odchyte psa pitbulla na 
Jednej studničke. Pes mal napadnúť 
a zraniť osobu, ktorá bola  preveze-

ná RZP na ošetrenie. Na mieste sa 
nachádzal muž (príslušníkom MsP 
známy), ktorý bol pod vplyvom alko-
holu a na výzvy, aby si psa odchytil 
nereagoval. Hliadke sa po príchode 
na miesto podarilo v spolupráci s hli-
adkou OOPZ odlákať psa od majiteľa 
a prichytiť kolesom vozidla vôdzku. 
Následne bol majiteľ psa prebudený 
a psa si zabezpečil. Vec je v riešení 
OOPZ.

1. 4. 2014 o 06:30 hod.
na útvar MsP sa dostavil obyvateľ 
Partizánskej ulice a uviedol, že na 
Partizánskej č. 6 na 5. poschodí 
našiel dievča, ktoré priviedol na útvar 
MsP. Hliadkou zistené, že ide o 15-
-ročnú dievčinu z Lazian. Cez stálu 
službu OOPZ bolo zistené, že polícia 
po menovanej pátra. Hliadkou MsP 
bola odvezená na útvar OOPZ, kde si 
ju prevzal službukonajúci policajt. 

4. 2014 o 23:00 hod., tel. oznámené, 
že na križovatke Ulíc ČSA – Mostná 
leží na ceste muž a nekomunikuje. 
Hliadka na mieste zistila totožnosť 
muža, ktorý bol zranený na čele. 
Oznamovateľ uviedol, že videl, ako 
zranený muž spadol. Vzhľadom na 
zranenie mu bola privolaná RZP, 
ktorá ho odviezla na ošetrenie do NsP 
Bojnice. Menovaný bol pod vplyvom 
alkoholu a s hliadkou spolupracoval.

4. 2014 o 11:10 hod. 
tel. oznámené zo ZŠ Školská, že 
v areáli školy vyberá osoba kovové 
súčiastky z kontajnera na separova-
ný zber. Na mieste zistená totožnosť 
muža, ktorý mal na káričke naložené 
kovové súčiastky zo stavebníc Mer-
kúr, ktoré v škole vyhadzovali a on 
ich vyberal z kontajnera, k čomu sa 
aj priznal. Po výzve ich vrátil späť do 
kontajnera. Priestupok proti majetku 
je v riešení MsP.
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M e s t s k á  p o l í c i a  i n f o r m u j e . . . . .

Sviatky v máji 2014 
1. máj (štvrtok)  

- Sviatok práce
Deň pracovného pokoja 
Deň pristúpenia Slovenskej republiky 
k Európskej únii - pamätný deň 
4.máj (nedeľa) 

- Výročie úmrtia M. R. Štefánika - pa-
mätný deň 
8. máj (štvrtok) 

- Deň víťazstva nad fašizmom, deň 
pracovného pokoja 

Nezisková organizácia 
Help, n.o. 

V máji  pripra-
vujeme work-
shopy pre mladých nezamestnaných 
občanov do 26 rokov a pre starších 
nezamestnaných občanov nad 45 
rokov, ktorí si hľadajú prácu a chcú sa 
pohnúť z miesta, realizovať sa, zažívať 
úspech, uznanie. 
Projekt pod názvom:

„Krok za krokom ku zamestnanosti“ 
podporil Accenture Nadačný fond 

- Nadácia Pontis.

V utorok 6. 5.2014 o 14.00 hod. ot-
várame bezplatný vzdelávací seminár 
v oblasti Školy rodinných financií 
pre všetky mamičky na materskej 
dovolenke. Radi privítame aj mamičky 
pred alebo po materskej dovolenke. 
Semináre sa uskutočnia v príjemnom 
prostredí Podnikateľského inkubátora 
v Handlovej. 
Semináre sa uskutočňujú vďaka 
podpore z projektu Škola rodinných 
financií, ktorý organizuje Nadácia pre 
deti Slovenska.

V máji 2014 ponúkame nasledovné 
kurzy:

• Nemčina pre opatrovateľov, 
 otvorenie 15. 5. 2014

• Obsluha motorových vozíkov, 
 otvorenie podľa individuálnych 
 požiadaviek

Pripravujeme v júni 2014                   
• Odborná spôsobilosť 
 pracovníka SBS

 Na workshopy, bezplatný seminár, 
kurzy sa môžete prihlásiť už dnes: 
Help, n.o. Handlová, Námestie baníkov 
8 (nad MsP, 2. poschodie); tel.: 0905 
884 813; e-mail: kmetova@handlo-
va.sk; www.helpha.szm.sk.

Pripravujeme v máji 
2014
Morovnianska podkova 2014
10. máj od 10.00 hod. 
Mestská  časť Morovno pri 
Handlovej

Kvapka pre kamaráta bude pokračovať
Po podujatí Benefičná charitatívna 
zabíjačka, na ktorej sme vyzbierali 
1050€ pre Dominiku, dievčatko 
s DMO, sme sa s priateľmi dohodli, 
že zorganizujeme ďalšie podujatie 

- Kvapka krvi pre kamaráta. 

Dňa 8. apríla mohli obyvatelia Han-
dlovej darovať krv v Podnikateľskom 
inkubátore, kam zavítali pracovníci 
Mobilnej transfúznej stanice z Tren-
čína. Možnosť darovať krv využilo 
vyše 30 darcov, ktorým darovanie 
krvi spestrilo aj vystúpenie country 
skupiny Maťo band. Spokojnosť 
s podujatím vyjadrili aj pracovníci 
MTS Trenčín a hneď v ten deň sme 
sa dohodli na opätovnom odbere 
krvi v Podnikateľskom inkubátore 
v mesiaci júl.                             VH
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 „Rozhýbme sa!“   
Deň pred začiatkom veľkonočných prázdnin to 
u nás, v ZŠ Školská v Handlovej, žilo športom. 
Dňa 16. apríla  popoludní bola slávnostne otvore-
ná nová telocvičňa s posilňovňou určená najmä 
na hodiny aerobiku, posilňovanie v rámci hodín 
telesnej výchovy, športovej prípravy a krúžkovú 
činnosť. Sme radi, že pozvanie prijali nielen ro-
dinní príslušníci žiakov, ale aj pán primátor mesta 
Ing. Rudolf Podoba, zástupca primátora Dušan 
Klas, prednosta okresného úradu JUDr., Ing. Jo-
zef Stopka a poslanci mestského zastupiteľstva 
Ján Spevár,  Mgr. Ivana Hromádková, Arpád 
Koszta, Jaroslav Daubner a Eduard Straka. Po 
otvorení telocvične čakal na všetkých zúčast-
nených žiakov, rodičov, rodinných príslušníkov 

a priateľov bohatý športovo-zábavný program, 
ktorý uviedli žiaci 1. ročníka piesňou Veselé zúb-
ky a hudobno-dramatickým pásmom. Žiaci 3.-5. 
ročníka si zmerali sily na turnaji vo futbale, futbal 
prišli podporiť  aj hráči futbalového klubu FC Baník 
Horná Nitra, ktorí rozdávali nielen autogramy, ale 
aj  cenné rady našim malým futbalistom. Počas 
celej akcie bola k dispozícii pre hostí ochutnávka 
našich zdravých desiat, pitný režim a podával sa 
kotlíkový guláš. Športové aktivity boli spestrené 
scénkami z obdobia starovekého Ríma, kde naši 
žiaci, vo vlastnoručne vyrobených dobových 
kostýmoch, predviedli napríklad posledné minúty 
rímskeho vojvodcu Juliusa Caesara a súboj gla-
diátorov v aréne.                  

    Mgr. Broňa Šperková

Demografický vývoj, normatívne 
financovanie stredných škôl        
a vysoká energetická náročnosť 
školských objektov, ako aj me- 
niace sa potreby trhu práce 
vedú kraj k závažným, ale veľmi 
citlivým rozhodnutiam. Takým je 
aj optimalizácia siete škôl.

Po dialógu zastupiteľstvo TSK 
urobilo rozhodnutie 

Prvým krokom k optimalizácií siete 
stredných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK) bolo stret-
nutie predsedu Jaroslava Bašku, ako 
aj poslancov TSK z jednotlivých re-
giónov, so zástupcami škôl. Cieľom 
návštev bolo reálne vidieť ako sa 
školám darí, zhovárať sa o potre-
bách škôl a hľadať spolu riešenia. 
Zastupiteľstvo TSK na svojom ro-
kovaní v marci 2014 urobilo, okrem 
iných, aj rozhodnutie presťahovať 
Gymnázium Ivana Bellu v Handlovej 
(ďalej Gymnázium). Teda nerušiť, 
nezlučovať, ale urobiť také opatrenia, 
ktoré zabezpečia  jeho ďalšie bez-
problémové fungovanie. V minulosti  
sa pri podobných optimalizačných 

krokoch zvyčajne menšia škola 
zrušila a po presťahovaní sa stala 
súčasťou väčšej školy. V tomto prí-
pade je Gymnáziu ponechaná jeho 
doterajšia právna subjektivita. TSK 
prihliadal k jeho histórií, zachovaniu 
identity a čestného názvu. 

Normatívny systém 
financovania

Normatívny systém financovania 
regionálneho školstva núti zriaďo-
vateľov k optimalizácii počtu škôl 
a maximálnej naplnenosti tried 
žiakmi. Normatívy pre gymnáziá sú 
nastavené tak, že škola s počtom 
žiakov menším ako 300 už pociťuje 
nedostatok finančných prostriedkov 
na pokrytie osobných a prevádz- 
kových nákladov. Novela zákona 
o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariade-
ní, ktorej účinnosť sa predpokladá od 
01. januára 2015, nebude znamenať 
pre Gymnázium zlepšenie finančnej 
situácie, pretože sa zmení len spô-
sob normatívneho výpočtu nie podľa 
počtu žiakov školy, ale podľa počtu 
tried školy a súčasne podľa počtu 
žiakov školy. Naviac nový systém 

výpočtu normatívnych finančných 
prostriedkov uvažuje s optimálnou 
naplnenosťou tried žiakmi, čo je    
v prípade Gymnázia Handlová tiež 
problém.

Gymnázium 
sa od septembra sťahuje

V kraji v každom školskom roku 
klesajú počty žiakov o 1 až 2 tisíc. 
V školskom roku 2003/2004 bolo 
na Gymnáziu 422 žiakov, v súčas-
nosti,  po desiatich rokoch, ich je 
176 a v budúcom školskom roku 
sa očakáva ich ďalší pokles. Pries-
tory, do ktorých sa Gymnázium má 
sťahovať, sú veľkosťou úspornejšie 
a postačujúce pre očakávaný počet 
žiakov od septembra 2014. Jedným 
z argumentov pre presun sídla gym-
názia sú rozdielne režijné náklady na 
vykurovanie priestorov budov a stra-
vovanie žiakov. 

Čo s budovou gymnázia 
a nové investície

O možnostiach využitia  budovy 
Gymnázia bude TSK rokovať v pr-
vom rade s miestnou samosprávou 
a pokračovať tak v dialógu.  Cieľom 

je, aby budova Gymnázia (posta-
vená v roku 1972) bola využitá 
v prospech mesta, resp. regiónu. 
Nevyhnutné úpravy priestorov v ob-
jekte Lipová 15 (budova postavená 
v roku 1986), budú financované z 
úspor dosiahnutých z optimalizácie 
siete stredných škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

V Handlovej aj naďalej ostávajú 
dve stredné školy. Stredná odborná 
škola a Gymnázium Ivana Bellu.
V šk. roku 2013/2014  sa v Hand-
lovej vzdeláva  na oboch stredných 
školách 917 žiakov. 

Odd. komunikácie a medzinár. 
vzťahov TSK

Trenčín, apríl 2014 www.tsk.sk 

Trenčiansky samosprávny kraj na tému stredné školy v Handlovej 

Základná umelecká škola
Žiaci literárno-dramatického odboru Základnej 
umeleckej školy v Handlovej vás srdečne
pozývajú na predstavenie rozprávky Ľ. Fuchsa 
Hrbáč, ktoré sa koná dňa 13. mája 2014 o 
16.00 hod v priestoroch koncertnej sály školy.  
Na prehliadke organizovanej Trenčianskym sa-
mosprávnym krajom a Regionálnym kultúrnym 
strediskom v Prievidzi  predstavenie Hrbáč získalo 
krásne II. miesto.

Súťaže Malokarpatský slávik sa zúčastnilo 65 
spevákov z celého Slovenska. Do finále odborná 
porota posunula iba tretinu súťažiacich, medzi 
ktorými boli všetci žiaci Základnej umeleckej 
školy v Handlovej.
 I. kategória Laura Minichová
 II. kategória Dominik Petriska
 IV. kategória Ing. Martina Kovalčíková
Verejné finále súťaže sa uskutoční 18. mája v 
Kultúrnom dome v Budmericiach. 

ZUŠ v máji
6. máj o 17.00 hod Absolventský recitál 
(klavír Roman Žabenský), koncertná sála ZUŠ
11. máj Deň matiek 
vystúpenia žiakov ZUŠ v Chrenovci, Ráztočne
13. máj o 16.00 hod vystúpenie LDO Hrbáč 
v ZUŠ
25. máj Artanno a sláčikové kvarteto ZUŠ 
o 16.00 hod v priestoroch Art Point Prievidza

Gymnazisti cestovali po Európe

Tak, ako minulé roky aj tento rok sa naša škola 
zúčastnila poznávacieho zájazdu do Londýna.
Súčasťou cesty boli aj krátke zastávky v mestách 
Luxemburg, Brusel a Paríž. A veru bolo na čo
pozerať! Cestovali sme cez Čechy a Nemecko, 
z Francúzska sme sa trajektom prepravili na
Britské ostrovy a potom autobusom do samotné-
ho Londýna. Zo začiatku sme mali možnosť zažiť
typické londýnske daždivé počasie, ale niekto 

„tam hore“ nás má zrejme veľmi rád a preto nám
poslal krásne slnečné dni. Za 4 dni sme toho vi-
deli skutočne veľa. Dlhé cesty autobusom sme si
krátili rozprávaním vtipov, čítaním časopisov, po-

prípade sme dospávali hodiny z predošlých ciest.
Keď sa už blížil čas odchodu, nechcelo sa 
nám z Londýna odísť. Nasledovala ďalšia cesta
trajektom. Počiatočnú únavu vystriedalo nadšenie 
z Paríža. Opäť sme mali možnosť vidieť mnoho
pamiatok. Čerešničkou na torte bol výstup na 
Eiffelovku. Naskytol sa nám nádherný výhľad
a Paríž sme mali ako na dlani. Týmto sme ukon-
čili našu cestu Európou a vydali sme sa domov,
kde nás už čakali naši najbližší. Dúfame, že sa 
niečo podobné podarí zorganizovať aj budúci rok.
Každému študentovi by som priala taký krásny 
výlet, aký sme mali my.

Jaroslava Longauerová, študentka kvarty, 
Gymnázium I.B., Handlová



Občianska inzercia
Predám drevenú chatku 
s podkrovím, voda, elektrina 
v osade MLYNÁRKA dvojročná. 
Tel.0944046043

Zamestnám zdravotnú sestru na 
ambulancii všeobecného lekára. 
Prosím kontaktovať na čísle 
0907173585,

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

499,-
nová cena

Ponúkame 
viac ako 100 druhov 

sedacích 
súprav
Podnikateľský 

inkubátor HandlováPredaj  na splátky

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

Aktuálne okienko do SENIOR CENTRA HANDLOVÁ ,n. o.

Jedine u nás  - ART Nábytok s.r.o.

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

Dovoz zdarma!

Klienti
• Od začiatku roka 2014 sme prijali 
viac ako 50 klientov, z nich 11 klien tov 
nás v priebehu starostlivosti opustilo 
z dôvodu ťažkého zdravotného postih-
nutia 
• klienti si spomedzi seba zvolili „ho-
vorcov“, štyroch členov výboru oby-
vateľov, ktorí budú poradným orgánom 
riaditeľky n. o., ich názory, pripomienky 
a návrhy budú dôležitým podnetom  ku  
skvalitneniu  poskytovaných sociálnych 
služieb
• mimo výboru obyvateľov pracuje 
v n. o. aj 2- členná stravovacia komi-
sia, ktorá sa plnohodnotne vyjadruje 
k pripravenej stravy, zúčastňuje sa pri 
zostavovaní jedálnych lístkov na zákla-
de podnetov ostatných klientov
• príprava na Veľkonočné sviatky 
v našom zariadení sa začala výzdobou  
priestorov a pokračovala pečením 
veľkonočných medovníkov a ich zdo-
bením za aktívnej spolupráce našich 
klientov
• občania, resp. rodinní príslušníci, 
ktorí majú záujem o umiestnenie v na-
šom zariadení majú možnosť v pracov-
né dni od 7,00h do 16, 00h. osobne na-
vštíviť, resp. telefonicky sa informovať 
na podmienky, možnosti umiestnenia  
a výšku platby za poskytnuté sociálne 
služby. Uvítame, ak nás navštívite 

a poskytneme  vám  informácie, ktoré 
potrebujete.
Zamestnanci   
• na základe viacerých osobných 
dotazov uchádzačov o prácu, ako aj 
verejnosti, informujeme, že  pracovné 
pozície sú obsadzované postupne 
v nadväznosti na počet klientov v nasle-
dovnej štruktúre:
 ... na  počet klientov  je možné prijať  
50 %  zamestnancov  a z nich 60 % 
odborných zamestnancov, t. j.  napr. pri  
40  klientoch, bude zamestnaných  20  
zamestnancov a z nich bude 12  odbor-
ných.  Percentuálny podiel pracovníkov 
na počet klientov  a počet odborných 
pracovníkov určuje zákon o sociálnych 

službách, ktorý zároveň vymedzuje, 
ktoré profesie sú odborné  (sociálny 
pracovník, inštruktor sociálnej reha-
bilitácie, masér, fyzioterapeut, sestra, 
zdravotná asistentka, opatrovateľka, ...) 
a aké vzdelanie musia mať odborní  pra-
covníci. Preto je prijímanie pracovníkov 
a ich štruktúra (opatrovateľka, pomoc-
ná kuchárka,upratovačka ...)  postupné 
k počtu klientov v danom mesiaci 
a hlavne pre  potreby zabezpečenia 
plynulosti prevádzky. Výberové konania 
na pracovné pozície sa robia vopred, 
s vytvorením si personálnej databázy 
pracovníkov, ktorí sú potom postupne 
prijímaní, ale s viazanosťou na počet  
klientov  zariadenia.

PhDr. Emilia Nyitrayová, riaditeľka n. o.

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti čo raz vzal...
Zostanú spomienky 
a v srdci veľký žiaľ...

21. mája uplynulo 12 smutných 
rokov kedy tragicky zahynul náš syn 

DUŠANKO HRBÁČIK.

Spomínajte s nami, čo ste ho 
milovali.
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Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili 
poslednej rozlúčky s naším drahým zosnulým

 Tiborom KRAŠČENIČOM. 

Taktiež ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. 

Manželka a Romanka s rodinou.

Osud ti nedovolil s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 3. mája uplynul rok, čo nás opustil náš 
milovaný manžel, otec, starý otec
 

Ladislav Lenhart. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka Ľubica, dcéra 
Lucia s rodinou a syn Lukáš.

Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s našim 
drahým manželom, otcom 
a dedkom 

JÁNOM LUCIAKOM 
na jeho poslednej ceste. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ho 
poznali. 
Zvlášť poďakovanie patrí 
MuDr. E.Vlčkovej za príkladnú 
starostlivosť. 

Smútiaca rodina.

Dňa 13.4.2014 sme si pripomenuli 3.výročie, 
čo nás opustil manžel, otec a starý otec 

Ondrej Černák. 

S úctou, láskou a vďakou spomínajú manželka 
a synovia s rodinami. 

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú 
spomienku.

12.4.2014 - 4 roky 

JÁN
STRÓHNER

Spomínajú 
manželka, 
syn a dcéra 
s rodinami, sestra 
Ludka a brat 
Milan s rodinami. 

Janko, veľmi nám chýbaš.

Dňa 10.4. uplynulo 15.rokov 
od chvíle, kedy nás nečakane 

opustil náš ocko a dedko 

LADISLAV KMOTORKA. 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku. 

Syn s rodinou.

Ospravedlnenie 
Ospravedlňujeme sa rodine Kraščeničovej za zámenu fotografie 

v smútočnom ozname v aprílovom vydaní handlovských novín. VH

Ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili 
na poslednej ceste životom nášho drahého 
zosnulého 

RUDOLFA SÁMALA 

a prejavom sústrasti a kvetinovými darmi 
zmiernili náš žiaľ.

Smútiaca rodina.

Dňa 22.mája 2014 si pripomíname nedožitých 
100 rokov nášho milovaného otca 

MIKULÁŠA MIŠTÍKA. 

S úctou a láskou spomínajú synovia Dušan 
a Pavel s rodinami. 

Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú 
spomienku.

Keď zomrie mamička. slniečko zájde,
v srdci nám zostane smútok a chlad. 
V tom šírom svete sotva sa nájde, 
kto by ako mamička vedel mať rád. 

Marta Róžová

Smútiaca rodina

Čas plynie, rana bolí, ani čas ju nezahojí. 

Dňa 11.5.2014 si pripomíname 4.výročie smrti 
môjho manžela, otca, starého otca, brata, 
švagra 

JOZEFA HORVÁTHA. 

Za tichú spomienku ďakujeme tým, ktorí ho 
poznali a spomínajú s nami. Manželka a deti.

Čas rýchlo plynie a opäť je ten smutný deň 
17.máj, kedy si pripomíname 5.výročie, čo 
nás opustil náš milovaný manžel, otec, dedko, 
švagor, priateľ, človek s veľkým srdcom 

RNDr.Tibor Bielokostolský. 

Ani čas nevie zahojiť v našich srdciach tú veľkú 
bolesť. Chýbaš nám. 

S láskou a úctou spomína manželka, syn 
s rodinou a ostatná rodina.

Odišiel si a nie si už medzi nami, 
ale v srdciach si ostal s nami!
Dňa 16.mája by sa dožil náš milovaný syn 

Marcelko Ištok 26 rokov. 

Spomínajú s láskou rodičia, tvoja sestra 
s priateľom, strýko Števko, kamarát 
Jožko, rodina Balogová, Šípošová a starká 
Betyarová.

Len ťažko sa píšu slová,
keď je tu čas a spomienka na Teba.

Dňa 19.5.2014 uplynul rok, keď vo 

veku 23 rokov nás navždy opustil 
náš milovaný syn 

IMRICH TRNKA.
S láskou spomínajú rodičia 

a súrodenci s rodinami. 
Spi sladko, veď sa opäť stretneme.
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Informácie z knižnice
Noc s Andersenom 2014
„Niet krajších rozprávok, ako sú tie, 
ktoré píše sám život.“
Dramatizáciou rozprávky Bábkar, 
v podaní žiakov ZUŠ, sa začala 
naša už deviata rozprávková noc. 
Obľúbené podujatie, kedy strávia 
dobrodružnú noc v knižnici najlepší 
a najaktívnejší detskí čitatelia. Naša 
knižnica sa počas večera postupne 
menila na mestečko Fantázia, v 
ktorom pokojný život všetkých 
rozprávkových bytostí narušila 
veľká udalosť... Z lexikónu sa začali 
strácať rozprávky. Fantázia bola 
ohrozená... Našťastie boli s nami 
naši hostia, herci handlovského 
Divadla pri kolkárni Igor a Braňo, 
ktorí sa pustili po stopách 
stratených rozprávok. Spolu s deťmi 
sa ich všetky podarilo nájsť... Medzi 
hosťami nášho „mestečka Fantázia“ 
nechýbal pán primátor, ktorý sa noci 
s Andersenom v knižnici zúčastnil 
už šiestykrát. Janka Paulínyová 
k nám prišla s dobrodružným 
príbehom, porozprávala svoje 
zážitky z plavby na lodi, naučila nás 
viazať námornícky uzol a najlepším 
vlastne všetkým, odovzdala diplom 
„úspešný féndrovník“. Počas 
noci sme navštívili Podnikateľský 
inkubátor, handlovskú hvezdáreň 
a mestskú políciu. Prečítali sme 
si rozprávky, vypočuli si rozprávku 
Rozprávkového Rádia Regina a 
chvíľu sme aj spali :)

Les ukrytý v knihe
Zážitkové čítanie.
Pri príležitosti Mesiaca lesov sme 
sa zapojili do celoslovenského 
podujatia vyhláseného Národným 
lesníckym centrom Les ukrytý v 
knihe. Prostredie našej knižnice 
sa na chvíľu zmenilo na netradičnú 
lesnú vychádzku s lesnými 
pedagógmi, pri ktorej deti s knihami, 
rozprávkami a príbehmi spoznávali 
život zvierat, ale aj rastlín v lese a 
stali sa jeho súčasťou. 

Kreslo pre hosťa
V Mesiaci lesov sme pozvali 
hosťa s netradičnou záľubou. 
Jaroslav Orság sa venuje vábeniu 
jeleňov-kráľovských zvierat a v 
tejto činnosti patrí medzi slovenskú 
špičku. Žiakov ZŠ Školská 

rozprávanie, zážitky a praktické 
ukážky mladého Handlovčana veľmi 
zaujali. 

Pripravujeme v máji:
- 95. výročie úmrtia 
 M. R.Štefánika.
  Literárne pásmo
- Čítajme si. Čitateľský maratón.
- Slávnostné zápisy prvákov do  
 knižnice - ZŠ Školská. 
- Gymnazisti v knižnici
- Spoznaj svoje zmysly. Tajomstvá  
 ľudských zmyslov zábavnou  
 formou. 1. st. ZŠ
- Deň matiek. ZŠ MC. 
 Tvorivá dielňa 
- Prečítali sme. Literárne hodiny  
 spojené s požičaním nových  
 kníh.

MsK

Máj s DK Handlová
1.máj 2014 od 9,30 h
Námestie baníkov Handlová
Hudobný 1. máj
v programe vystúpia: skupina
BLACK BAND a Ľudovít Kašuba

2. mája 2014 o 19. 00 h
Dom kultúry Handlová
RÓMEA A JÚLIO
Tanečné hiphopové predstavenie na 
motívy Shakespearovej hry Romeo a Júlia. 
Predstavenie vzniklo v koprodukcia Baletu 
SND a Street Dance Academy.
Dĺžka predstavenia: 1 hodina 10 minút bez 
prestávky.
Réžia: Soňa Ferancová
Účinkujúci: Laci Strike, Peťka Alma, Gorky, 
Zitron, Dando Starr, Nespi, Esso, Kubo, 
Orby. Vstupné: 10 €

9. mája 2014 o 15.00
Námestie baníkov Handlová
Deň víťazstva nad fašizmom
Pietny akt kladenia vencov na Námestí 
baníkov v Handlovej

9. mája 2014 o 20,00 h
Dom kultúry Handlová
Osamelý západ
Divadlo Gasparego z Liptovského 
Mikuláša sa predstaví v drsnej komédii 
súčasného anglického dramatika írskeho 
pôvodu Martina McDonagha. Vzhľadom 
na nevyberaný slovník hercov je hra 
prístupná osobám starším ako 18 rokov!
Réžia: Ján Kuráň Vstupné: 4 €
10. mája 2014 od 15.00
Námestie baníkov Handlová
Míľa pre mamu
21. mája 2014 o 18,00 h
Dom kultúry Handlová
KOLLÁROVCI
Koncert populárnej kapely
Vstupné predpredaji 7, v deň koncertu8 €

24. mája 2014 o 19.00
Dom kultúry Handlová
SCREAMERS - travesti skupina
Šest statečných - nová show legendárnej 
travesti skupiny
Vstupné v predpredaji 8, v deň predstavenia 10 €

FK REBEL MÁJ 2014
Každý štvrtok u nás na dobrom filme

1.mája 2014, 19.00 hod.
Bunny a býk
Réžia: Paul King, Veľká Británia, 
2009, 102 min
8.mája 2014, 19.00 hod.
4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
Réžia: Cristian Mungiu, 
Rumunsko,2007, 113 min
15.mája 2014, 19.00 hod.
Ukrutne šťastní
Réžia: Henrik Ruben Genz, 
Dánsko,2008, 105 min
22. mája 2014, 19.00 hod.
Užívaj si, ako sa len dá!
Réžia: Woody Allen, USA , 2009, 92 
min.

Apríl...ako z rozprávky  
a hľadanie genia loci
Priaznivci umenia v našom meste si už zvykli, že v  
Karpaty Art Gallery Handlová to umením žije. Zažili 
ste už 1. apríl... ako z rozprávky ? Mohli ste, pretože 
práve tento deň patril vernisáži výstavy akademického 
maliara Stanislava Lajdu. Otvorenie výstavy sa nieslo,  
ako vždy, v uvoľnenej  a spontánnej atmosfére, ktorú 
obohatil sprievodný hudobno – literárny program. Práve 
k literatúre samotnej má autor veľmi blízko ako aktívny 
čitateľ a fanúšik legendárnych knižiek Karla Maya a iných 
titulov, či ilustrátor knižiek, ktoré doma máte možno i vy. 
Na oblasť knižnej ilustrácie je zameraná výstava ... ako 
z rozprávky, ktorú môžete navštíviť do 31. mája. Tvorba 
akademického maliara Stanislava Lajdu je  veľmi pestrá: 
vyštudoval odbor reštaurovanie maľby  na Katedre 
reštaurovania VŠVU v Bratislave (1979 -1985 ). Jeho 
diela sú charakteristické prepracovaným realizmom 
vyplývajúcim z autorovho zaujatia o štúdium talianskej 
vrcholovej renesancie. Nekonečným inšpiračným 
zdrojom v tvorbe akademického maliara Lajdu je dielo 
majstra Leonarda da Vinci.
Príbeh, myšlienka, nápad, tak tieto tri veci nesmú chýbať 
v žiadnom z autorových obrazov. 
A aby sme vám na záver neprezradili všetko, povieme 
iba, nenechajte si to ujsť a navštívte nás! Jakub Cigánik, Karpaty Art Gallery Handlová
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31. ročník tradičného športového 
podujatia, ktoré sa koná pri príležitosti 
výročia oslobodenia nášho mesta, sa 
tento rok uskutočnil v piatok 4. apríla 
2014. Napriek chladnému počasiu 
sa ho zúčastnilo 43 dospelých 
bežcov, 13 juniorov a 97 žiakov. 
Garantom a zároveň generálnym 
sponzorom tejto tradičnej bežeckej 
súťaže je mesto Handlová. Hlavnými 
organizátormi podujatia sú Miroslav 
Michálek a Centrum voľného času 
v Handlovej, v spolupráci s AMK 
Baník Handlová. Na organizácii 
podujatia nezištne participovali aj 
členovia Hasičského a záchranného 
zboru v Handlovej. Štart a zároveň 
cieľ bežeckej súťaže bol vytýčený na 
Námestí baníkov pred budovou domu 
kultúry. Športovci bežali na asfaltovej 
trati v centre mesta, vedúcej cez 
Partizánsku a Potočnú ulicu. Týmto 
by sme chceli vysloviť poďakovanie 
nielen obyvateľom uvedených 
lokalít mesta za súčinnosť počas 
uzávierky komunikácie, ale hlavne 
manželom Michálekovým za už 
tradičnú finančnú podporu podujatia 
vo forme dobrovoľného príspevku na 
občerstvenie súťažiacich. 

Absolútnym víťazom pretekov 
v mužských kategóriách sa stal 
Mwangi Joel Maina (súťažiaci za V.W. 
Sport Pranoton). Súťažiaci, ktorí sa 
umiestnili na prvých troch miestach 
v kategóriách dospelých a juniorov, si 
prevzali finančné odmeny a diplomy 

z rúk Eduarda Straku, predsedu 
Komisie športu pri MZ Handlová 
a Júlie Michálekovej. Diplomy 
a medaily úspešným bežcom v 
žiackych kategóriách odovzdávali 
Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta 
Handlová, Eduard Straka, predseda 
Komisie športu pri MZ Handlová a 
Júlia Micháleková.

Ďakujeme vedeniu DK Handlová 
a mestskej organizácií Asterion 
za ústretovosť a SČK Handlová, 
DaMP-u a všetkým dobrovoľníkom 
za neoceniteľnú pomoc pri realizácií 
podujatia.

Výsledky XXXI. ročníka 
Behu oslobodenia Mesta Handlová 

Mladšie žiačky – dĺžka trate 800 m
1.miesto: Hrablayová Viktória
 ZŠ Hronec, čas 02:43
Mladší žiaci – dĺžka trate 800 m
1.miesto: Santa Kristián
ZŠ Škol. ulica, Handlová, čas 02:45
Staršie žiačky – dĺžka trate 1200 m
1.miesto: Fekiačová Lenka, 
AK Žiar nad Hronom, čas 04:19
Starší žiaci – dĺžka trate 1200 m
1.miesto: Santa Adrián, 
ZŠ M.námestie, Handlová, čas 03:33 
Juniorky – dĺžka trate 3000 m
1.miesto: Balážová Laura, 
AK Baník Prievidza, čas 12:44
Juniori – dĺžka trate 3000 m 
1.miesto: Linkeš Milan
Gymnázium I.B. Handlová, čas 10:34 

Poradie dospelí 
dĺžka trate 5 000 m

Ženy 20-34 rokov
1. miesto: Kaczer Zita
ŠK Benedek Team, HUN, čas 18:35
Ženy 35 a viac rokov:
1. miesto: Píšová Monika
AK Baník Prievidza, čas 21:08

Muži 20-39 rokov
1.miesto: Mwangi Joel Maina,
V.W. Sport Pranoton, Keňa, čas 15:29

Muži 40 - 49 rokov
1.miesto: Vasko Ondrej
3atletic Prievidza, čas 17:30
2.miesto: Jánoška Róbert
Kamenec pod Vtáčnikom, čas 19:04
3.miesto: Blaho Ľubomír, 3atletic 
Prievidza, čas 19:12

Muži 50 a viac rokov
1.miesto: Hanzlík Ondrej, 
AK Baník Prievidza, čas 18:21

Muži 60 a viac rokov
1.miesto: Sviták Stanislav
AK Žilina, čas 19:28

Muži absolútne poradie
1.miesto: Mwangi Joel Maina
V.W. Sport Pranoton, Keňa, čas 15:29
2.miesto: Talán Michal
ŠK Svetlošák B. Bystrica, čas 15:33
3.miesto: Arbet Roman
JM-Demolex Bardejov, čas15:41
4.miesto: Doletina Ondrej, Handlová, 
čas 16:24.

Mgr. Mária Soláriková

O pohár mesta Handlová 
v plávaní žiakov kategória „C“

Plavecké preteky  pre 9 a 10 roč-
né deti z celého Slovenska už po          
23 - krát zorganizoval Plavecký klub 
Handlová pod vedením novej pre-
zidentky klubu Mgr. Márie Májovej      
v Plavárni mesta Handlová.
Od piatka 4. 4. 2014 do  nedele 
6. 4.2014 sa stalo návštevníkmi 
Handlovej  170 pretekárov, trénerov 
a rodičov z 27 plaveckých klubov 
z Košíc, Spiškej Novej Vsi, Bratislavy, 
Myjavy, Žiliny, Čadce, Považskej Bys-
trice,  Brezna, Rimavskej Soboty, Ko-
márna, Trnavy, Liptovského Mikuláša, 
Piešťan,  Topoľčian, Dolného Kubína, 
Púchova, Martina, Senice, Štúrova 
a Nových Zámkov. 

Plavecký klub Handlová postavil na 
preteky tieto horúce želiezka:
Dávid Bartek, Sofia Ficelová, Patrícia 
Gálová, Peter Kollár, Michaela Ko-
nopásková, Jakub Kováčik, Martina 
Makovinská, Natália Motúzová, Pa-
trícia Paulíková, Oleg Ružička, Jakub 

Šimorka, Oliver Jozef Vaigl, 
Paulína Vicianová, Eva 
Vojtková, ktorí sú zveren-
cami tréneriek  Stanislavy 
Gregorovej,  Zuzany Pokrý-
vačovej a Mgr. Márie Má-
jovej. Ďakujeme za vzornú 
reprezentáciu Plaveckého 
klubu Handlová aj mesta 
Handlová.

Medailová žatva Plavec-
kého klubu Handlová : 
Najúspešnejšia z PK Hand-
lová bola :
Eva Vojtková: 2. miesto 
50 m motýlik, 2. miesto 
100 m polohové preteky, 
3. miesto 200 m  voľný 
spôsob, 3. miesto  100 m 
voľný spôsob.                        

Štafeta žiačky 4x50m po-
lohové preteky -  3. miesto
Sofia Ficelová, Patrícia Gálová, Eva 
Vojtková, Patrícia Paulíková

Štafeta žiačky 4x50m voľný spôsob 
preteky -  4. miesto

Sofia Ficelová, Natália Motúzová, Eva 
Vojtková, Patrícia Paulíková 

Ostatní Handlovčania  si vyplávali svo-
je osobné rekordy a tým dôstojne re-
prezentovali Plavecký klub Handlová.
Putovný pohár mesta Handlová  si  

tentokrát na jeden rok odniesol  Špor-
tový klub plávania Piešťany. Na dru-
hom mieste skončil J&T Sportteam 
Bratislava pred PK Nové Zámky. Viac 
informácií o PK Handlová na  face-
bookovej stránke  Plaveckého klubu.

31. ročník Behu oslobodenia mesta Handlová 
Pohár mesta Handlová skončil v rukách bežca z Kene

Úspechy Handlovských 
plavcov
Plavci Plaveckého klubu Handlová sa 
aj tento rok zúčastnili  Veľkonočných 
plaveckých pretekov, ktorých 13. 
ročník  sa konal 12. apríla 2014 v 
plavárni v Žiari nad Hronom. Najlep-
šími plavcami boli v disciplínach 50 
m VS, 50 m motýlik, 50 m znak, 100 
m znak a 100 m VS  Eva Vojtková, 
ktorá získala 5 zlatých medailí a Marek 
Mikuš, ktorý si odniesol striebro z dis-
ciplíny 50 m prsia. Na ďalších pekných 
miestach sa umiestnili Kiara Mikušová 
4. miesto v disciplíne 25 m prsia 
a  Sandra Pukačová  5. miesto v tej 
istej disciplíne. Vo veľkej konkurencii 
naši plavci získali aj pekné 5. miesta 
a to Marek Mikuš 100 m prsia, Sofia 
Ficelová 100 m prsia, Natália Maru-
niaková 50 m prsia a Dominik Hubo-
čáni 50m prsia. Plavcom gratulujeme.                                                                         

PkHa M.V. 

OSLÁVTE MÁJOVÉ SVIATKY 
pohybom v Plavárni 
mesta Handlová
Počas májových sviat-
kov 1. mája  (štvrtok)  
a  8.mája (štvrtok ) je 
Plaváreň mesta Handlová otvorená od 
9.00 hod do 19.00 hod.
AKCIA!   AKCIA!  AKCIA!   AKCIA!  AK-
CIA!   AKCIA!  AKCIA!   AKCIA!  
1. jún je super deň - rodičia splňte 
deťom ich sen.
Ako darček k MDD  majú všetky deti 
do 15 rokov, v sprievode platiacej 
dospelej osoby,  vstup na plaváreň 
zdarma! AKCIA!  AKCIA!   AKCIA!   

25. výročie Plaveckého klubu oslávili medailovou žatvou
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- Porealizačné zamerania
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E - mail: pukacmilan@gmail.com, www.georeal.biz

Handlovské noviny
Máj 2014 - mesačník č. 5/2014
11. ročník
Vydáva: Adris, s.r.o.
Haburská 15
821 01  Bratislava

IČO: 44656858    
DIČ: 2022772389
Tel.: 0911319510
EV 3367/09, ISSN 1339-391X
handlovske.noviny@gmail.com
Inzercia: 0907 774 280, 0915 154 590 

Zberné miesto inzercie: 
PI Handlová č. 314, DK-Sladká vášeň
Náklad 4500 ks
Tlač: Lipoprint Prievidza, Zdarma 
Redakčná rada: 
V. Horváth, D. Reindlová, A. Kmeťová

Akékoľvek  rozširovanie, či rozmnožovanie 
textu, fotografií, ako aj údajov  v elektro-
nickej forme je možné len  so súhlasom 
vydavateľa. Redakcia nezodpovedá 
za obsah a pravdivosť inzerátov.

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

Sakrálne pamiatky v Handlovej
1. časť

 Súčasná Handlová z hľadiska architektúry 
je spojením pôvodnej nemeckej s prvkami 
prisťahovalcov Slovákov zo severu Slovenska, 
Maďarov z dolnej zeme). Prvky charakteristické pre 
každú národnostnú skupinu vytvorili obraz dnešného 
moderného mesta.V prestavovaní Handlovej               
v rámci pripravovanej monografie sa dnes budeme 
venovať sakrálnym pamiatkam, ktorých správcom je 
Rímskokatolícka cirkev, Banskobystrická diecéza, 
farnosť Handlová.
 Dominantnou stavbou a jednou z najkrajších na 
Slovensku je Kostol sv. Kataríny. Kostol stojí v centre 
Námestia baníkov v tesnej blízkosti hlavnej cesty. 
Kostol je obklopený zeleňou a parkovou úpravou           
z východnej časti, z južnej časti je oddelený od cesty a 
parku plotom, pravdepodobne v miestach pôvodného 
ohradového múru. Gotický kostol bol postavený v 
rokoch 1340-1360 ako jednoloďový s predstavanou 
vstupnou vežou. V roku 1502 kostol vyhorel, zhorel 
trámový strop aj veža bola značne poškodená. V 16. 
storočí kostol opäť vyhorel, obnovený bol v pôvodnom 
architektonickom slohu a okolo vystavaný ohradový 
múr. V 1599 bola obec vypálená Turkami a zničený 
až do základov bol aj kostol, z ktorého zostali len 
holé múry. V priebehu roku 1603 prešiel renesančnou 
úpravou a 1710 prišlo k zbarokizovaniu kostola a 

postaveniu empory. V 1770 sa uskutočnila 
prestavba veže kostola (vysoká 45m) so 
strechou s novou drevenou arkádovou ochodzou 
s cibuľovitou strechou a dvojicou nad sebou sa 
zmenšujúcich lucerien s cibuľovitými strieškami 
so šindľovou krytinou, dovŕšili stavbu na jednu       
z najkrajších na Slovensku. Začiatkom 20. 
storočia zmenená výmaľba kostola v neogotickom 
slohu. Najväčšia prestavba, zväčšenie kostola 
prebehlo v rokoch 1942-1943, keď loď kostola 
bola rozšírená na priečnu, čím sa dĺžka pôvodnej 
lode stala šírkou. V 1945 zničený zásahom 
leteckej bomby (pod bočným oltárom zahynul 
kaplán), presbytérium a veža zostali neporušené. 
 Po nutnej rekonštrukcii dokončený v roku 
1958, keď loď nadobudla dnešnú modernú 
podobu s trojpodlažnými železobetónovými 
emporami na troch stranách lode. Loď bola 
postavená na pôdoryse pôvodnej gotickej lode 
kostola. Rekonštrukcia ukončená v roku 1965. 
Vo veži sú 3 zvony: veľký – zasvätený sv. Kataríne      
z roku 1923, menší s nápisom pod reliéfom srdca 
Ježišovho datovaný do roku 1923 a najmenší, 
najstarší s reliéfom sv. Jozefa pochádza z roku 
1893 Oltár je neogotický, so sochami sv. Kataríny 
Alexandrijskej (patrónky kostola), sv. Štefana, 
sv.Ladislava, sv. Alojzy a sv. Terézie z Lisioux. 
Monštrancia zo 16. storočia sa nachádza v SNM 
– Múzeum Bojnice. Pokračovanie v ďalšom čísle.              

Mgr. Ing. Jana Oswaldová

9.máj  o 15.00
Námestie baníkov
Pietna spomienka

Handlovčania  pozor!
V dňoch 20. - 21. júna 2014 sa  netradične na Námestí baníkov uskutoční 
jubilejný 30. ročník basketbalového turnaja pod názvom 

„ O kôš mesta Handlová „.
Podujatie podporujú:   Basketland, Ligensiss s.r.o. , Basket-live s.r.o., 
zúčastnené družstvá za účasti súčasných a bývalých hráčov Handlovej, 
mesto Handlová,RTV Prievidza a mnohí ďaľší priaznivci basketbalu.
Pripravené budú atraktívne súťaže pre hráčov, divákov a rodičov s deťmi.
Prihlášky družstiev zasielajte na adresu : sbkhandlova@zoznam.sk, Jaroslav 
Daubner tel. 0905 820 607 v termíne do 28. mája 2014. 


