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V piatok, 27.3.2015, sme spo-
ločne oslávili Deň učiteľov. 
Mikroregionálne oslavy tohto 
dňa boli už tradične spojené 
s oceňovaním pedagógov. 

Hodnotiaca komisia Ocenenia 
„Vynikajúci pedagóg“ zasadala 
24.2.2015. Členovia  komisie po-
sudzovali 16 návrhov na ocene-
nie, ktoré predložili školy, školské 
zariadenia a zriaďovatelia, ale aj 
verejnosť – žiaci, študenti, kole-
govia.  
Vybrať z návrhov 5 nominantov 
na ocenenie nebolo jednoduché. 
V našom mikroregióne máme 
veľa vynikajúcich tvorivých a an-
gažovaných pedagógov. Ich práca 
je pre nich poslaním a školstvu 

venovali celý svoj profesionálny 
život. Preto komisia odporučila 
vyhlasovateľovi ocenenia udeliť 
tento rok šesť cien. 

Vyhlasovateľ ocenenia Združenie 
obcí Handlovskej doliny odsú-
hlasil návrh hodnotiacej komisie 
a ocenenie  „Vynikajúci pedagóg 
2015“ si na oslavách Dňa učiteľov 
prevzali: 

Renáta Doletinová (učiteľka I. 
stupňa, ZŠ Mierové námestie), za 
prínos a úspechy vo výchovno-
-vzdelávacom procese; 
Ľudmila Mlyneková (vycho-
vávateľka, Špeciálna základná 
škola), za prínos a prácu v oblasti 
výchovy a mimoškolskej činnosti 
s deťmi a mládežou;

Lucia Seewaldová (pedagogická 
asistentka učiteľa, MŠ ul. SNP) - za 
prínos a prácu v oblasti výchovy 
a mimoškolskej činnosti s deťmi 
a mládežou;

Mgr. Beáta Havranová (učiteľka 
I. stupňa, ZŠ Školská) - za osobnú 
angažovanosť a pedagogickú 
tvorivosť; 

Renate Citovská (učiteľka, Gym-
názium Handlová) - za celoživotnú 
prácu a prínos pre rozvoj školstva, 
výchovy a vzdelávania; 
Anna Šticajová (učiteľka a riadi-
teľka, ZŠ Ráztočno)  - za celoži-
votnú prácu a prínos pre rozvoj 
školstva, výchovy a vzdelávania.

(pokračovanie na str.4)

Ľuďom 
za katedrou

Veľká noc 3.- 6. 4. 

Kvapka pre kamaráta III.

V tomto čase sa nachádzame 
v zložitej situácii. I keď začína 
najkrajšie obdobie v roku, kedy sa 
prebúdza príroda a Slnko naberá 
silu, svet ako keby zaspával. 

Tento útlm je spôsobený najmä 
politickou situáciou a uspávanku 
spievajú novinári. Prerokúvajú a 
riešia sa nepodstatné záležitosti, 
kým témy národnej budúcnosti 
zostávajú v pozadí. Nikto sa ne-
zaoberá problémom uchovania 
špecifík a čistoty národnej kultúry 
v podmienkach zjednocujúcej sa 
Európy. Nikto nehľadí na perspek-
tívne potreby vzdelanosti v pod-
mienkach tretieho tisícročia, na 
vedu, od futurológie po reálne 
plánovanie vedeckých parkov. 
Exponovaná výletná destinácia 
na slovenskom brehu Dunaja 
bola tiež založená ako nečítaná 
kniha. Tak isto dopadol turizmus 
na Slovensku – v krajine, ktorá 
vždy má čo ponúknuť, od prí-
rodných krás, jaskynného sveta, 
tatranskej jedinečnosti, liečivých 
prameňov, lyžiarskych stredísk 
po bohatú históriu v podobe 
archeologických nálezov, hradov 
a zámkov...

V politických škriepkach na toto 
všetko nezostáva čas. A nedávna 
hospodárska kríza zobrala vietor 
z plachiet tým, ktorí chceli vidieť 
problémy. Politický kal zakryl 
vážne otázky národnej existencie, 
vplyvní sú stiahnutí na jeho stra-
nu a nevenujú pozornosť veľkým 
témam. Deje sa to nepretržite, od 
prvej chvíle zrodu našej zvrcho-
vanosti. Ale pozor, vážení, platí 
výrok Eddieho Murphyho: „Nikdy 
nehovor, že niečo nejde, pretože 
sa ná  jde blbec, ktorý nevie, že to 
nejde a urobí to!“

Ing. Rudolf Podoba, v. r. 
primátor mesta Handlová 

Záber z divadelného predstavenia Ach tie ženy  venovaného ku  Dňu učiteľov.

Daruj krv 
v Handlovej

24.apríl 2015
od 8.30 h

Podnikateľský inkubátor Handlová
info: 5444013, 0907774280
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MDŽ v Novej Lehote

   

„Sobotný večer, dňa 7. marca 2015 v Novej Lehote patril miestnym 
ženám. Zišli sa v malej zasadačke Kultúrneho Domu v hojnom poč-
te, aby si pripomenuli a oslávili tohoročný Sviatok žien. Posedenie s 
občerstvením spestrila  a oživila Folklórna skupina rodiny Sliackych z 
Vyhní. Boli vynikajúci a veru sa aj tancovalo. Patrí im naša srdečná vďa-
ka. Vďaka patrí aj našej milej poslankyni Alžbete Orthovej, ktorá bola 
dušou podujatia. No a po organizačnej linke patrí poďakovanie Zdenke 
Drexlerovej.“

Ali Huszár

Tanečníci zo SZUŠ Volcano si opäť zmerali sily 
s tými najlepšími

Na medzinárodnom festivale Connector Dance Fest, ktorý sa uskutočnil 
7.3.2015 v maďarskom Veszpréme si naši vybojovali 6 umiestnení: 
1. miesto choreografia PARTYLAND - juniori
1. miesto choreografia Marilyn Monroe - HVK
1. miesto choreografia CIRKUS - HVK 
2. miesto Kristína Kolorédyová - choreografia Open up your heart - deti
2. miesto choreografia Perinbaba - deti
3. miesto choreografia GoodGirls – juniori

Súťaže sa zúčastnili deti od 9 do 20 rokov s viac ako 300 choreografia-
mi.
„Sme šťastní, že sme svoje mesto mohli reprezentovať na takejto veľkej 
súťaži. Konkurentmi nám boli tanečné skupiny z Maďarska, USA, Indie či 
Chorvátska. Veľká vďaka patrí aj našim rodičom, ktorí prišli s nami a pod-
porili nás.“
Deti si súťaž užili a už teraz sa veľmi tešia na ďalšiu. Najbližšie, už o me-

siac, ich čaká kvalifikácia na Majstrovstvá Európy. Dúfame v ďalšiu 
úspešnú reprezentáciu.
TANEC JE AKO LÁVA, KTORÁ NÁM PRÚDI V ŽILÁCH - VOLCANO. 

Kamenárstvo Jalovec
♦ kamenárske služby
♦ urnové hroby od 250€
www.kamenarstvo-sf.sk, 0917 112 177



Soryana Hádenová

V živote sa riadim viacerými mottami.  Sofokles raz vyslovil, pre mňa 
krátku, ale zato výstižnú vetu: „Pamätaj, že úspech je odmena za drinu“.  

Človek musí vy-
naložiť veľa úsilia 
na dosiahnutie 
svojho cieľa. Úsilie 
vynakladám deň 
čo deň, aby som 
žila svoj sen.  

V oblasti médií 
som začala praco-
vať pred šiestimi 
rokmi. 
Počas štúdia na 
vysokej škole som 
odštartovala svoju profesijnú kariéru v regionálnom rádiu Beta, kde 
v súčasnosti stále pracujem ako moderátorka - redaktorka. Keď je práca 
pre Vás radosťou, dostáva sa do Vášho života šťastie. 

Patrím medzi ľudí s cieľmi a víziami. Na oddelení marketingu a komuni-
kácie sa snažím o efektívnu komunikáciu medzi mestom a jeho obyva-
teľmi. Úsilie vyvíjam o zviditeľnenie a reprezentáciu mesta prostredníc-
tvom regionálneho rádia ako i ďalších regionálnych médií.

Voľný čas si vypĺňam športom a dobrou knihou. Cez leto rada spozná-
vam nové, mnou neobjavené krajiny. 

Na druhej strane rada obdivujem naše malé, ale zato prekrásne Sloven-
sko. Svoje voľné chvíle trávim najradšej s rodinou a priateľmi. 
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Predstavenie hudobno-dramatickej roz-
právky Alica v krajine zázrakov a výstava 
umeleckých prác výtvarného odboru ZUŠ 
predchádzali galaprogramu k 60. výročiu 
umeleckého školstva v Handlovej.

Slávnostným večerom v Dome kultúry nás 
sprevádzalo duo v zložení Miroslav Kamody a 
naša známa umelkyňa Barbora Špániková.
V ten večer otvorili bránu umenia detičky z 
Detského speváckeho zboru Lienky. Všetkým 
vyčarili úsmev na tvári a vytvorili tú pravú 
umeleckú atmosféru. Pódium po milom vy-
stúpení patrilo riaditeľke Základnej umeleckej 
školy (ZUŠ) Valérii Ferčákovej, po ktorej sa k 
hosťom prihovoril i primátor mesta Handlová, 
Rudolf Podoba. 

Po tele naskakovali nejednému divákovi zimo-
mriavky z predstavenia súboru bicích nástro-
jov, či komorného súboru ZUŠ pod vedením 
Kataríny Engererovej a Denisy Smačkovej.  
Kultúrny zážitok pokračoval aj pri husľovom 
koncerte, či pri súbore ľudovej hudby a det-
skom speváckom zbore Barborky. Náš sluch 
potešilo aj akordeónové trio, violončelové duo 
a príjemná melódia zobcovej flauty. Potom to 
na pľaci roztočila tanečná dvojica pri vášnivom 
tangu. Veľkým momentom na javisku i v hľadis-
ku bolo vystúpenie mladej a talentovanej Jany 

Radovičovej, ktorá zaspievala Áriu od Antonína 
Dvořáka  z  I. dejstva opery Rusalka. 

Žiaci tanečného oddelenia pod vedením Ivany 
Preinerovej vyšli spod periny priamo na javisku 
a predviedli tanečné kreácie opečiatkované 
veľkým potleskom. Počas večera sa divákom 
predstavil literárno-dramatický odbor ZUŠ a 
spevácke oddelenie. Ponúkli nám ukážku z 

hudobno-dramatickej rozprávky Alica v krajine 
zázrakov. Takmer v závere programu vystúpil 
aj spevácky zbor Artanno, z výkonu ktorého 
až mrazilo.

Na záver vysprejovali žiaci výtvarného odboru 
pod vedením Ivana Jakušovského nové logo 
školy, ktoré bolo netradične pokrstené po-
tleskom.                         Mgr. Soryana Hádenová

60. výročie umeleckého školstva v Handlovej

Viktória Moravčíková Timurová

Mojim životným krédom je: „Scio me nihil scire – Viem, že nič neviem.“ 
Tak isto ako Sokrates sa snažím všetkému porozumieť. Toto heslo ma 
nabáda stále na sebe pracovať, zlepšovať sa a študovať.

Skončila som 
ž u r n a l i s t i k u . 
Rozhodla som sa 
pre tento smer, 
pretože k písaniu 
som mala už od 
detstva pozitívny 
vzťah. 
Pôsobila som ako 
externý redaktor 
vo viacerých 
p e r i o d i k á c h 
v Nitre a Banskej 
Bystrici. 

Okrem toho píšem aj „do zásuvky“, pre svoje potešenie a potešenie 
mojich blízkych.

Mojim cieľom na tomto oddelení je zlepšiť komunikáciu s občanmi, 
najmä prostredníctvom webových stránok mesta a nášho periodika 
– Handlovských novín. Svoju prácu sa budem snažiť robiť čo najlepšie. 
Som otvorená dialógom s obyvateľmi mesta, či už prostredníctvom 
mailu, telefónu alebo osobne, pretože názor našich obyvateľov ma 
zaujíma.

Mojim najväčším koníčkom sú zvieratá. Milujem ich a myslím si, že si 
zaslúžia takú istú lásku ako aj ľudia. Ďalšou mojou láskou sú knihy. Sna-
žím sa ich prečítať čo najviac a zachovávam k nim náležitú úctu. Kniha 
s prázdnym obsahom však nie je pre mňa tá pravá.

Predstavujeme oddelenie MsÚ – marketing a komunikácia
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Naj učiteľ
Ocenenie pri príležitosti Dňa 
učiteľov už niekoľko rokov pri-
chádza aj v podobe uznania od 
najmladšej generácie, našich 
žiakov a študentov. Detský 
a mládežnícky parlament aj 
v tomto roku v spolupráci so 
žiakmi handlovských základných 
a stredných škôl vybral spomedzi 
pedagógov tých naj učiteľov: 
Dominik Makva (ZŠ Morovnian-
ska cesta); Veronika Marková 
(ZŠ Mierové námestie); Renáta 
Podlužanská (ZŠ Školská); Tatia-
na Palušová (Gymnázium Ivana 
Bellu); Eva Labancová (Stredná 
odborná škola)

Vynikajúci pedagóg 
Trenčianskeho kraja 
2015
Toto ocenenie si v pondelok 
23.03.2015 v Trenčíne prevzala 
Marianna Chalmovská (učiteľ-
ka, Stredná odborná škola).

Úprimné poďakovanie a naša 
úcta patrí všetkým našim peda-
gogickým i nepedagogickým 
pracovníkom. Želáme im pevné 
zdravie, veľa životného optimiz-
mu, správnu motiváciu a len to 
najlepšie do budúceho profesij-
ného i osobného života.

Budeme držať palce
našim deviatakom, ktorí sa 
v stredu 15.4.2015 zúčastnia ce-
loslovenského testovania T-9 zo 
slovenského jazyka a literatúry a 
z matematiky.

Dňa 5.3.2015 slávnostne prestrihol viceprimátor 
Dušan Klas pásku nového komunitného centra. 
Nachádza sa na Štrajkovej ulici (objekt zdravotného 
strediska HBP Prievidza, a.s.).
Týmto sme sa zapojili do Národného projektu Ko-
munitných centier. Prípravy prebiehali už od októbra 
2014.
V prvom kole výberového konania uskutočnenom 
vo februári 2015 boli zo záujemcov vybratí Lubomír 
Obert, ako odborný pracovník a Korina Cmarková 
ako pracovník komunitného centra. V marci k nim 
pribudol riadiaci pracovník, Martina Orságová. 

Záujem uchádzačov bol veľmi veľký (vo februári sa 
prihlásilo 39 záujemcov, v marci 7), mnohí však ne-
splnili formálne a kvalifikačné predpoklady.
Deň otvorených dverí prebiehal súčasne so sláv-
nostným otvorením. Zúčastnili sa ho takmer všetci 
pozvaní hostia. Nové priestory si prišlo pozrieť aj 112 
obyvateľov mesta, z ktorých bolo 44 detí.
Pracovná doba komunitného centra je v pracovných 
dňoch od 8,00 hod. do 17,00 hod. 
Budeme radi, ak prijmete našu pomoc a navštívite 
nás.

MT

Handlová otvorila komunitné centrum

Mestská polícia informuje...

Mestská polícia zaznamenala za mesiac  
február 2015 – marec 2015 /od 18.2.2015 
do 18.3.2015/ celkom 389 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 76 priestupkov, 
z ktorých bolo 25 zistených vlastnou čin-
nosťou a 43 oznámených občanmi mesta. 
Kamerovým systémom bolo zistených 8 
priestupkov. 

Z celkového počtu bolo 22 dopravných prie-
stupkov. V 2 prípadoch použili príslušníci TPN-
ZOMV, tzv. papuču.
§ 21 priestupky vyskytujúce sa na viacerých 
úsekoch správy – 1 priestupok.
§ 30 priestupky na úseku ochrany pred alkoho-
lizmom a inými toxikomániami – 1 priestupok.
VZN č. 8/2013 o zákaze podávania alebo po-
žívania alkoholických nápojov v územnom 
obvode mesta Handlová, Novej Lehoty a Mo-
rovna – 4 priestupky. 
Proti majetku boli oznámené 3 priestupky.   
Proti verejnému poriadku príslušníci MsP riešili 
6 priestupkov, z ktorých boli 3 priestupky na 
úseku rušenia nočného kľudu, 1 priestupok bol 
na úseku verejného pohoršenia a 2 priestupky 
na úseku znečistenia verejného priestranstva. 

Proti občianskemu spolunažívaniu riešila MsP 
4 priestupky.
Zákon č. 219/1996  o ochrane pred zneužíva-
ním alkoholických nápojov bol porušený v 12 
prípadoch. 
Zákon č. 223/2001 o odpadoch bol porušený 
v 4 prípadoch.
Zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov bol 
porušený v 1 prípade.
Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti 
bol porušený v 1 prípade. 
V 16 prípadoch bol porušený Zákon 282/2002 
o niektorých podmienkach držania psov 
/nezabránenie voľnému pohybu psa; neprihlá-
senie psa do evidencie; neoznámenie zmeny 
skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do 
evidencie, neodstránenie výkalov/.
Pre podozrenie zo spáchania trestného činu 
bol 1 skutok odovzdaný na OOPZ k ďalšiemu 
objasňovaniu. 
Príslušníci mestskej polície odchytili 11 túla-
vých psov, ktorí boli umiestnení v útulku /4 
psov si z útulku zobrali ich majitelia a 4 psom 
bol nájdený nový domov/. 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 
94 zákrokov a 22 výjazdov k narušeným moni-
torovaným objektom.
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a tiesňovej 

linky 112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 
12 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od  18.02.2015 do 18.03.2015:

28.2.2015 o 18:15 hod. - tel. oznámené, že pri 
pohostinstve Cementáreň niekto leží na zemi. 
Na mieste zistené, že na zemi leží muž, u kto-
rého bola zistená totožnosť. Bol pod vplyvom 
alkoholu a pri odchode z krčmy spadol a rozbil 
si hlavu – na temene mal cca 6 cm veľkú tržnú 
ranu. Hliadkou mu bola privolaná RZP a zra-
nený muž bol odvezený na ošetrenie do NsP 
Bojnice. 
1.3.2015 o 17:23 hod. - tel. oznámené, že pri 
drevenici Fructop sa nachádza osoba, ktorá 
sa pokúša dostať dnu a lomcuje dverami. Na 
mieste sa nachádzal muž, ktorý bol príslušní-
kom MsP známy, bol pod vplyvom neznámej 
látky, rozprával nezmysly a nedalo sa s ním 
komunikovať. Zistené, že podozrivý poškodil 
úchytky na drevenej okenici. Hliadka tel. kon-
taktovala vedúcu predajne, ktorá sa dostavila 
na miesto a vec oznámila svojej nadriadenej, 
ktorá odmietla podávať oznámenie, nakoľko 
im nevznikla veľká škoda na majetku. O 18:
36 hod. tel. oznámili z predajne Lidl, že tam je 
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MDŽ v SENIOR CENTRE
Oslavy Medzinárodného dňa žien majú 
vo svete svoju tradíciu. Senior centrum 
považuje MDŽ za deň úcty k ženám.

Dňa 9.3.2015 sa naši obyvatelia stretli 
v jedálni zariadenia , aby sa potešili hu-
dobným vystúpením tých najmenších. 
Smiech, spev a tanec detí z MŠ Morov-
nianska cesta a ZŠ Mierové námestie, 
rozveselil všetkých prítomných .
Pozvanie na toto malé posedenie prijal 
i primátor mesta Rudolf Podoba. Spolu 
s viceprimátorom Dušanom  Klasom 
a Vladimírom Buzalkom obdarovali všetky 
prítomné dámy krásnou červenou ružou.          
I.Ondrušíková
                     

...čo pripravujeme nového 
v SENIOR CENTRE ?     
V rámci pomoci a podpory našich klien-
tov máme v pláne zriadiť reminiscenčnú 
miestnosť. 
Reminiscenčná terapia je aktivizačná lieč-
ba - využíva dlhodobú pamäť klienta. Na-
zýva sa aj „terapiou spomienkami“, kedy si 
prostredníctvom rôznych podnetov ako 
sú staré fotografie, predmety, hudba atď.  
človek vybaví udalosti zo svojho života. 
Snaží sa o oživenie minulých skúseností, 

najmä tých pozitívnych a pre klienta veľmi 
dôležitých. Okrem spomienok je pri tejto 
terapii rovnako dôležité vytvoriť vhodné, 
uvoľnené prostredie pomocou predme-
tov, ktoré navodia príjemnú atmosféru .
Preto sme sa v Senior centre rozhodli 
spríjemniť voľný čas našim klientom 
a pripraviť im  v našom zariadení takúto 
miestnosť. 
Touto cestou by sme boli radi , keby ste 
sa i VY (občania mesta ) pripojili k nášmu 
zámeru a darovali nám veci (kolovrátok, 

žehlička, kroje, košíky, obrazy, zrkadlá, 
komody  a pod.) z čias dávno minulých. 
Možno Vám predmety  po Vašich starých 
rodičoch a prarodičoch ležia na povale, či 
v pivnici a neviete čo s nimi máte urobiť.

Budeme vďační za každý kúsok Vašich spo-
mienok ! 

PhDr. Emília Nyitrayová, riaditeľka  n. o.

V prípad záujmu kontaktujte  sociálnu pracov-
níčku, D. Bálekovú : 0917 127 450, inštruktorku 
sociálnej rehabilitácie, I.Ondrušíkovú:  046/5 
450 458

Mestská polícia informuje...
muž, ktorý nechce opustiť predajňu a berie 
si tovar do vrecka. Po príchode na miesto ve-
dúca uviedla, že tovar vrátil nepoškodený na 
predajňu. Hliadka zistila, že sa jedná o toho 
istého muža, ktorý poškodil okenicu na predaj-
ni Fructop. Hliadka menovaného vyprevadila 
z predajne. Oznámenie nechcel nikto podávať.
3.3.2015 o 20:05 hod. – tel. oznámila oby-
vateľka z ul. MC, že jej suseda, ktorá býva na 
prízemí, vykrikuje z okna nezmysly a nadáva 
ľuďom, ktorí chodia okolo obytného domu. 
Po príchode na miesto žena z okna vykrikovala 
nesúvislé vety. Hliadkou zistené, že menovaná 
je v byte zamknutá a nemôže nájsť kľúče od 
bytu. Hliadke neustále opakovala, kde je dok-
tor so sestričkou a že ona musí brať lieky. Bola 
kontaktovaná dcéra, ktorú hliadka previezla 
na ul. MC k matke. Dcéra byt otvorila a matku 
upokojila. Uviedla, že je psychiatrická pacient-
ka, ale už si s ňou poradí a zostane u nej cez 
noc. 
6.3.2015 o 01:13 hod. – pri hliadkovej činnos-
ti spozorovala hliadka žiaru v lokalite Parková, 
Údernícka. Hliadkou zistené, že na ul. 1. mája 
horí vozidlo taxislužby Peugeot Partner modrej 
farby. Na miesto bola privolaná hliadka HaZZ, 
ktorá vozidlo uhasila a upozornený sused, aby 
si preparkoval svoje vozidlo, aby predišiel ško-
de. Na miesto sa dostavila aj hliadka OOPZ Há, 
ktorej to bolo oznámené cez linku 112 od suse-
dov. Ku škode na majetku došlo aj na dome, pri 

ktorom bolo vozidlo odparkované. Obhorela 
garážová brána a fasáda domu s oknom bola 
poškodená žiarou ohňa. K ujme na zdraví ne-
došlo. Vecou sa zaoberá OOPZ.
8.3.2015 o 16:50 hod. - tel. požiadali z OOPZ 
o vykonanie zákroku a súčinnosť pri asisten-
cii RZP pri Bille, kde malo dôjsť ku konfliktu 
dvoch osôb, pričom jedna z nich bola zrane-
ná. Jednalo sa o 43 ročného muža, ktorý mal 
v predajni a aj pred predajňou Billa konflikt 
s druhým mužom. Na mieste sa nachádzala 
RZP, ktorá práve ošetrovala zraneného, ktorý 
bol pod vplyvom alkoholu. Mal poranenie na 
hlave v oblasti tváre a zlomenú nohu. Obidve 
strany boli poučené o možnosti podania ozná-
menia na útvare OOPZ. Hliadka sa v predajni 
skontaktovala s pracovníkom SBS služby, ktorý 
uviedol, že konflikt vyvolal práve zranený muž, 
ale celú udalosť nevidel. Na písomnú žiadosť 
bol OOPZ poskytnutý záznam z MKS. Vecou sa 
zaoberá OOPZ.
12.3.2015 o 09:20 hod. – cez MKS boli spo-
zorované dve podozrivé ženy, ako na ul. SNP 
a Nám. baníkov pristavujú ľudí a niečo im 
dávajú podpisovať. Hliadka na mieste zistila, 
že sa jednalo o dve rumunské občianky, ktoré 
od ľudí vyberali v rámci nepovolenej zbierky 
peniaze na otvorenie medzinárodného cen-
tra pre telesne postihnuté osoby. Priestupok 
na úseku verejného poriadku bol ukončený 
v zmysle zákona. 
14.3.2015 o 09:15 hod. - tel. oznámila majiteľ-
ka reštaurácie v Handlovej vlámanie do podni-

ku. Hliadka na mieste zistila, že z reštaurácie 
bola odcudzená tržba približne v hodnote 
600 €. Hliadka miesto činu zaistila, oznámila 
to na stálu službu OOPZ Handlová a zotrvala 
na mieste do príchodu hliadky OOPZ. Tá si po 
príchode na miesto vec prevzala. 
16.3.2015 o 09:50 hod. – tel. bolo na MsP zo 
ZŠ Školská oznámené požívanie alkoholu ma-
loletými osobami počas prestávky. Hliadka za 
prítomnosti sociálnej kurátorky a riaditeľky ZŠ 
vykonala u 12 žiakov 6. triedy dychové skúšky 
na prítomnosť alkoholu v dychu. Všetci sa ku 
konzumácii alkoholu priznali. Šetrením bola 
zistená osoba /1992/, ktorá zakúpila žiakom 
alkohol. Za priestupok jej bola uložená pokuta 
v blokovom konaní. V zmysle § 3 ods. 1 písm. 
h/ zákona č. 564/1991 Zb. O obecnej polícii 
bolo na príslušné právne oddelenie MsÚ Han-
dlová oznámené porušenie zákazu požitia al-
koholických nápojov a iných návykových látok 
maloletými osobami. 
17.3.2015 o 14:30 hod. - tel. oznámené zo ZŠ 
Morovnianska cesta, že traja chlapci fyzicky na-
padli žiaka ZŠ MC. Zvalili ho na zem a kopali do 
oblasti chrbta a hlavy. Po príchode na miesto 
hliadka zistila totožnosť napadnutého chlap-
ca. Riaditeľkou ZŠ bol kontaktovaný zákonný 
zástupca, ktorý svojho syna zobral na lekárske 
ošetrenie. MKS školy a taktiež aj svedkami bola 
zistená totožnosť 3 útočníkov. Jednalo sa o 
maloletých chlapcov, ktorí sú žiakmi Špeciálnej 
základnej školy. Vecou sa zaoberá MsP.

MsP
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Jubilanti v mesiaci   
M A R E C  2015

 
Kovácsová Katarína
Psotová Helena
Školková Paulína
Zimániová Mária
Rumpová Rozália
Kočnerová Marta
Ing.Madaj Ján
Litvová Magdaléna
Strelková  Berta
Tatárová Helena
Vater Bernard
Hurta Vincent
Sethalerová Anna
Piková Antónia
Šimon Jozef
Tonhauserová  Katarína
Velmovský  Jozef
Javorská  Anna
Seifert  Ján
Winterová Margita
Cingelová Mária
Priwitzer Viliam
Hagara Ladislav
Janáková Emília
Šabíková Anna
Hošeková Elena
Bonišová Pavlína
Štenclová Helena
Mihalus Štefan
Wagnerová Stanislava
Oravec Jozef
Šály Jozef
Bónová Jolana
Hallon Jozef
Kadaši Vladimír
Vicianová Darina

Blahoželanie 
Rozálii Rumpovej - 28.3. 2015

Nepozeraj starká spiatky,
teš sa z krásnej deväťdesiatky.
Nech milé spomienky sa k tebe vrátia,                  
a všetky zlé sa navždy stratia.
Nech tento slávnostný deň
prinesie ti úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok,
dá ti vždy len šťastný krok,
aby sme za 10 rokov spolu oslávili 
Tvoje sté narodeniny. 

Zo srdca želajú dcéra Jana, zať 
Gusto, vnučka Martinka a vnučka 
Peťka s manželom Matejom.

Blahoželanie 

V januári mala 5. rôčkov Zuzka-
-Vaneska a 4. apríla bude mať  
1. rôčik Katarínka-Mária Grego-
rové. Vďačíme ti, Pane, za tento 
krásny dar, veď toľké šťastie 
nikto ani neslýchal...

Narodili ste sa z lásky do dobrej 
rodiny, všetci vás ľúbime vo dne, 
aj v noci, buďte vždy zdravé, šťast-
né a jedna druhej na pomoci. 

Babinka Štefánia a deduško 
Lacko Gregoroví.

Blahoželanie 
k 70-ke

Ladislavovi Miklerovi, ktorý 
2.apríla oslávil 70-ku praje veľa 
zdravia, šťastia, rodinnej poho-
dy dcéra s rodinou. 

Narodené detičky   
február/marec 2015

Adrián  Appel
Ivan  Prokein
Samuel  Rapko
Michal  Sekereš
Oliver  Madaj
Ondrej  Palušák
Tomáš  Udvardi
Adrián  Vajda
Sebastián  Lacko
Dominik  Sojka
Roman  Baláž
Natália  Doletinová
Silvia  Doletinová
Michaela  Lovásová
Luciana  Ištoková
Lucia  Iždinská 
Diana  Dvorská
Natália  Kubiatková

POMÁHAME 
DOSIAHNUŤ 
VAŠE CIELE

Help, n.o. v apríli 2015 otvára 
tieto kurzy:

Opatrovanie
- otvorenie 20.4.2015
Odborná spôsobilosť SBS
- otvorenie 21.4.2015
Prihlásenie sa do kurzu najne-
skôr 16.4.2015
Obsluha motorových vozíkov 
- otvorenie kurzu podľa indivi-
duálnych požiadaviek 

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

Milé mamičky a detičky herňa 
je vám k dispozícií. Tešíme sa na 
všetkých. 

Kolektív 
Lienky

Hlavná cesta sa dočkala rekonštrukcie
 

Ako už informovali médiá, Slovenská správa ciest začala 25.mar-
ca 2015 rekonštrukciu cesty I/50 položením základného kameňa 
stavby v Prievidzi. Táto stavba sa dotkne i nášho mesta.

V súvislosti s plánovanou realizáciou stavebných prác „Stavebné 
a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Trenčianskom kraji” , 
bude v termíne od 7.apríla 2015 do 6. júna 2015 presmerovaná do-
prava z cesty I/50 v smere Žiar nad Hronom – Prievidza na miestne 
komunikácie - ul. Poštová, Československej armády. 
Ulica Poštová a Československej armády bude v danom termíne jed-
nosmerná.
Poprosíme všetkých obyvateľov, aby rešpektovali všetky dočas-
né dopravné značky a strpeli všetky dopravné obmedzenia.     MT

Novootvorené a zrušené 
prevádzkarne rok 2015

Nové:
-  MM Electric, Nám. baníkov 

Presťahované:
- Diskontná predajňa (hotel 
Baník) 

Zrušené:
- predajňa mäsa a mäsových 
výrobkov, Mostná 6 
- pohostinstvo BIBA , Morovno 
115

ZRUŠENIE DISKUSIE  
na www.handlova.sk
 
Všetky nezverejnené príspevky sme postúpili na riešenie jed-
notlivým oddeleniam. V prípade získania nových informácií 
budú uverejnené na webovom sídle v sekcii „S nami ste vždy 
v obraze“ (aktuálne spravodajstvo z Handlovej).
Diskusia nepriniesla pre samosprávu očakávaný výsledok, 
preto sme sa rozhodli, že s občanmi budeme komunikovať 
prostredníctvom mailových adries, telefonicky a osobne 
na konkrétnych oddeleniach. Mesto Handlová sa zapája do 
projektu „Odkaz pre starostu“ pre uľahčenie komunikácie 
s občanmi. Momentálne prebieha schvaľovanie zmluvy so 
spoločnosťou, ktorá portál prevádzkuje. V prípade uzatvorenia 
zmluvy a sprístupnenia portálu pre našich obyvateľov, budú 
ihneď informovaní o tejto možnosti komunikácie s mestom.
Oznamujeme obyvateľom, že všetky informácie ohľadom sa-
mosprávy sú dostupné na požiadanie podľa zákona 2011/2000 
Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám. Podrobné inštrukcie 
ako si vyžiadať informácie nájdete tu: http://www.handlova.sk/
ako-zaslat-ziadost-o-informacie.phtml?id3=45123, súčasťou je 
smernica a sadzobník.

Zber druhotných surovín
APRÍL 2015
Mesto Handlová – Horný koniec – N. Lehota
Plasty 8.4.2015, 22.4.2015
Papier 1.4.2015, 15.4.2015, 29.4.2015
Kovové obaly 14.4.2015

Morovno, Dolný Koniec, Remata
Plasty 17.4.2015
Papier 10.4.2015, 24.4.2015
Sklo 30.4.2015
Kovové obaly 2.4.2015

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba 
zvoláva Mestské zastupiteľstvo v meste Han-
dlová na štvrtok 30.apríla 2015 o 14.00 hod. 
do Veľkej zasadacej miestnosti mestského 
úradu. Pozvánku s programom nájdete na 
www.handlova.sk a na úradnej tabuli pred 
MsÚ Handlová.
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Rekonštrukcia hasičskej stanice 
v Handlovej

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa skončilo s re-
konštrukciou ďalších hasičských staníc. Jednou z nich 
je aj hasičská stanica v meste Handlová.
 

Hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchran-
ného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík pre TASR 
podľa portálu www.teraz.sk uviedol, že z eurofondov 
zrekonštruovali hasičské stanice v Myjave, Novom Mes-
te nad Váhom, Bánovciach nad Bebravou a v Dubnici 
nad Váhom. S rekonštrukciou a modernizáciou ďalších 
hasičských staníc sa začalo v septembri minulého roka aj 
v Partizánskom, Prievidzi, Handlovej a Považskej Bystrici. 
Rekonštrukcia hasičskej stanice v meste Handlová bola 
oficiálne ukončená 15.2.2015. 

Hasičská stanica bola zrekonštruovaná z Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja v rámci programu zameranom 
na infraštruktúru nekomerčných záchranných služieb 
z 85%. Zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej repub-
liky je financovaných 15%.

Ako informoval veliteľ HaZZ v Handlovej Mjr.Ing. Jozef 
Tínes, zrekonštruované objekty spĺňajú štandard vyba-
venosti hasičskej stanice, pričom vzniklo nové garážové 
státie, zníženie energetickej náročnosti o viac ako 50%, 
vytvorili sa nadštandardné hygienické pomery pre 
príslušníkov HaZZ a pre odborné protiplynové, lezecké 
a strojné služby vznikli nové priestory. 
Ďalej uvádza, že nakoľko sa realizácia konala za stálej prí-
tomnosti jednotky v rekonštruovanom objekte v snahe 
zabrániť zníženiu bezpečnostných štandardov v meste 
Handlová, možno skonštatovať, že realizácia bola nároč-
ná.                                                        Mgr. Soryana Hádenová

SAMOSTATNE ZÁROBKOVO 
ČINNÁ OSOBA ALEBO ŽIV-
NOSTNÍK (pokračovanie)

Kým odvádzať poistné na sociálne 
poistenie včas, v správnej výške 
a správne identifikovanou platbou 
je v prípade zamestnancov povinný 
zamestnávateľ, v prípade SZČO je 
tak povinná spraviť sama SZČO. Ak 
si SZČO umelo upraví príjmy alebo 
neplatí poistné vôbec, s onesko-
rením alebo v nesprávnej výške, 
ktorákoľvek možnosť ju môže dostať 
do problémov – stane sa dlžníkom 
Sociálnej poisťovne, narastie jej pe-
nále, nepochodí ani pri vybavovaní 
úveru alebo dotácie. 

Konkrétne príklady

NEMOCENSKÉ:  SZČO reálne zarobí 
mesačne 652 €. Ak mala umelo zní-
žený vymeriavací základ v roku 2014 
na 402,50 €, nemocenské v roku 
2015 za 31 dní bude mať vo výške 
225,70 €. Ak SZČO prizná celý reálny 
vymeriavací základ v roku 2014, teda 
spomenutých 652 €, nemocenské za 
31 dní bude 365,50 €. Mesačný roz-
diel je 139,80 €.

DÔCHODOK: Ak SZČO platí dô-
chodkové poistenie z minimálneho 
vymeriavacieho základu, bude mať 
dôchodok vo výške 246,60 € mesač-
ne. Ak platí odvody z maximálneho 
vymeriavacieho základu, bude mať 
dôchodok 1 135 € mesačne.

Odvody si môžete skontrolovať

Zamestnanec si môže overiť, či jeho 
zamestnávateľ vykazuje Sociálnej 
poisťovni celú mzdu. Ak má podo-
zrenie, že zamestnávateľ vykazuje 
len časť príjmu (nemusí vždy ísť len 
o dohodu, že časť mzdy mu vyplatí 
tzv. na ruku), môže navštíviť prísluš-
nú pobočku Sociálnej poisťovne, 
kde dostane informáciu o skutočne 
vykázanom vymeriavacom základe, 
príp. môže sledovať stav svojho indi-
viduálneho účtu. SZČO si na overenie 
platieb môže aktivovať elektronickú 
službu Saldokonto, ktorá mu umož-
ní prístup k informáciám o reálne 
zaplatených odvodoch. Rovnako sa 
môže prísť informovať do pobočky, 
príp. ak má dlh, nájde sa v zozname 
dlžníkov Sociálnej poisťovne na jej 
webovej stránke.
Okrem toho Sociálna poisťovňa od 
januára 2015 všetkých živnostní-

kov a SZČO, pri ktorých disponuje 
potrebnými kontaktnými údajmi, 
prostredníctvom zaslanej SMS alebo 
e-mailu informuje na aktuálny nedo-
platok za predchádzajúci kalendárny 
mesiac. Ak si sám nevie nastaviť výš-
ku platieb, môže získať informatívny 
výpočet výšky odvodov cez kalku-
lačku na výpočet vymeriavacieho 
základu, ktorú tiež nájde na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne, príp. 
môže navštíviť pobočku Sociálnej 
poisťovne.

Klamať na odvodoch sa neoplatí!

PhDr. Miroslav Gazdík
riaditeľ pobočky SP Prievidza

Apríl 2015 
CVČ Handlová

1.   ABC na PC - cyklus informač-
no-komunikačného vzdelávania na 
PC pre deti materských škôl
Harmonogram:

2.   32. ročník Behu oslobode-
nia Mesta Handlová
- tradičné podujatie celomestského 
charakteru určené širokej verejnosti 
s medzinárodnou účasťou.
T:10.4.2015 od 13,00 h.
Miesto: Námestie baníkov Handlová
Spoluorganizátor: Mesto Handlo-
vá, p. Miroslavom Michálek 

3.   Deň Zeme 
- prírodovedný kvíz určený žiakom 
5.-9. roč. handlovských základných 
škôl
T: 22.4.2015 od 17,00 h 
Miesto: CVČ Handlová 
Spoluorganizátor: ZO SZOPK A. 
Kmeťa

4.   Čarodejnice
- súťažno -  zábavné podujatie pre 
deti školského veku
T: 28.4.2015 od 10,00 h
Miesto: CVČ Handlová

5.   Dopravná súťaž
-  tradičná cyklistická súťaž, urče-
ná žiakom ZŠ, pozostáva z jazdy 
zručnosti a vedomostného testu 
z oblasti dopravnej výchovy.  
T: 29.4.2015 8,00 h 
Miesto: ihrisko Špeciálnej základnej 
školy

6.   vzdelávanie zamestnancov 
pod názvom  RABAKA 
- školenie organizované IUVENTOU 
a financované z projektu PRAKTIK, 
určené pre pracovníkov s mládežou 
a pre mladých vedúcich. 
T: 18.-23.4.2015
Miesto: Športhotel Bojnice

Mgr. Mária Soláriková

My, žiaci ZŠ Morovnianska 
cesta sme sa zapojili do celo-
slovenskej súťaže vyhlásenej 
DO Fénix s názvom ZOBUĎ 
SA A POĎ! V tejto etapovej hre 
plníme rôzne úlohy. 

Prvú úlohu, vytvorenie školskej 
rady, zvolenie predsedu, vytvo-
renie dotazníka a jeho vyhodno-
tenie, sme zvládli veľmi ľahko. 
V mesiacoch marec - apríl sa za-
oberáme životným prostredím, 

ekológiou a prácou s odpado-
vým materiálom. Preto sme pre 
svojich spolužiakov pripravili tri 
podujatia. 

Na začiatok sme vyhlásili zbierku 
vrchnákov z PET fliaš. Táto zbier-
ka má však poslanie - chceme 
pomôcť Alexkovi s detskou obr-
nou. Ak vyzbierame dostatočné 
množstvo vrchnákov, pôjde na 
liečenie. V každej triede sme 
preto pripravili zbernú nádobu 

na vrchnáky. Trieda, ktorá na-
zbiera najviac, bude odmenená 
krásnou tortou upečenou jed-
nou z našich mamín.

Vo štvrtok 19.3.2015 sme spo-
ločne pripravili tvorivé dielne 
s názvom Ekoinšpirácie. Ako 
materiál sme použili odpad 
- plastové fľaše a novinový 
papier. Vyrábali sme rôzne 
zvieratká, stojany na sladkosti 
a iné drobnosti, sporiteľničky na 
peniaze, nádoby, vázy a závesné 
ozdoby na okno. Z papiera sme 

vytvorili  rôzne krabičky, motýlí 
jarný veniec a aj motýle. Všetko 
sme použili ako ozdoby na EKO 
strom. Ten je zas ozdobou na 
našej chodbe.

Na stredu 1.4. sme si pripravili 
Zelenú noc – ale o tej zas na-
budúce...

Budeme radi, ak nás prídete 
podporiť do ZŠ Morovnianska 
cesta a navštívite naše akcie, ale-
bo iba budete o nás hovoriť...

Mária Maňáková a Gumkáči

Detská organizácia Fénix na ZŠ MC



Handlová nemá 
očného lekára

Ľudia, ktorí v Handlovej potrebujú 
očného lekára sa dostali do ne-
príjemnej situácie. Doba, v ktorej 
mohol predpisovať lieky odborní-
ka všeobecný lekár už pominula, v 
okolitých mestách lekári handlov-
ských pacientov nechcú vyšetriť, 
alebo ich objednajú s veľkým 
časovým odstupom.

Mesto na vyriešenie tejto situácie 
nemá kompetencie. Jediné, čo 
mohlo mesto v tejto veci urobiť 
bolo, že sa snažilo oslovovať 
zodpovedných,  upokojovať ne-
spokojných pacientov a priniesť 
pýtajúcim sa Handlovčanom všet-
ky dostupné informácie.
Očná ambulancia doktora Malan-
ku je v súkromnom vlastníctve. Je 
ponúknutá na predaj, ale zatiaľ sa 
nenašiel záujemca.
Riaditeľka Nemocnice Handlová 
robí kroky, aby sa v priestoroch 
nemocnice otvorila očná ambu-
lancia a sedel v nej zazmluvnený 
lekár. Je to požiadavka aj zo strany 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja.

Podľa Jany Paulíniovej, vedúcej 
oddelenia komunikácie Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, 
poverilo oddelenie zdravotníctva 
a humánnej farmácie Úradu 
Trenčanskeho samosprávneho 
kraja zastupovaním nasledovné 
zdravotnícke zariadenia:
- očná ambulancia MUDr. Róbert 
Madaj, Nábrežná 5, Prievidza
- očná ambulancia MUDr. Tatiana 
Dominová, Nábrežná 5, Prievidza
- očná ambulancia, Nemocnica s 
poliklinikou Prievidza, so sídlom 
v Bojniciach, Wagnermed, s.r.o., 
Krátka 271, Dolné Vestenice
- očná ambulancia MUDr. Dagmar 
Štangová v Novákoch

Trenčiansky samosprávny kraj sa v 
spolupráci s NsP Prievidza so síd-
lom v Bojniciach usiluje aj o otvo-
renie novej očnej ambulancie.

VMT

Napísali ste nám

Chcem upozorniť a informovať 
kompetentných o nasledovnej situ-
ácii v meste Handlová.
Po úmrtí Murd. Malanku, očného 
lekára v Handlovej, ktorý sa staral 
o pacientov do dnešného dňa, nie 
je vyriešené zastupovanie alebo 

náhrada nového očného lekára. 
Pacienti, ktorí boli v dispenzary 
spomenutého lekára zostávajú bez 
vyšetrení, a čo je veľmi závažné, ne-
môžu sa dostať k lieku, ktorý potre-
bujú a to z dôvodu, že každý polrok 
musíme nosiť svojmu obvodnému 
lekárovi potvrdenie, že daný liek 
potrebujeme. Zhováral som sa aj 
s inými pacientmi, nebohého Mudr. 
Malanku, snažili sa dostať k oč-
nému lekárovi  do Prievidze alebo 
Novák. Tu im však bolo oznámené, 
že ich prijať nemôžu, nakoľko majú 
plný stav. Preto žiadame o promtné 
vyšetrenie danej situácie.

Navrhujeme (pokiaľ zákon umož-
ní), aby praktický lekár v Handlovej 
mal výnimku, čo sa týka očného 
lekára a mohol pacientom predpi-
sovať lieky, ktoré potrebujú pokiaľ 
sa daná situácia nevyrieši. A to 
nehovorím, že sa vo väčšej miere 
jedná o starých ZŤP a čiastočne 
imobilných pacientov, ktorí sa ne-
vládzu presúvať z miesta na miesto 
a doprosovať sa lekárom, aby ich 
prijali do svojej databázy.
 

Veríme, že sa situácia vyrieši 
v krátkej dobe, aby liečba a zdravie 
pacienta nebolo ohrozené. 

LŠ., pacient
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Novoročná akcia!
Zľava na sedacie súpravy 15%, na pohovky 10%
Akcia platí do konca februára 2015.
Platí pri okamžitom odbere, nie na objednávkový tovar!

Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Otvorené:  PO - PI:  9.00 - 17.00
  SO:   9.00 - 12.00
Ul. Falešníka10, Prievidza (za Kauflandom)

Otvorené:  PO - PI:  9.00 - 17.00
  SO:   9.00 - 12.00
Predaj aj na splátky 
Home Credit/Qautro!

Columbia

888 €

Texas

499 €

270 €
299 €

Luton 3R Miky

749 €
269 € 789 €

Lux Koko

755 €
424 €

254 €
243 €

242€ 671€
637€

Dovoz zdarma

Ozvi sa mi prosím ťa. 
Čiapočka – brmbolček.
Tel. číslo je  v redakcii HN 
u p. Horvátha - 0907774280. 

Milka 

www.kesovka.sk

0850166 666

Dodatok k článku 
Kultúra 2014 

uverejneného v HN 3/2015

Pri Eve Siegelovej nebola uve-
dená činnosť, za ktorú dostala 
ocenenie – ide o členku Spolku 
slovenských spisovateľov a dlho-
ročnú literárnu autorku. Týmto sa 
informácie v článku stávajú kom-
pletnými.   Pani Eve siegelovej sa 
za zlý prepis ospravdel?ňujeme.                          

Redakcia
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Dnes doma je tak ticho, ako nikdy predtým... 
Nie je tu tvoj hlas, ani smiech a kroky pri 
dverách, tak čo by mohlo byť viac, ako cítiť 
ťa pri nás? Na chvíľu vrátiť čas. 

Dňa 4.4.2015 uplynuli 2 roky, čo náhle 
odišla vo veku 67 rokov naša drahá 

Anna Magulová.
S láskou spomínajú manžel Jozef, deti Eva 
a Martin s rodinami. 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Dňa 2.3.2015 nás navždy opus-
tila, manželka, matka, starká 

a prastarká 

Viktória Kittelová 
vo veku nedožitých 82 rokov. 

Smútiaca rodina. 

Bolesťou unavený tíško si zaspal, 
zanechajúc všetkých, čo si mal rád. 
More lásky si zo sebou vzal, 
hory bolesti zanechal. 
Prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas, 
spomienka na Teba ostala v nás. 

Dňa 2.4. si pripomíname piate výročie 

úmrtia Jozefa Urbana. 

S láskou a úctou spomínajú manželka, 
dcéry Zuzanka a Kristínka, blízka rodina a priatelia. 

Dňa 12.4. 2015 uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, starý otec a brat, 

pán Ján Strohner. 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

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

Dňa 6.4. uplynú dva roky, čo nás opustil 
náš milovaný manžel, otec, prastarý otec 

Vladimír Podoba.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú

 spomienku. 

S láskou spomínajú manželka Marta a synovia Vladimír a Rudolf 
s rodinami.

Dňa 18. februára 2015 nás navždy opustila 
vo veku 90 rokov naša mama, starká, pras-
tarká, svokra a priateľka 

Gizela Ihringová.

Ďakujeme referátu obradov MÚ a spoloč-
nosti PARTE za dôstojnú rozlúčku i všetkým 
príbuzným, priateľom a známym ktorí ju 
odprevadili na poslednej ceste, ako aj za 
kvetinové dary a prejavy sústrasti, čím sa 

snažili zmierniť náš žiaľ. 
Chceme vysloviť veľké Ďakujem všetkým zamestnancom ,,senior 
centra svätej Kataríny“ n.o. pri nemocnici v Handlovej, pod vede-
ním pani Krištofcovej a hlavnej sestry pani Valachovej za ich prí-
kladnú starostlivosť a opateru, ktorú venovali našej mame pani Gi-
zele Ihringovej počas jej pobytu v zariadení, ešte raz Ďakujeme. 

Dňa 2.4.2015 uplynú 2 roky, čo 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a starý otec 

Alexander Grman. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka Emília, dcéra Alexan-
dra, synovia Miroslav a Peter 
s rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. 

Opustili nás 
február / marec 2015

Ján Vantech  68r.
Ivan Španielka  67r.
Pavel Janda  75r.
Ján Novosádek  74r.
Karol Hepner  65r.
Štefan Dolnický  59r.
Koloman Mišík  85r.
Gizela Ihringová  90r.
Júlia Štefanová  81r.
Helena Vidová  77r.
Emília Hanusová  80r.
Margita Kluková  92r.
Viera Uramovská  64r.
Rozália Kostolanská  88r.  

Klesli ruky, ktoré veľa pracovali, 
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali, 
odišiel tíško, niet ho medzi nami, 
no v srdciach našich žiješ stále s nami. 

Dňa 17.4.2015 uplynie 10 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec 

a starký  Ján Schubada. 

S láskou spomína manželka, deti, vnúčatá a pravnúčatá.  

Dňa 27.2. 2015 nás opustila naša milovaná 
manželka, matka, starká a prastarká, pani 

Helenka Vidová. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na 
poslednej rozlúčke a za kvetinové dary. 
Smútiaci manžel a deti Elena, Evka a Šte-
fan. 

Chcem sa poďakovať Senior centru na 
Krššákovej ulici, za vyše ročný pobyt mojej 

manželky v tomto zariadení pani Helenky Vidovej, o ktorú bolo 
veľmi dobre postarané, po stránke medicínskej, ako aj opatrova-
teľskej. Ďalej sa chcem poďakovať pani Erike Budovičovej z Adosu, 
pani doktorke Vlčkovej, ktoré ju mali v ročnej opatere, ďakujem 
Dr.Hrachovej, Dr.Čentíkovej a ich sestričkám za dlhoročnú opa-
teru. 

Smútiaci manžel s rodinou 

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri 
plameni sviečok na Teba myslíme. 
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach budeš navždy žiť. 

Dňa 16.4.2015 uplynie 1 rok od úmrtia na-
šej milovanej mamičky, babky a prababky 

Veroniky Deliovej. 

S úctou a láskou spomína dcéra Veronika 
a synovia Jozef, Ľudovít, Miroslav s rodinami. 

Cez rosu v očiach slza sa tlačí, po tvári neko-
nečno dlho páli. Len minútu s Tebou, to mi 
stačí, či len okamih krátky a ospalý. Tak do 
vankúša skrývam a prosím, prosím, prosím, 
nech sa mi o Tebe aspoň sníva. 

S bolesťou v srdci sme si 18.3.2015 pripo-
menuli 4. výročie úmrtia našej milovanej 
mamičky a starkej mami pani 

Mgr. Mariany Sabovej.

Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.

Dcéra a Silvia a syn Peter s rodinami.

Stíchli ústa matkine, 
prestali pery sa smiať, budeme mamička 
drahá, na teba spomínať. 

Dňa 26.3. 2015 si pripomíname 
3. výročie, čo nás navždy opustila naša 
drahá manželka, mamička, starká 

Vierka Drozdová z Handlovej. 

Manžel Viliam, deti Vilko, Zuzka a Peťko s rodinami.

OSPRAVEDLNENIE a POĎAKOVANIE
 

Ďakujeme II. súkromnej nemocnici rodinného typu, Nemocnici 
Handlová, oddeleniu dlhodobo chorých (MUDr. Kvostkovej a jej 
pracovníkom) za vysoko odbornú a profesionálnu starostlivosť 
a pomoc, ktorú poskytovali p. Martine Wohladnovej a celej našej 
rodine počas jej hospitalizácie na tomto oddelení vo februári 
2015.
Zároveň vyjadrujeme poľutovanie a ospravedlnenie za naše nega-
tívne vyjadrenia v médiách s celoštátnou pôsobnosťou na adresu 
ODCH Nemocnice v Handlovej, ktoré nevychádzali z osobnej skú-
senosti a boli vypovedané pod emocionálnou záťažou a nezodpo-
vedali skutočnosti.

Rodina Wohlandová

Prenájmem krásny slnečný 1-izbový byt v Handlovej, 38 
m2, na MC. Cena: 220 € na mesiac. Č. t.: 0908 787 639.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predám KIA Pikanto - Diezel Kontakt : 0907 224 920.
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INFORMÁCIE Z KNIŽNICE

Mesiac knihy sme oslávili tak, ako sa 
patrí...s knihami a podujatiami... 

Prvýkrát v knižnici. Pod týmto názvom 
sme zahájili „náš tohtoročný mesiac“. S 
knižnicou, s knihami a rozprávkovými 
postavičkami, sa po prvýkrát zoznámili 
malí škôlkari. Maskot knižnice „Knihuľ-
ka“ privítala počas slávnostného zápisu 
30 nových čitateľov - prvákov zo ZŠ 
Školská. 

Počas Čitateľského maratónu sme sa 
dozvedeli, ako vedia čítať žiaci Špeciál-
nej ZŠ. Prečítali nám z knihy G. Futovej 
„Moja mama je bosorka“. 
Vypestovať u detí pozitívny vzťah ku 
knihám a k čítaniu pomáhajú nielen 
učitelia, knihovníci ale aj rodičia. Žiaci 
2. ročníkov ZŠ Školská a ich učiteľky 
pozvali do knižnice svojich rodičov 
na podujatie Rodičia, čítajme si spolu. 
Spoločne si prečítali ukážky z knihy 
G. Futovej „Nejdem a basta“. Rodičia 
si vypočuli ako ich deti čítajú. Dvoch 
najčitateľov s najlepšími čitateľskými 
zručnosťami, ocenili. 

Výbornou alternatívou, ako zaujať detí 
literatúrou, podporovať ich čitateľské  
zručnosti a uľahčiť pochopenie prečí-
taného textu sú obľúbené knižničné 
podujatia  - zážitkové čítania. Opäť 
sme ich pripravili niekoľko: Mimi a Líza,  

Môj anjel sa vie biť, Dokonalá Klára, 
Štyria škriatkovia a víla,  Krajina AGORD, 
Štrajk hviezdičiek. Zúčastnili sa ich 
takmer všetky triedy 1. st. ZŠ, ale aj deti 
MŠ a Špeciálnej ZŠ. 
Pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky, 
navštívili svet Dobšinského rozprávok v 
našej  knižnici žiaci zo ZŠ Ráztočno. 

Knižnicu neobišli ani stredoškoláci. 
Prvým zo série podujatí, ktoré knižnica 
pripravuje v „Roku Ľudovíta Štúra“ 
vyhláseného pri príležitosti jeho 200. 
výročia narodenia, bolo stretnutie s 
handlovskými gymnazistami, o živote 
a diele najvýznamnejšieho predstavite-
ľa slovenského národného obrodenia. 
Nezabudli sme ani na jarný, slovanský, 
ľudový zvyk. Gymnazisti počas zážit-
kovej vyučovacej hodiny v knižnici, 
vyrobili Morenu. Pripojili sa k tvorivým 
skupinkám žiakov z CVČ , k malým 
škôlkárom a spoločne zapálili vyrobené 
Moreny, vhodili ich do Handlovky a tak 
symbolicky privítali jar. 

Posledný týždeň v mesiaci sme sa 
našimi podujatiami zapojili do Týždňa 
slovenských knižníc. Vyhlásili a ocenili 
sme najaktívnejšiu detskú čitateľku za 
rok 2014. Stala sa ňou Martinka Lakato-
šová z 2.A., ZŠ Mierové námestie. Minulý 
rok si z knižnice vypožičala 158 kníh. 

V knižnici sa opäť uskutočnilo regionál-
ne kolo súťaže v umeleckom prednese 

prózy a poézie žien. Víťazky 48. ročníka 
Vansovej Lomničky, Anna Gűrtlerová a  
Ivana Struhárová, postúpili do krajského 
kola. 

Dospelí čitatelia sa stretli na besede s 
regionálnou spisovateľkou Lenkou Ga-
hérovou a jej knižnými novinkami. 
Týždeň a celý mesiac vyvrcholil me-
dzinárodným podujatím Noc s Ander-
senom. Najaktívnejší detskí čitatelia 
prežili jubilejnú, desiatu dobrodružnú 
rozprávkovú noc v knižnici. Samozrejme 
s knihami a zábavnými podujatiami.  

Pripravujeme v apríli:

Zuzka Zguriška. 
Medajlón k 115. výr. nar.
„Rok Ľudovíta Štúra“. 
Cyklus podujatí k výročiu.
14.-15.4.- Les ukrytý v knihe. 
Celoslovenské podujatie k Mesiacu 
lesov. Pre ZŠ.
Slávnostný zápis prvákov do knižni-
ce. ZŠ MN.
Spisovateľka v knižnici. 
Anna Gürtlerová, regionálna spisovateľ-
ka. beseda 
Zážitkové čítanie z kníh slovenských 
autorov. Pre 1. st. ZŠ
Sviatky jari. 
Veľkonočné tradície spojené s tvorivou 
dielňou.
Deň Zeme. Mesiac lesov. 
Tematické hodiny.

Otvorená hodina anglického jazyka 

Dňa 2.3.2015 sa na ZŠ Mierové námestie uskutočnila otvorená 
hodina anglického jazyka. Pre ôsmakov ju pripravil Václav Bo-
ček. Pôsobí ako zástupca vydavateľstva Oxford University Press. 
Pozvanie prijali aj učitelia z prievidzského okresu. Hodina 
prebehla v príjemnej atmosfére, žiaci sa aktívne zapájali do 
komunikácie v anglickom jazyku.  

Dom kultúry pozýva
2.4.2015 o 15.00 
70. výročie Handlovej
Námestie baníkov
Pietnou spomienkou na Oslobo-
denie Handlovej si pripomenieme 
významnú historickú udalosť nášho 
mesta i celej krajiny.
Handlová bola oslobodená 3.4.1945 
jednotkami Miškovského pešieho 
pluku Sovietskej armády, ktorého 
veliteľom bol Andrej Vladimirovič 
Kozľakovskij a plukovným komi-
sárom Konstantin Ivanovič Savin. 
Priamy útok sa začal 3. apríla ráno, 
na nepriateľa zakopaného pod Veľ-
kým Gričom. Nemci boli zatlačení 
na ústup. O 17.00 h bola Handlová 
oslobodená. Počas 2. svetovej vojny 
prišlo v Handlovej o život 244 ľudí. 
97 ich zahynulo v koncentračných 
táboroch.

5.4. 2015 
Veľkonočný výstup na Veľký Grič 
– zraz o 10.00 pred bývalou Slovenkou

20.4.2015 o 19.00 
Miroslav Donutil
Dom kultúry Handlová

21.4.2015 o 18.00 
Ruku hore dám tour 2015 
Dom kultúry Handlová
Hviezdy televízie Šláger v Handlo-
vej...Duo Jamaha a Tom Mandl

Rezervácie a predpredaj na webovej 
stránke Domu kultúry.

Prenájom priestorov 
na oslavy, rodinné a firemné podujatia
Podnikateľský inkubátor Handlová, 5444013
www.inkubatorhandlova.sk

Nedostatočná kvalita 
teplej vody

Nedostatočné zohriatie vody 
v bytovom dome najčastejšie spô-
sobuje nevyváženie sústavy teplej 
vody a zanesenie potrubia.  Pitná 
voda obsahuje určité množstvo 
rozpustených minerálnych solí. 
Ohrievaním sa ich rozpustnosť vo 
vode zvyšuje a chladnutím vody 
vznikajú usadeniny. Kaly sa v cirku-
lačnom potrubí usadzujú a tvrdnú, 
čím dochádza k inkrustácii – rastu 
vodného kameňa. Rozpúšťať vod-
ný kameň a tým vyčistiť potrubia, 
sú schopné zariadenia na fyzikál-
nu (magnetickú, elektrostatickú,...) 
úpravu vody. Rozpustené kaly sa 
musia dostať zo sústavy – buď 
cez výtok TÚV, alebo pomocou 
odlučovačov, pretože po určitej 
dobe dochádza k ich opätovnému 
stvrdnutiu. Zavedením merania 
spotreby TÚV v miestach odberu 
sa spotreba teplej vody zraciona-
lizovala a zmenšil sa odber. Tým 
sa znížil pohyb vody v potrubí. Ná-
sledkom sú prejavy nedostatkov 
cirkulačných sústav.   

KMET Handlová, a.s.

Z dúhovej knižky
Mesiac marec je označovaný za mesiac knihy a symbolicky si ho 
pripomenuli aj naši najmenší Handlovčania. 
Vo štvrtok 19.3.2015 sa uskutočnil v Dome kultúry 4. ročník v 
prednese poézie a prózy detí predškolského veku. 
Napriek tomu, že samé nevedia ešte čítať, dokázali že sú 
zdatní recitátori a šikovní v prednese prózy. Vystúpenie detí 
pôsobilo suverénne, ich rečový prejav bol smelý, vyrovnaný 
a bezprostredný a to aj vďaka tomu, že boli vzorne pripravené 
po textovej stránke.
Organizáciu podujatia mali v tomto školskom roku na starosti 
pani učiteľky z elokovaného pracoviska na Morovnianskej 
ceste v Handlovej. Pozvanie prijali aj pani učiteľky a deti z MŠ 
ul. SNP,  ostatných elokovaných pracovísk a z materských škôl 
handlovskej doliny. Hosťami  podujatia boli Marcela Jakubíková, 
riaditeľka MŠ na ul. SNP a prednosta MsÚ, Jozef Tonhauser. Ne-
chýbalo ani obecenstvo. Účinkujúce deti prišli podporiť rodičia 
a starí rodičia. 
Nešlo o súťaž, ale o prehliadku v prednese poézie a prózy. Všetci 
si zaslúžili nielen ústnu pochvalu. Boli odmenení malými darček-
mi a „Pamätným listom“, ktorý prevzali z rúk Márie Blahútovej a 
Jany Gurínovej, zástupkyne z elokovaného pracoviska na MC. 

Daniela Hudáková, učiteľka MŠ, ul. SNP, Handlová

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 1. - 13. apríl 2015

2.4. 2015  (F.K.REBEL),19.00h  CHOĎ DO PEKLA

3.- 5. 4. PIA/SO/NE o 16.00h /USA/rozprávka/92min
KONEČNE DOMA 

3. - 4. 4. PIA/SO, 12. 4. NE o 18.00h /USA/muzikál/125min/ 
PRÍBEHY Z LESOV (PREMIÉRA)

3.- 5. 4. PIA/SO/NE o 20.30h /USA/akčný/140min/ST/
RÝCHLO A ZBESILO 7 (PREMIÉRA, VEČ. PREDSTAVENIE)

5.4. NE o 20.30h, 7.4. UT o 18.00 /USA/komédia/120min/
DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD  (VEČ. PREDSTAVENIE)

9. 4. 2015  (F.K.REBEL), 19.00h SAMA NOCOU TMOU

10.4. PIA o 18.00 h /SVK /dokument/80min/SV/MP/ 
TAK ĎALEKO, TAK BLÍZKO (PREMIÉRA)

10.4. PIA o 20.00 h /USA /sci-fi triler/116min/ČT/MP12/ 
VOTRELEC: Režisérsky zostrih (EXKLUZÍVNE PREDSTAVENIE)

11. -12. 4.SO/NE o 16.00h /USA/rozprávka/114min/SD/
POPOLUŠKA (PREMIÉRA)

11.4. SO o 20.00 h /ESP, FRA,USA /akčný/105min/ČT/
GUNMAN: Muž na odstrel (VEČERNÉ PREDSTAVENIE)

13.4. PO o 18:00h /POL /dobrodružný/127min/ČT/MP12/ 

MESTO 44 



Plaváreň
Počas veľkonočných   sviatkov bude 
Plaváreň mesta Handlová  otvorená!!!
 

Plaváreň mesta Handlová Vás pozýva počas 
Veľkonočných sviatkov na športové vyžitie.
Okrem plávania ponúkame služby parných a fínskych 
sáun, infrasaunu,  masáže, solárium, stolný tenis ... 
OTVORENÉ                 
3.4.2015  Veľkonočný piatok  - otvorené   od  9,00 do 19,00 hod.
4.4.2015  sobota  - otvorené   od  9,00 do 19,00 hod.
5.4.2015  Veľkonočná  nedeľa - otvorené   od  9,00 do 19,00 hod. 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Šport Handlovské         noviny 11

www.alusolid.sk
0905 981 459

Plastové a hliníkové okná 
za najlepšiu cenu

Alusolid SK, s.r.o.

Starí 
páni 
basketbalisti
sa stretli

Pri príležitosti stretnutia 30. ročnej družby basketbalistov starých pánov Siofok 
Handlová, by sme sa chceli poďakovať primátorovi mesta Rudolfovi Podobovi, 
za vrelé prijatie delegácie účastníkov na Mestskom úrade, zároveň by sme 
sa chceli poďakovať sponzorom, pánom – Kanianský Ivan, Dobiš Ivan, Olšák 
Michal, Spevár Ján, Herbert Martin za sponzorské príspevky pre účely tohto 
stretnutia. 

Gregor Ján a kolektív starých pánov. 

V play off prehrávame 0:1
Prvými zápasmi odštartovalo v sobotu semifinále play-off Eurovia SBL. 
Na horúcej palubnovke v Prievidzi sa predstavili hráči MBK Handlová. 
39. derby videlo rekordných 3200 divákov. V zápase podľahli domácim 
o sedem bodov, keď o zápase rozhodla trojka Kratochvíla.
BK Prievidza – MBK Handlová 80:73 (34:30)
Najviac bodov: Batina 19, Evans 16, Miljkovič 11 – Drezga 15, Smilja-
nič 14, Bjelica 10, 3200 divákov. Na zápasy 1:0.                                         VH

Foto P. Jaško, archív
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Taxislužba Handlová
Zavolaj si svoj taxik  presne na 
čas!

0908 84 66 88
0949 62 86 08

AKCIA MESTO 1,50€

0907 070 322
0911 070 300

Army Shop SklennéA
K
C
I
A

Zľavy až do 30%
 KAPSAČE BDU        15,90 €    11,90 € 
VOJENSKÝ SPACÁK                  11,60 €        
BUNDA BOMBER    26,90 €     19,90 € 
OBUV RYSY             35,00 €      27,00 €
ut., str., štvr.:          14.00-18.00 hod  
sobota:                    09.00-13.00 hod  

telefón:                  0902 584 948

0918 411 375
0904 431 510
V Handlovej (okrem kolónie) 

len za

(Cena platí od 5.00 do 23.00h)

      
- 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

Geodetické práce - Milan Pukač, 1. mája 95, Handlová

Taxi Válek

1,50 €

Digitálny polrok
 Kino k Handlovej patrí už takmer jedno storočie. Najväčšiu slávu zažilo 
do konca deväťdesiatych rokov minulého storočia, počas ktorého plnilo do 
bodky svoje poslanie - prinášať kultúru a zábavu do nášho mesta.
 Postupne však ruch v kine začínal tíchnuť, divákov ubúdalo a stále 
častejšie sa premietalo pre fajnšmekrov, až nastala doba, kedy sa končila 
éra filmových snímkov na pásoch a postupne už nebolo čo premietať... V 
prechodnom období síce vznikali ešte filmové kópie aj na 35 mm filmovom 
páse, avšak táto krátka doba je už tiež za nami.
 Modernizácia filmového priemyslu však priniesla digitálny záznam a 
spracovanie obrazu. Tvorcom filmov znížila náročnosť spracovania a distri-
búcie a rozšírila už tak úžasné vizuálne možnosti. 
 Handlová sa musela rozhodnúť kam bude smerovať budúcnosť. Ne-
dávna minulosť ukazuje, že sa rozhodla správne, mesto bez kina by nebolo 
mestom a pribudla ďalšia možnosť, ako a kde stráviť voľný čas. 
 Vďaka podpore Audiovizuálneho fondu, Vlády SR a mesta Handlová sa 
koncom leta zdigitalizovalo aj naše kino Baník. Modernizácia neobišla ani 
zvukovú stránku kina. Nasledovalo slávnostné otvorenie počas tradičného 
Baníckeho jarmoku, sála bola úplne plná, prvý a zatiaľ posledný raz…
 Prvý polrok ušiel ako voda. Bojovali sme s technickými problémami, 
ako to už pri modernej technike býva, nevyhli sme sa ani reklamácii časti 
premietacieho zariadenia. Boj sme viedli súčasne na dvoch frontoch - s 
technickými problémami a bojom o diváka... Nepomerne náročnejší bol 
práve ten druhý - boj o diváka. Rozbehli sme propagáciu naplno, prostred-
níctvom novín, televízie, internetu, využívame všetky výdobytky modernej 
komunikácie -  naša fanstránka na Facebooku má v tomto čase už viac ako 
700 odberateľov.
 Trendu digitalizácie kín sa prispôsobili viaceré mestá, avšak prax ukázala, 
že dnešnému divákovi už samotné premietanie nestačí, divák chce viac a 
preto sme prišli s nápadom organizovať tématické premietania, ako sú Hor-
rorová žatva, Romantický večer pre dvojice, Valentínske kino, či Šláger kino. 
Ako prví na Slovensku sme ponúkli možnosť prenajať si sálu na hranie hier, 
čo neostalo bez povšimnutia celoštátnych médií - prišla Slovenská televízia, 
Markíza a vďaka medializácii následne prišli hráči z miest ako Trnava, Piešťa-
ny, Bratislava, okolia nášho okresu a nakoniec konečne aj Handlovčania, čo 
nás potešilo najviac. 
 Napriek všetkému vynaloženému úsiliu je návštevnosť stále ďaleko od 
hranice ideálu a možností. My sa však nevzdávame, pracujeme na našom 
a hlavne vašom kine. Vieme, že máme ešte čo vylepšovať,  avšak bez vás, 
našich divákov a hráčov sa nikdy neposunieme ďalej. Touto cestou pozdra-
vujeme všetkých, ktorých často stretávam v sále, sme vám vďační a zároveň 
pozývam všetkých vás, ktorí ste v novootvorenom kine ešte neboli, aby ste 
sa prišli pozrieť. Sme vďační za každého návštevníka, ktorý príde do nášho 
- vášho kina!

Slavo Tomka


