
Majstrovstvá sveta v hokeji
na plátne kina Baník
Príďte si vychutnať jedinečnú atmosfé-
ru hokeja v priamom prenose na veľ-
kom plátne  handlovského digitálneho 
kina Baník. Vstup zdarma, občerstvenie 
zabezpečené.

Slovensko - Dánsko  2. máj 12:15
Bielorusko - Slovensko  3. máj 16:15
Slovensko  - Slovinsko 5. máj 20: 15
Slovensko -  Nórsko 6. máj 20: 15

Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia Máj 2015

Slovenské banské múzeum 
otvorilo 27. apríla 2015 svoju 
prvú pobočku mimo Banskej 
Štiavnice. Pre verejnosť je 
pripravená nová expozícia 
uhoľného baníctva, a to 
v Handlovej. Pod názvom 
Cesta uhlia, uhoľné baníctvo 
na Slovensku, čaká návštev-
níka dokumentácia vývoja 
priemyselnej ťažby uhlia na 

našom území. Handlová má 
vo vývoji uhoľného baníc-
tva najvýznamnejšiu úlohu. 
Západouhorská kamennou-
hoľná účastinná spoločnosť 
spustila priemyselnú ťažbu 
uhlia v roku 1909. 

Nové múzeum vzniklo pre-
stavbou bývalého baníckeho 
hotela. Projekt vypracoval                         

P. Juríček. Pôvodný priestor 
doplnila prístavba, budova 
zmenila charakter a bola pri-
spôsobená pre potreby múzea. 

Dnes sú pripravené expozičné 
priestory na troch podlažiach, 
kde sa návštevník dozvie všet-
ko od vzniku uhlia, cez banské  

(pokračovanie na str.3)

 V Handlovej máme nové múzeum 

Deň matiek
10.5

Najzákladnejším právom člo-
veka je právo na slobodu. Je 
tragické, ak sa v histórii ľudstva 
objavia udalosti, kedy musí 
človek so zbraňou v ruke brániť 
slobodu a spravodlivosť. Tým 
najväčším dôkazom o odhod-
laní jednotlivcov a národov 
postaviť sa nespravodlivosti je 
obetovať za svoje ideály to naj-
cennejšie – život.

8. mája 2015 ubehne presne 70 
rokov od skončenia najväčšieho 
krvavého konfliktu, II. svetovej 
vojny. Do svojej nenásytnej 
náruče zobrala veľa životov 
a spôsobila mnoho utrpenia. Je 
nesmierne dôležité vážiť si mi-
nulosť. Treba si pripomínať, ako 
sa takmer celý svet spojil proti 
útočiacemu fašizmu a čo všetko 
muselo byť obetované, aby bol 
porazený. Je nesmierne dôležité 
pestovať pamäť národa. Všte-
pujme našim deťom do srdiečok 
hrdosť na svoju domovinu. Pri-
pomínajme im, že ich dedovia 
boli pred sedemdesiatimi rokmi 
súčasťou bojov pri oslobodzova-
ní našej vlasti. Nedopusťme, aby 
sme zabudli, lebo národ, ktorý 
zabúda na svoju históriu a fol-
klór je národom chorým! Krásne 
to vystihol Jozef Cíger Hronský: 
„Národu možno odcudziť mno-
ho vecí: krajinu, pôdu, rieky 
a aj mu vypáliť dedinu. Národu 
možno vziať slobodu, ale nie je 
možné ukradnúť mu jeho histó-
riu, vyrvať mu to, čo je v jeho duši 
a čo nosí vo svojom srdci...“
Preto chcem poprosiť vás rodi-
čov, starých rodičov a učiteľov 
– vysvetľujte históriu našim 
deťom, učte ich milovať rodnú 
krajinu, naše Slovensko. 
Zároveň vás všetkých prosím, 
zapáľme spolu s našimi deťmi 8. 
mája symbolickú sviečku a po-
stojme pri pamätníkoch tých, 
ktorí bojovali za našu slobodu.
„Slobodu zbraňou my sme bráni-
li, vy prácou ctite naše mohyly.“

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

V piatok,1. mája sa na Slovensku 
roztočí hokejové šialenstvo a naše 
mesto Handlová nebude stáť bokom. 
Bary, reštaurácie, pohostinstvá 
pripravili pre svojich klientov sle-
dovanie priamych prenosov a Dom 
kultúry pozýva  fanúšikov na veľko-
pološnú projekciu do kina Baník.

Pred očakávanými Majstrovstvami sveta 
v ľadovom hokeji 2015 navštívil nášho 
primátora slovenský hokejový útočník 
a Handlovčan, Marek Viedenský. Stret-
nutie sa nieslo v neformálnom duchu 
a hovorilo sa, ako ináč, najmä o hokeji. 
V našej reprezentácii prajeme Marekovi 
veľa šťastia a čo najviac pukov v bráne. 
Dúfame, že silným a hlasným povzbu-
dzovaním dostaneme Slovensko na čo 
najvyššiu priečku.

Foto VMT

Aj Handlová žije hokejom
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Handlovčania darovali krv 
v Podnikateľskom inkubátore

V piatok, 24. apríla 2015 mohli Handlovčania darovať krv 
priamo v našom meste. 

Už po tretíkrát Podnikateľský inkubátor pozval do svojich 
priestorov transfúznu stanicu, aby jej zamestnanci odobrali tak 
potrebnú tekutinu. Darovať krv prišlo 37 darcov, medzi nimi aj 
prvodarcovia. Podujatie zorganizoval PI v spolupráci so Sloven- 
ským červeným krížom v Prievidzi.           
Ďalší odber krvi plánujeme zorganizovať 28. augusta 2015.        

                  VH

Kamenárstvo Jalovec
♦ kamenárske služby
♦ urnové hroby od 250€
www.kamenarstvo-sf.sk, 0917 112 177
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Nové múzeum
prístroje a nebezpečenstvá 
bane až po banské školstvo. 
Medzi najvzácnejšie exponáty 
patrí dýchací prístroj Dräger 
1904/1909 s maskou.
Aktuálnym trendom múzej-
níctva je pritiahnuť návštev-
níka do prezentovanej témy 
prostredníctvom zážitku 
netradičnými prehliadkami 
a doplnkovým programom. 
Súčasťou múzea je priestor 
pre enviromentálnu výchovu 
a tvorivé aktivity detí – EKO 
dielnička. Tu sa budú môcť na-
učiť pliesť košíky, tkať na jed-
noduchých malých krosnách a 
plstiť. Zo súčasných techník je 
zastúpené maľovanie na hod-
váb a výroba smaltovaných 
šperkov. 

Pri realizácii projektu patrí 
vďaka spoločnosti Hornonit-
rianske bane Prievidza, a.s. 
- bez ich technickej, materi-
álnej a personálnej pomoci 
by nebolo možné umiestniť 
do priestorov niekoľkotono-
vé exponáty. Významne sa 
podieľalo aj mesto Handlová 
– poskytlo objekt, pracovní-
kov múzea na konzerváciu 
prenesených exponátov, 
upravilo terén a podporilo 
samotný projekt. Veľká vďaka 
patrí členom handlovského 
Baníckeho spolku, ktorí sa 
striedali pri stavaní výdrevy 
v priestoroch múzea.

Múzeum vzniklo na podnet 
Handlovčanov a s ich podpo-
rou. Spĺňa všetky predpoklady 
pre poskytnutie priestorov na 
kultúrne, vzdelávacie i tvorivé 
aktivity a prispieva k rozvoju 
cestovného ruchu v Hand 
lovej. Múzeum je otvorené 
v apríli, pondelok až piatok, 
od 8:00 do 16:00, od mája sú 
otváracie hodiny v utorok až 
sobotu, od 9:00 do 17:00.

Ing. Magdalena Sombathyová, 
SBM Banská Štiavnica

Workout – cvičenie s vlast-
nou váhou. Do Čiech ho 
priniesli traja chlapci a s ra-
perom Revoltom založili ko-
munitu venujúcu sa tomuto 
netradičnému druhu športu. 

Práve ich heslo: „morálka, zodpo-
vednosť, vedomie“ inšpirovalo 
Handlovčana Andreja Haraka, 
aby sa spolu s našimi horolezcami 
a parkúristami pokúsil o niečo 
podobné. Prvotným nápadom, 
ako cvičiť s vlastným telom bolo 
pospájať lanom zopár stromov 
v Handparku. Postupom času si 
však Andrej uvedomil, že stromy 
nie sú dobré riešenie – rastú 
a podliehajú času. Potom prišiel 
nápad využiť už existujúce základy 
zrušených hojdačiek a preliezok. 
Tento nápad sa však nerealizoval. 

Prišiel vlastný projekt v podobe 
komplexného riešenia ihriska 
s tréningovými hrazdami. Projekt 
zafinancoval z veľkej časti Andrej 
Harak. Chcel to uskutočniť a usku-
točnil. Pri realizácii sa mu neskôr 
dostalo pomoci v podobe malých 
ústupkov, napríklad odvozu štrku 
na ihrisko zadarmo. Minulý rok sa 
mu podarilo vybudovať základy, 
osadiť do nich tri hrazdy a vysypať 
zoskočisko štrkom.
Workout však naberal na obľúbe-
nosti a preto sa tento rok Andrej 
rozhodol, že rozšíri už existujúce 
ihrisko. Na to už nebol celkom 
sám, nadšenci sa na svoje ihrisko 
„poskladali“. V sobotu, 18. apríla 
osadili stĺpy do betónových zá-
kladov a na ďalší deň pozvárali 
konštrukciu. Momentálne stále 
prebiehajú dokončovacie práce. 

Vo voľnom čase natierajú dobro-
voľníci konštrukciu a upravujú zo-
skočisko z vlastných prostriedkov.
Cvičenie na hrazdách je pre kaž-
dého. Posilňujú sa pri ňom všetky 
svaly v tele. Pozostáva zo základ-
ných piatich cvikov: zhyby, kliky, 
dipy (kliky na hrazde), brušáky 
a drepy. Na hrazdách sa precviču-
jú v rôznych variáciách s rôznym 
stupňom obtiažnosti. Ide o skvelý 
doplnok k akémukoľvek športu, 
ale funguje aj ako samostatný 
tréning kondície a vytrvalosti. 
Cvičenie je zadarmo a prístupné 
24 hodín denne.
Ak sa chcete pripojiť, je to veľmi 
jednoduché. Na sociálnej sieti fa-
cebook je založená verejná komu-
nita s názvom Workout Handlová, 
kde stačí napísať a dohodnúť sa.

VMT

Nadšenci rozšírili 
workoutové cvičisko v Handparku

Odkaz pre starostu
Mesto Handlová úspešne dotiah-
lo zmluvu s Inštitútom SGI a od 
25. apríla 2015 môžu občania 
mesta nahlasovať problémy 
jednoduchou a rýchlou formou. 
Obyvatelia môžu podnety posie-
lať priamo cez webovú stránku 
www.odkazprestarostu.sk, alebo 
prostredníctvom mobilných ap- 
likácií dostupných pre všetky 
operačné systémy – iOS, Android 
a Windows. Handlová je už tretím 
mestom v okrese, ktoré pridalo 
portál medzi svoje komunikačné 
nástroje, čím sa snaží reflekto-
vať trendy v používaní nových 
informačných a komunikačných 
technológií.
Portál odkazprestarostu.sk bol po 
prvýkrát spustený v Bratislave vo 

februári 2010. Postupne sa stal 
dobre fungujúcou súčasťou komu-
nikácie samosprávy s obyvateľmi 
v ďalších mestách a obciach, zlepšil 
ich činnosť a do dnešného dňa 
prispel k vyriešeniu viac ako 6800 
podnetov. 

Okrem riešenia aktuálnych prob-
lémov obyvateľov, portál pomáha 
zorientovať sa v kompetenciách 
samosprávy. Poskytuje možnosť 
sledovať pod každým podnetom 

komunikáciu medzi samosprávou 
a obyvateľmi, ale aj medzi samo-
správou a ďalšími subjektmi vstu-
pujúcimi do riešenia problému.

Mesto Handlová verí, že nový spô-
sob komunikácie úplne nahradí 
a dokonca bude lepšou alternatí-
vou doteraz fungujúcej diskusie. 
Cieľom je riešiť iba relevantné pod-
nety, ktoré budú zveľaďovať naše 
mesto a zlepšovať život v ňom.       

                                            VMT
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Handlovský 
abstinenčný klub
HAK vznikol v roku 2013 na 
stretávanie sa abstinujúcich 
alkoholikov, gamblerov 
a narkomanov spolu s ich 
rodinnými príslušníkmi 
a sympatizantmi. V Dome kultúry 
sa stretáva partia príjemných 
ľudí každý utorok o 15:30 hod. 
Sú aktívnymi abstinentmi a čo 
je najdôležitejšie, navzájom si 
pomáhajú.
Členom klubu sa môže stať 
každý, kto sa stotožňuje s jeho 
poslaním, cieľmi a presadzuje 
zdravý životný štýl bez drogovej 
závislosti.
HAK úzko spolupracuje 
s Klubom abstinujúcich priateľov 
v Prievidzi (KAPP) a spolu sa 
zúčastňujú spoločenských akcií 
– výročných stretnutí, tanečných 
zábav, športových hier, turistiky, 
plávania a to pod záštitou 
Asociácie klubov abstinujúcich 
Slovenska (ASKAS).
HAK sa zúčastňuje aj 
programov zameraných na 
prevenčnú a osvetovú činnosť 
v oblasti drogových závislostí 
formou besied a prednášok 
s odborníkmi.
Ak chceš žiť čistý život bez drogy, 
príď medzi nás.

„Nie je tragédiou zrieknuť sa 
v živote drogy, tragédiou je 
zrieknuť sa kvôli droge života.“

Mestská polícia informuje...

Mestská polícia zaznamenala za mesiac 
marec 2015 – apríl 2015 /od 19.03.2015 do 
19.04.2015/ celkom 393 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 79 priestupkov, 
z ktorých bolo 37 zistených vlastnou 
činnosťou a 29 oznámených občanmi mesta. 
Kamerovým systémom bolo zistených 13 
priestupkov. 
Z celkového počtu bolo 31 dopravných 
priestupkov. V 2 prípadoch použili 
príslušníci TPNZOMV, tzv. papuču.

VZN č. 1/2009 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach – 3 priestupky.
VZN č. 8/2013 o zákaze podávania 
alebo požívania alkoholických nápojov 
v územnom obvode mesta Handlová, Novej 
Lehoty a Morovna – 4 priestupky. 
Proti majetku boli oznámené 3 priestupky. 
Proti verejnému poriadku príslušníci MsP riešili 
12 priestupkov, z ktorých bolo 5 priestupkov 
na úseku rušenia nočného kľudu, 6 priestupkov 
bolo na úseku verejného pohoršenia a 1 
priestupok na úseku znečistenia verejného 
priestranstva. 

Proti občianskemu spolunažívaniu riešila MsP 
3 priestupky.
Zákon č. 223/2001 o odpadoch bol porušený 
v 7 prípadoch.
V 14 prípadoch bol porušený Zákon 282/
2002 o niektorých podmienkach držania 
psov /nezabránenie voľnému pohybu psa; 
neprihlásenie psa do evidencie; neoznámenie 
zmeny skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú 
do evidencie, neodstránenie výkalov/.
Pre podozrenie zo spáchania trestného činu 
boli 2 skutky odovzdané na OOPZ k ďalšiemu 
objasňovaniu. 
Príslušníci mestskej polície odchytili 11 
túlavých psov, ktorí boli umiestnení v útulku /9 
psov si z útulku zobrali ich majitelia/. 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 
117 zákrokov a 27 výjazdov k narušeným 
monitorovaným objektom.
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a tiesňovej 
linky 112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 
17 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od 19.03.2015 do 19.04.2015:

22.03.2015 o 23:05 hod. – tel. oznámené 
zo stálej služby MsP, že na MKS bola 

spozorovaná trojica mladíkov, pričom jeden 
z nich prevrátil betónovú smetnú nádobu 
pri PNS nachádzajúcom sa pri pošte na 
Nám. Baníkov a ďalšiu plechovú na námestí. 
Následne mala trojica mladíkov smerovať do 
pohostinstva Mamutík. Po zistení totožnosti 
bol priestupca vyzvaný, aby obidva koše 
zodvihol, vrátil na pôvodné miesto a verejné 
priestranstvo si po sebe vyčistil. Priestupok 
ukončený v zmysle zákona. 
31.03.2015 o 22:16 hod. - tel. oznámila 
obyvateľka mesta, že na ul. Kpt. Nálepku jej 
neznámy páchateľ rozbil zadné bočné okienko 
na jej osobnom motorovom vozidle a zo 
zadného sedadla odcudzil kabelku s osobnými 
dokladmi a tablet. Hliadka na mieste poučila 
oznamovateľku, aby vec oznámila na tel. 
č. 158, pričom hliadka vykonala kontrolu 
v blízkej lokalite. V Banskej kolónii a ani 
v Malej hôrke nebol zaznamenaný žiadny 
pohyb podozrivých osôb, preto sa hliadka 
vrátila naspäť k oznamovateľke, kde už bola 
prítomná aj hliadka OOPZ Há. Nakoľko sa 
jednalo o podozrenia zo spáchania TČ, vecou 
sa zaoberá OOPZ.
04.04.2015 o 04:26 hod. – stála služba 
oznámila hliadke narušený objekt motorest 
Korzár. Hliadka objekt skontrolovala a zistila, 

Obce majú  nové povinnosti
Každá obec má zákonom stanovenú povinnosť mať vypracovanú a aktualizovanú koncepciu rozvoja tepelnej energetiky v 
obci. Koncepcia sa musí aktualizovať minimálne každých päť rokov a dôkladne dodržiavať. Dokumenty musia byť v zhode 
s koncepciou Energetickej politiky SR, schválenou v októbri 2014 - tá obciam prisudzuje rozhodujúcu úlohu v zabezpe-
čení dodávok tepla pre svojich obyvateľov a ukladá im povinnosť zabezpečiť na svojom území „ekonomicky prijateľný a 
environmentálne akceptovateľný spôsob dodávky tepla“. Správne nastavená energetická koncepcia obcí musí dbať na 
znižovanie spotreby energií, znižovanie množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, ako aj na komfort a bezpečnosť dodáv-
ky. Štúdia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry jednoznačne poukázala, že pri výrobe tepla znečisťujú ovzdušie 
výrazne viac malé zdroje. Je lacnejšie a efektívnejšie rozvíjať už vybudované a dobre fungujúce systémy CZT (centrálny 
zdroj tepla), ako budovať nové individuálne zdroje tepla.                KMET Handlová, a.s.
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Uctili sme si padlých
Dňa 2. apríla 2015 sme si pripomenuli pietnou 
spomienkou Oslobodenie Handlovej. Od tejto 
historickej udalosti ubehlo presne 70 rokov. 
Padlým bojovníkom na znak úcty a vďaky polo-
žili k pamätníku vence zástupcovia mesta na čele            
s primátorom Rudolfom Podobom, Jozef Stopka, 
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
zástupcovia Základnej organizácie Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia 
Grémia politických strán a hnutí mesta Handlová, 
zástupcovia SMER sociálna demokracia, zástup-
covia Handlovského baníckeho spolku, zástup-
covia Základnej organizácie Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých, zástupcovia Matice Slo-
venskej so študentmi Gymnázia Ivana Bellu a žiaci 
a pedagógovia Základnej školy Školská.     (VMT)

Tancovalo sa pre Vanesku
11. apríla 2015 tancovalo naše Volcano v Dome 
kultúry pre malú Vanesku. Vaneska je dievčat-
ko, ktorej nebolo do vienka dané zdravie. Jej 
rodičom chcela pomôcť naša tanečná skupina 
aspoň formou benefičného vystúpenia. Vyzbie-
ralo sa 513,20 EUR. Tie budú použité na čiastočnú 
náhradu nákladov na delfínoterapiu pre Va-
nesku.Všetkým ďakujeme a Vaneske prajeme len 
to najlepšie.                                                            (VMT)

Šou jedného muža 
V pondelok, 20. apríla 2015 v Dome 
kultúry vystupoval známy umelec 
Miroslav Donutil. Rozprával o ces-
tovaní a svojich zážitkoch. V sále pa-
novala dobrá nálada, na každej tvári 
hral úsmev a rozliehal sa smiech. 
Predstavenie bolo poprepletané 
hudobnými vstupmi, v ktorých 
spieval sám umelec.                 (VMT)

že NP rozbil a otvoril okno smerom od rybníka. 
Hliadka vec oznámila stálej službe a vykonala 
na mieste fotodokumentáciu. Stála služba na 
miesto privolala hliadku OOPZ a informovala 
majiteľa. Na miesto sa dostavila hliadka OOPZ 
a majiteľ. Nakoľko bolo podozrenie, že došlo 
k vlámaniu a vstupu do objektu, hliadka 
OOPZ privolala na miesto služobného psa so 
psovodom a spolu prehliadli objekt zvnútra 
za prítomnosti majiteľa. Ten uviedol, že mu 
pravdepodobne nič neukradli. Vec rieši OOPZ 
Handlová. 
04.04.2015 o 20:40 hod. - tel. oznámil vodič 
Taxislužby, že na ul. 1. mája mu neznámy muž 
skočil pred vozidlo a buchol mu päsťou po 
čelnom skle, ktoré prasklo pri pravom stĺpiku. 
Uviedol, že chlap bol pod vplyvom alkoholu 
a s ním sa pri vozidle nachádzali dve neznáme 
ženy a dvaja muži. Po príchode na miesto 
hliadka spozorovala taxík odparkovaný na ul. 
1. mája. Vodič hliadke uviedol, že muž mal na 
sebe oblečenú červenú bundu a ten druhý 
čiernu. Hliadka šetrením spozorovala na ul. 
Lipovej troch mužov ako sa opierajú o plot 
SOU, jeden stál v strede cesty a postavil sa pred 
idúce služobné vozidlo MsP. Hliadka zistila 
totožnosť všetkých osôb. S mužmi boli aj dve 
ženy, pričom jedna z nich uviedla, že sklo rozbil 
jej syn a škodu uhradia majiteľovi Taxislužby, 
nakoľko ho poznajú. Po chvíli oznámil majiteľ 
Taxislužby, že vec ďalej riešiť nebude, nakoľko 
sa dohodol s priestupcom, že škodu uhradí. 
04.04.2015 o 23:03 hod. - tel. oznámené, že 

oproti Basketbaru na Partizánskej ulici horí 
smetná nádoba na papier – vec oznámená 
hasičom. Po príchode sa na mieste nachádzal 
oznamovateľ aj zamestnanci Basketbaru. 
Hliadka požiadala oznamovateľa o vedro s 
vodou na uhasenie smetnej nádoby. Hliadka 
oheň uhasila. Zistené, že v smetnej nádobe 
sa nachádzalo pár kúskov papiera. Smetná 
nádoba poškodená nebola. Hliadka odvolala 
hasičov, nakoľko výjazd nebol potrebný.
05.04.2015 o 13:48 hod. – tel. oznámené, 
že na ul. MC pri obratnej autobusu nabúralo 
vozidlo Peugeot do paneláku a poškodilo 
fasádu. Hliadka oznam preverila a zistila, 
že oznam sa zakladá na pravde. Jednalo sa 
o Peugeot 406 bordovej farby. Na miesto 
bola privolaná dopravná polícia. Vodič ani 
spolujazdec zranení neboli. Hliadka zotrvala 
na mieste do príchodu polície.
06.04.2015 o 20:30 hod. – počas 
pochôdzkovej činnosti hliadka na Lipovej 
ulici počula búchanie a rinčanie skla. Bola 
spozorovaná partia 5 osôb, ktorí sa pred 
hliadkou dali na útek. Príslušníci MsP jedného 
z chlapcov zadržali. Bolo zistené, že prevrátili 
smetné nádoby pri ZŠ MN. Jednalo sa o plastové 
nádoby na separovaný odpad a to na plasty, 
pričom ešte kopli do nádoby na sklo. Smeti 
neboli vysypané. Zadržaný chlapec privolal 
MT na miesto aj ostatných chlapcov, ktorí 
uviedli, že nič iné nerozbili. Smetné nádoby 
napravili a dali na pôvodné miesto. Osoby boli 
predvedené na útvar MsP za účelom zistenia 

totožnosti, pričom mala hliadka podozrenie, že 
konzumovali alkoholické nápoje. Na útvar MsP 
boli privolaní aj ich rodičia. Za ich prítomnosti 
bola vykonaná dychová skúška na prítomnosť 
alkoholu v dychu s negatívnymi výsledkami. 
Ukončené v zmysle zákona.
09.04.2015 o 12:25 hod. - tel. požiadali 
z OOPZ o súčinnosť pri odchyte psa na ul. 
Mostná, nakoľko je podozrenie, že majiteľ bytu 
zomrel, lebo sa po schodišti šíril neznesiteľný 
zápach a v byte sa nachádza aj pes. Na mieste 
sa nachádzala aj hliadka HaZZ, ktorá byt 
otvorila. V byte bol bez známok života nájdený 
muž. Jeho pes bol odchytený a umiestnený 
v útulku. V riešení OO PZ. 
10.04.2015 o 19:55 hod. - tel. požiadali 
z OOPZ o preverenie oznamu, že na Okružnej 
ulici má taxikár problém so zákazníkmi. Na 
mieste bolo zistené, že taxikár priviezol do 
Handlovej manželský pár zo sociálneho 
zariadenia Bôrik Nitr. Pravno a oni nemajú na 
uhradenie sumu 25 €. Hliadka sa telefonicky 
skontaktovala s personálom Bôriku, kde bolo 
oznámené, že oni ani nevedia, že manželia sú 
v Handlovej, nakoľko im povedali, že sa idú 
len trošku prejsť. Zamestnankyňa uviedla, že 
udalosť ide riešiť s riaditeľom zariadenia, ktorý 
sa hliadke MsP ozval a uviedol, že hneď si ide 
pre manželov a s taxikárom sa dohodne na 
zaplatení dlžnej sumy. Na miesto sa dostavila 
aj hliadka OOPZ, ktorá s obidvoma stranami 
zotrvala na mieste do príchodu riaditeľa.

MP

Aprílové webové správy
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Jubilanti v mesiaci 
apríl 2015

Fusatá   Irena
Marko   Jozef
Malanková  Rozália
Ferčáková Helena
Gatialová  Júlia
Francová  Valéria
Karová   Mária
Balušinská  Božena
Líšková  Pavlína
Benkovičová  Mária
Viteková  Angela
Pipíška   Rudolf
Zderková  Eva
Bombošová  Justína
Kubalová  Katarína
Parák   Július
Tušková  Margita
Ďurík   Pavel
Piroška   František
Kvoriak  Juraj
Tomanicová  Žofia
Žigmundová  Oľga
Benko   Ján
Farkas   Zoltán
Mikler   Ladislav
Kováč   Pavel
Jelinek   Ján
Ružbašán  Eugen
Bielik   Pavol
Fabianová  Alena
Kmeť   Ján

Narodené detičky 
marec/apríl 2015

Michal   Šorl
Štefan   Kubálek
Lucas   Lihocký
Filip   Tonhauser
Tomáš   Nagy
Jakub   Kašša
Michaela  Dúbravková
Alžbeta  Tichá
Sofia   Karkuszová

POMÁHAME 
DOSAHOVAŤ 
VAŠE CIELE
Help, n.o. v máji 2015 
otvára tieto kurzy:

· Opatrovanie
- otvorenie 18.05.2015
· Obsluha motorových 
vozíkov 
- otvorenie kurzu podľa 
individuálnych požiadaviek 

Do kurzov sa môžete 
prihlásiť už dnes: 
Help, n.o. Handlová, 
Námestie baníkov 8 (nad MsP, 
2. posch.)

tel.: 0905 884 813; e-mail: 
kmetova@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk

Opustili nás 
marec/apríl 2015

Jozef  Ježek 71 r.
Ján  Gecler  62 r.
Eugen  Caja  86 r.
Viliam  Hock  86 r.
Mária  Božiková  78 r.
Pavlína  Fabianová  77 r.
Ľudmila Dierová  78 r.
Terézia  Lebrušková  82 r.
 

V stredu, 1. apríla 2015 sa uskutočnila na Základnej škole Morovnianska cesta Zelená noc. Na večer 
si všetci obliekli zelené šaty, pretože zelená je farbou ekológie a návrat domov bol naplánovaný až 
na Zelený štvrtok. Ubytovanie zabezpečili pevné steny tried. Ekologický večer začal prednáškou 
o triedení odpadu. Tvorivé dielne boli zamerané na separáciu – účastníci vyrobili plagáty na 
ukážku správneho triedenia a farebné nádoby na odpad. Tieto diela boli rozmiestnené po škole. 
Pripomínajú, že našu Zem treba chrániť. Vyrobenie zelenej knihy chránených živočíchov a rastlín 
bolo poslednou úlohou. Ekologická, zelená noc skončila tancovaním na najlepšej diskotéke.
V triedach čakali ustlané postele, ale deti do rána diskutovali o získaných poznatkoch a zážitkoch. 
Nevyspaté sa uložili do svojich postelí až doma.                                                       Mária Maňáková ml.

Zelená noc

J a n u á r 2015:
Nové:
- MM Electric, Námestie 
baníkov 10/4
Presťahované:
- diskontná predajňa z Nám. 
baníkov 19 na Nám. baníkov 
20 (hotel Baník) 
Zrušené:
- predajňa mäsa a mäsových 
výrobkov, Mostná 6 

F e b r u á r 2015:          
- neboli otvorené žiadne 
prevádzky

Zrušené:
- pohostinstvo BIBA, Morovno 
115
        

M a r e c 2015:
Nové:
- mäsiarstvo, Mostná 6
- zlatníctvo, klenotníctvo , 
výroba a oprava šperkov, 
Námestie baníkov 6
Presťahované:
- NIKÉ, stávková kancelária 
z Nám. baníkov 3 na Nám. 
baníkov 20 
Zrušené:
nie sú evidované

Pozvánka na Mestské 
zastupiteľstvo

Primátor mesta Handlová, 
Ing. Rudolf Podoba, pozýva 
všetkých obyvateľov na 
Mestské zastupiteľstvo 
v meste Handlová, vo štvrtok 
28. mája 2015 o 14:00 hod., 
do Veľkej zasadacej miestnosti 
Mestského úradu. Pozvánku 
spolu s programom nájdete 

na www.handlova.sk a na 
úradnej tabuli pred Mestským 
úradom Handlová.

Novootvorené a zrušené prevádzkarne rok 2015
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V spomienkach navždy Ťa máme, 
s bolesťou v srdci spomíname. 

Dňa 12.5.2015 uplynie 12 rokov, čo nás 
opustil drahý manžel, brat, švagor 

Marianko Bugár. 

S láskou spomína manželka a ostatná 
rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ďaku-
jeme všetkým tým, ktorí sa dňa 10.4.2015 
prišli rozlúčiť s našou drahou manželkou, 
mamičkou a starou mamou, pani 

Ľudmilou Dierovou. 

Zároveň ďakujeme za starostlivosť MUDr. 
Vlčkovej a MUDr. Pastuchovej. 

Smútiaca rodina.

Už nepočuť ockov hlas, už viac 
nepríde medzi nás, deti, ženu 

a vnúča si nepohladí a nepovie, 
drahí moji, mal som vás veľmi rád. 

Dňa 24.5. uplynie 10 rokov, 
čo nás opustil 

Ľudovít Grúber. 
Spomíname manželka a deti. 

Smrť je neoddeliteľná súčasť života. Aj tak je 
však nepochopiteľná pre toho, komu odišiel 
blízky človek. 

Dňa 24.4.2015 uplynul 1 rok od úmrtia 
nášho manžela, otca, svokra a dedka
 

Tibora Bugára. 

Ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. Manželka a synovia s rodinami. 

Nebom sa plaví moja duša čistá, dívam sa 
z výšky v pokoji...
Neplačte, už ma nič nebolí ...

Dňa 19.5. uplynú 2 roky, čo nás opustil 
milovaný syn a brat 

Imrich Trnka. 

S bolesťou a láskou spomínajú rodičia, 
súrodenci a blízka rodina. 

Dňa 6.5. uplynie 5 rokov, čo 
nás opustil náš milovaný otec 

a starký 

Ján Dobrotka. 

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. S láskou 

spomínajú deti.

Medzinárodný deň 
múzeí
„Múzeum je inštitúciou, ktorá nám pomáha orientovať sa 
v súčasnom svete pri hľadaní toho, kto sme, odkiaľ prichá-
dzame a kam smerujeme.“

18. máj si pracovníci múzeí a ich priaznivci pripomínajú 
každoročne od roku 1977 ako sviatok všetkých múzejníkov. 
Múzeá otvárajú návštevníkom svoje pracoviská a výstavné 
priestory, aby pripomenuli širokej verejnosti svoje úlohy 
a poslanie. Múzeá majú nezameniteľné a nezastupiteľné po-
stavenie pri ochrane kultúrneho dedičstva. Hmotné doklady 
a zbierkové predmety cieľavedome zhromažďujú, ochraňujú 
a po odbornom i vedeckom zhodnotení prezentujú rozličný-
mi spôsobmi verejnosti.
Pod záštitou Rady Európy sa po piaty krát organizuje celoeu-
rópske podujatie Noc múzeí a galérií. Cieľom je prezentácia 
kultúrneho dedičstva, význam jeho záchrany a ochrany pri 
kultúrnej výmene a šírenie informácií o kultúrnej rozmanitosti 

jednotlivých krajín a regiónov Európy.
Slovenské banské múzeum v Handlovej Vás pozýva na Me-
dzinárodný deň múzeí do svojich novootvorených priestorov 
v sobotu, 16. mája 2015. Pre návštevníkov je pripravená 
prechádzka po uhoľnej expozícii, najmenší návštevníci budú 
mať možnosť upiecť voňavý chlebík. Múzeum bude v tento 
deň otvorené od 9:00 do 23:00 hod.

Slovenské banské múzeum – múzeum uhoľného baníctva 
na Slovensku, Handlová, Vás v mesiaci máj pozýva do EKO 
- dielničiek:
· ku dňu matiek Plstený šperk pre mamičku (5. a 7. mája), 
vstupné 2 EUR
· tvorivé dielne Plstenie ovčej vlny (12., 19. a 26. mája), 
vstupné 1,50 EUR
· tvorivé dielne Drotárske techniky (13., 14., 20., 21., 27. a 
28. mája), vstupné 1,50 EUR

Múzeum poskytuje v dopoludňajších hodinách o 9:00, 10:00, 
11:00 a 12:00 hod. vstupy pre školy. Popoludní v čase od 14:
00 do 16:00 hod. je prístupné pre verejnosť.

JO

Bolesťou unavená tíško si zaspala, zane-
chajúc všetkých, čo si mala rada. Prázdno je 
tam, kde znel tvoj hlas, spomienka na teba 
ostane navždy v nás. 

Dňa 5.5.2015 uplynie 1 rok od úmrtia 
našej milovanej mamičky, starkej a pra-
babky 

Alžbety Lenčovej. 

S úctou a láskou spomína dcéra Vlasta a synovia Karol, Zoltán 
a Július s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku. 

Dňa 7.5.2015 si pripomíname 10. výročie 
úmrtia pána 

Eduarda Schnierera. 

S láskou spomína manželka, deti a vnúčatá. 

Dňa 1.5. si pripomíname 11. výročie úmrtia 
milovaného otca a dedka pána 

Michala Chromíka. 

Veľmi nám chýbaš. Syn Michal s rodinou. 

Predám byt 
na Morovnianskej ulici, 
pod školou. 2 izb 64.m2., plast. okná, 
zateplený, renovovaný vchod. Lodžia 
+ balkón. Cena 22 900,- pri rýchlom 
jednaní a hotovosti – dohoda. 
Tel. 0908 867 680
fishermanxx@gmail.com

www.kesovka.sk

0850166 666

Dňa 25. mája si pripomíname 25. rokov, 
čo nás opustil 

Milan Kašša. 

S láskou spomínajú manželka Lýdia, 
synovia Milan a Ivan s rodinami.



ZUŠ mala úspešný 
mesiac
14. apríla 2015 sa uskutočnil absolventský 
recitál Márie Schwartzovej pod vedením 
Denisy Smačkovej. Na príprave koncertu 
sa podieľali Katarína Engererová a Jana 
Kočnerová. Výborný výkon Márie bol 
obohatený o skvelú dramaturgiu a výraz. 
Koncert bol plný emócií a zanechal krásny 
zážitok. Márii prajeme veľa šťastia pri 
maturitných skúškach a želáme, aby bola 
hudba naďalej súčasťou jej života.

16. apríla 2015 sa Eliška Čičmancová 
v sprievode svojho učiteľa Jána Králika 
zúčastnila celoslovenskej súťaže 
v kompozícii vážnej hudby, kde obsadila 
druhé miesto v III. kategórii s notovým 
zápisom.

17. apríla 2015 sa v Kremnici konala jedna 
z najväčších speváckych súťaží Kremnické 
laso. Z našej ZUŠ sa pod vedením Anežky 
Balušínskej zúčastnila Adela Gazdíková, 
ktorá v I. kategórii získala 2. miesto. 
Laura Minichová v II. kategórii podala 
výnimočný výkon a celkom suverénne 
vyhrala. Víťazkám a skvelej hlasovej 
pedagogičke srdečne blahoželáme.

21. apríla 2015 zorganizovala ZUŠ 
v priestoroch ZŠ Ráztočno dva výchovné 
koncerty. Poďakovanie za prípravu patrí E. 
Filipovej, Z. Angelovej a J. Kočnerovej.

V priestoroch ZUŠ sa v ten istý deň konal 
druhý zo série družobných koncertov. 
Bol uskutočnený v spolupráci so ZUŠ 
Nitrianske Pravno a zameraný na 
súborovú hru. Poďakovanie za iniciatívu 
patrí J. Babuljakovej.

25. apríla 2015 sa Ivana Preinerová so 
žiakmi zúčastnila tanečnej prehliadky 
Zvolenské tanečné pódium. 

30. apríla 2015 sa Zuzana Anjelová 
so žiačkou zúčastnila celoslovenskej 
súťaže v hre na dychové nástroje v Starej 
Ľubovni. O výsledku v čase uzávierky 
novín nebudeme vedieť, ale budeme veriť 
v dobré umiestnenie.

V. Ferčáková
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 Zľava 5% pri zakúpení tovaru nad 100 €

 OPÄŤ ŠROTOVNÉ, pri kúpe  sedacej súpravy nad 300€, 
dovoz a likvidácia starej sedacej súpravy na naše náklady

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 Texas

Luton 3R Miky

Lux Koko

299 €279 €

269 €

Dovoz zdarma

888 € 499 €

789 €
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INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Z oddelenia pre 
dospelých čitateľov...

Nedávne stretnutie mladých ľudí - Infofórum, 
nás inšpirovalo oživiť informácie o našom 
oddelení beletrie a náučnej literatúry pre do-
spelých (od 15 r.). V knižnom fonde je viac ako 
30 000 titulov. Okrem kníh sú voľne prístupné 
na absenčné i prezenčné zapožičanie noviny 
a časopisy. Na výber ponúka knižnica krásnu 
literatúru: romány, poviedky, poéziu, literatúru 
klasickú, súčasnú, svetovú, slovenskú, regio-
nálnu - v origináli i preklade, odbornú a popu-
lárno-náučnú literatúru zo všetkých vedných 
odborov, encyklopédie a slovníky.

Aké ďalšie služby poskytujeme? Dôležitou sú-
časťou knižničnej práce je knižnično-informač-
ná činnosť - konzultačné služby pri výbere lite-
ratúry a vyhľadávanie relevantných informácií 
z knižničného fondu. Čitateľ zadá tematickú 
požiadavku na odbornú literatúru, ktorú bude 
potrebovať na vypracovanie seminárnej, dip-
lomovej, alebo ročníkovej práce a už v nasle-

dujúci deň si môže prísť pre knihy. Počas roka 
spracujeme okolo dvetisíc odborných tém. 
Špeciálne požiadavky na dokumenty, ktoré v 
knižnici nemáme sa snažíme zabezpečiť z inej 
knižnice prostredníctvom medziknižničnej vý-
požičnej služby. Táto služba je určená a aj vyu-
žívaná predovšetkým študentmi (ročne využije 
službu okolo sto čitateľov). Často využívanou 
službou je rezervácia práve požičaných titulov 
z oblasti náučnej literatúry i beletrie. Keď sa 
požadovaná kniha vráti, čitateľ je o tom in-
formovaný telefonicky. Knihy sa tak rýchlejšie 
dostanú k používateľovi a zároveň zvyšujeme 
obratovosť knižničného fondu.

Celý knižničný fond je verejne prístupný. Na 
našej web stránke si môže návštevník tituly vy-
hľadávať cez on-line katalóg a následne si ich 
osobne, telefonicky alebo mailom objednať. 
V knižnici môžete získať informácie o kniž-
ničnom fonde, sekundárnom informačnom 
aparáte, čítať periodiká, študovať v priesto-
roch knižnice, využívať verejný internet, tlačiť 
z internetu, kopírovať časti z knižničných do-
kumentov, zúčastniť sa podujatí, literárnych 
popoludní, stretnutí so spisovateľmi... 
Čitateľ využíva knižnicu na základe platného či-
tateľského preukazu. Výška ročného členského 
príspevku je v porovnaní s cenou novej knihy 

symbolická – 2,20 EUR (študenti, dôchodcovia) 
a 2,50 EUR (ostatní). Všetky nadštandardné 
služby knižnice sú bezplatné. Knižnica je tu pre 
vás každý pracovný deň od 8.00-18.00 hod. Te-
šíme sa na návštevu každého čitateľa.  DM

Pripravujeme v máji:
Jubilujúci spisovateľ: 
Martin Kukučín (155. výročie narodenia); 
Jozef Gregor Tajovský (75. výročie naro-
denia)
Podujatia:
„Rok Ľudovíta Štúra“ - cyklus podujatí 
k 200. výročiu narodenia
Gymnazisti v knižnici - literárna hodina 
Zážitkové čítanie z kníh slovenských 
autorov - pre 1. stupeň ZŠ
Podivuhodné príbehy 7 morí (J. Uličian-
sky)
Dokonalá Klára (G. Futová)
Spisovateľka v knižnici. Anna Gürtlero-
vá, regionálna spisovateľka - beseda 
Deň matiek - tvorivé diele.
Literárne hodiny. Tematické hodiny - 
podľa záujmu vyučujúcich.

ZŠ Mierové námestie 
v medzinárodnom 
testovaní
Do testovania medzinárodnej 
štúdie PISA 2015 (Programme 
for International Student Asses-
sment) bola medzinárodným 
konzorciom OECD vybratá zá-
kladná škola Mierové námestie. 
Testovania sa zúčastní v dňoch 
23. a 24. apríla 2015. Bude pre-
biehať elektronickou formou 
a zhodnotí čitateľské schopnosti, 
finančnú gramotnosť a matema-
tické a prírodovedné znalosti.
OECD PISA 2015 je výskumný pro-
jekt prebiehajúci v 60 krajinách 
sveta, informuje a porovnáva 
vzdelanostnú úroveň 15-ročných 
študentov. Cieľom je sledovať 
výsledky vzdelávacích systémov 
zúčastnených krajín a prinášať 
návrhy na ich zlepšenie.

Iveta Jakubová

Dom kultúry pozýva
Deň víťazstva nad fašizmom
Starý kontinent v troskách a viac ako 50 miliónov 
obetí - to je bilancia najväčšieho vojenského konflik-
tu v dejinách, II. sv. vojny.
Deň víťazstva nad fašizmom si každoročne pripo-
míname v deň, kedy nemecká armáda kapitulovala. 
Tento rok ubehne 70 rokov od tejto udalosti. 
2. mája 1945 dobyla Červená armáda Berlín, no 
ani po samovražde Adolfa Hitlera sa jej nepodarilo 
dohodnúť kapituláciu Nemecka. Bola podpísaná 
až 7. mája 1945 o 2:41 hod. v Remeši s predstavi-
teľmi Nemecka a ôsmimi spojeneckými generálmi 
z Veľkej Británie, USA, ZSSR a Francúzska. Na druhý 
deň sa do 23:01 hod. mali ukončiť všetky boje. 
Sovietske vedenie presadilo, aby dokument podpí-
sali najvyšší nemeckí velitelia. Posledný akt podpisu 
bezpodmienečnej kapitulácie všetkých nemeckých 
pozemných, námorných a vzdušných ozbrojených 
síl sa zopakoval v noci z 8. na 9. mája 1945 v sídle 
sovietskeho štábu v Berlíne – Karlhorste. Podpisom 
vstúpila do platnosti 8. mája o 23:00 hod. stredoeu-
rópskeho času. V ZSSR bolo už po polnoci, teda 9. 
mája. Vojna v Európe sa skončila a tisícročná Tretia 
ríša po dvanástich rokoch prestala existovať.

Pozývame Vás na koncert jednej z najúspešnejších a 
zároveň aj najpopulárnejších folklórnych skupín na 

Slovensku. Kysucký prameň z Oščadnice 
privítame v Dome kultúry mesta Handlová v piatok, 
15. mája 2015 o 18,00 h. V Handlovej sa Kysucký pra-
meň predstaví v zostave - kapelník- Jozef Smolka, 
Karol Časnocha, Patrícia Čepcová, Libuša Gužíková, 
Ján Bazger, Ján Jendrišák a Danuša Bartošová. Vstup-
né: 7 €.

Naúspešnejšia travesti skupina Screamers, ktorá 
má v Handlovej veľa priaznivcov prichádza s radi-

kálnou zmenou. Svoje sily spojila s travesti skupinou 
Techtle-Mechtle a pripravila novú show, Přijela pouť. 
DK Handlová, nedeľa, 24. máj 2015 o 18.00. 

Milí priatelia, pozývame Vás opäť do divadla. Pri-
chádza k nám Radošinské naivné divadlo s pokra-
čujúcou trpko - smiešnou komédiou o dvadsiatom 
storočí (1950 - 2000), Sčista-Jasna. Dom kultúry 
Handlová, 26. mája 2015 o 19,00 h, vstupné: 12,00 €

Rekonštrukcia I/50

V súvislosti s rekonštrukciou 
štátnej cesty I/50, ktorá prebie-
ha na viacerých miestach, opäť 
upozorňujeme obyvateľov 
a všetkých účastníkov cestnej 
premávky, aby dôsledne do-
držiavali nadradené dočasné 
dopravné značenia, zbytočne 
neohrozovali a neobmedzo-
vali cestnú premávku a hlavne 
dbali na svoje vlastné zdravie.
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Oblastné kolo 
Slovenského pohára „C“
V sobotu, 21. marca 2015 sa v telocvični 
ZŠ Morovnianska cesta uskutočnilo prvé 
oblastné kolo Slovenského pohára „C“ 
v športovej gymnastike žien.

Dievčatá z klubov športovej gymnastiky 
Handlová, Prievidza, Trenčín, Topoľčany, 
Martin a Brezno sa snažili ukázať svoje pred-
nosti, získať najlepšiu výkonnostnú triedu 
a postup do Bratislavy na prvé kolo Sloven-
ského pohára „C“. 
Preteky odštartovali súťažou žien, junio-
riek a starších žiačok. Okrem skúsených 
gymnastiek sa prvý krát v staršej kategórii 
predstavili Alexandra Strižencová a Timea 
Briatková z Klubu športovej gymnasitky, 
Handlová. Boli pripravené, ale nevyhli sa 
nováčikovským chybám. Tie ich stáli postup 
do Bratislavy. Andrea Duníková z toho isté-
ho klubu sa tak isto nekvalifikovala a stala sa 
prvou náhradníčkou.

Podmienky kvalifikácie so svojim štandard-
ne dobrým výkonom splnili Laura a Nina 
Koštialové, Viki Matiašková a Tamarka Kap-
lanová.

V kategórii najmladších žiačok nás reprezen-
tovali Šárka Štupáková, Františka Rumpliová 
a Vaneska Klčová. Karin Strižencová si v tejto 
kategórii vybojovala striebornú medailu.
Svoje prvé preteky v kategórii mladších 
žiačok absolvovala Peťka Janíková. Nekva-

lifikovala sa síce do Bratislavy, ale svojim 
výkonom si získala sympatie. Postup si 
zabezpečili Nikolka Nieburová a Hanka Kot-
lárová, ktoré spoločne obsadili štvrté a piate 
miesto. 

Mária Kotríková

Volcano opäť úspešné
Naša súkromná ZUŠ Volcano sa v dňoch 18. a 19. apríla 2015 zúčastnila 
Majstrovstiev Slovenska vo výrazových tancoch v Leviciach. Úspech 
v súťaži zaručil nomináciu na Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať 
25. – 28. júna v Maďarsku pri Balatone.
Na súťaži si zmeralo sily 53 tanečníkov. Našu školu reprezentovali tré-
nerky Romana a Kristína a tanečné formácie Baby Volcano, Volcano Ju-
nior, Volcano Profi a Stars. Vybojovali sme zlato so sólom K. Kolorédy-
ovej a vystúpeniami Mamma Mia, Alice in Partyland, Marilyn Monroe 
a Circus. Tie sa nominovali do vyššej súťaže. Bronz získala choreografia 
Perinbabka.
Sme nesmierne pyšní na našich žiakov a veľké ďakujem patrí tréner-
kám i rodičom za ich podporu. 
Tešíme sa na ďalšiu súťaž, ktorá nás v najbližších dňoch čaká v Bojni-
ciach.                                                                                   Petra Kováčiková

OSLÁVTE MÁJOVÉ 
SVIATKY pohybom 

Počas májových sviatkov 1. mája 
(piatok) a 8.mája ( piatok ) je Pla-
váreň mesta Handlová otvorená 
od 9.00 hod do 19.00 hod.

POZOR ZMENA V PREVÁDZKO-
VANÍ FÍNSKEJ SAUNY !

Od 1. mája otvorená FÍNSKA 
SAUNA V DŇOCH :
STREDA  od 10,00 - do 20,00 h
PIATOK  od 14,00 - do 20,00 h.
NEDEĽA  od 10,00 - do 19,00 h.

Tak isto je možné využívať aj 
služby MASÉRA.
Pre veľký záujem je potrebné sa 
objednať v pokladni na telefó-
nom čísle: 0918 911 401

Infrasauna je v prevádzke 
nepretržite počas otváracích 
hodín plavárne.

Prednosti INFRASAUNY 
Okrem mimoriadne viditeľných 
výsledkov pri problémoch s 
nadváhou, formovaní postavy, 
celulitíde a skrášlení pleti, je 
veľmi účinnou metódou pri zni-
žovaní stresu, napätia, únavy a 
pri nabíjaní energie. Ponúkame 

vodorovnú, kde je rozmiestne-
nie tepla v súlade so základnými 
parametrami pre ľudské telo 
- „chladná hlava, teplé nohy“. 
Cena 3,50 € /40 minút

Kontakty: 
Pokladňa 0918 911401
Kancelária 046/5475 736, 
alebo 046/3810793

Plavecký klub Handlová 
Vás pozýva na plavecké prete-
ky O pohár mesta Handlová 
v plávaní žiakov kategórie „C“

23. – 24.05.2015 
Krytá plaváreň mesta 
Handlová
Štartujú: žiaci a žiačky kategó-
rie „C“ ročník narodenia 2005 
– 2006.
Možnosť štartovať aj ročník nar. 
2007 a ml.
LEN REGISTROVANÍ PRETEKÁRI 
A PRETEKÁRKY.

Príďte podporiť našich 
plavcov.
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www.alusolid.sk
0905 981 459

Plastové a hliníkové okná 
za najlepšiu cenu

Alusolid SK, s.r.o.

V piatok, 10. apríla 2015, sa uskutočnilo v Handlovej tradičné športové 
podujatie. Zúčastnilo sa ho 21 dospelých bežcov, 6 juniorov a 87 žiakov. 
Garantom a zároveň generálnym sponzorom bolo mesto Handlová. 
Hlavnými organizátormi podujatia boli Centrum voľného času v spolu-
práci s AMK Baník Handlová a Miroslav Michálek, ktorý znova zafinan-
coval vecné ceny pre nižšie kategórie. Za spoluprácu ďakujeme členom 
Hasičského a záchranného zboru, Mestskej polícii a DaMPu. 

Bežalo sa po asfaltovej trati od Námestia baníkov, cez Partizánsku 
a Potočnú, k cieľu vytýčenému tiež na Námestí baníkov. Absolútnym 
víťazom sa stal Michal Talán z AC Stavbár, Nitra, s časom 15 min. 10 s. Na 
zlatej priečke sa vo svojich kategóriách umiestnili dvaja Handlovčania: 
Daniel Bohuš zo ZŠ Morovnianska cesta, v kategórii mladší žiaci na 800 
m a Miroslav Ťapušík v kategórii muži 40 – 49 rokov na 5000 m.

Paulína Deliová

32. ročník Behu oslobodenia mesta 

MBK skončil na štvrtom mieste
Zápas o bronz: 
BK Inter Incheba Bratislava – MBK Handlová 
106:78 (32:18,28:19,21:24,25:17)
Sezóna 2014/2015 sa pre nás oficiálne skončila. V po-
slednom zápase o tretie miesto sme vycestovali na In-
ter, kde sa rozhodlo o držiteľovi bronzových medailí.
Tento zápas sa, bohužiaľ, nevyvíjal podľa našich predstáv a od 
samého začiatku na ihrisku dominovali domáci basketbalisti Interu 
Bratislava. Zverencom Branka Maksimoviča sa nepodarilo zastaviť 
útoky žlto-čiernych, a takisto pri streleckých pokusoch často krát 
chybovali.
Už v priebehu prvej štvrtiny Handlovčania na Inter strácali viac ako 
desať bodov a po prvej štvrtine prehrávali 32:18. Takto to pokračo-
valo aj v druhej desaťminútovke, v ktorej si Inter vypracoval už viac 
ako dvadsaťbodový náskok a po prvom polčase sme prehrávali     
60:37.Po výmene strán sa naša hra o niečo zlepšila, no stačilo to len 
na zníženie vedenia domácich o tri body. Do poslednej štvrtiny sa 
tak vstupovalo za stavu 81:61. V tej sa už prakticky len zápas dohrá-
val a príležitosť v nej dostali všetci hráči z oboch tímov. Interu sme 
nakoniec podľahli o 28 bodov, 106:78, a skončili sme tak na štvrtom 
mieste.

Inter: Rančík 16, Parker 14 & 13 asistencií, Udrih 13, Starosta 11, Bílik 10 (Ward 20, Kuffa 17, 
Otčenáš 3, Musil 2, Sedmák 0)
Handlová: Drezga 8, Savić 6, Šoška 6, Djordjevič 5, Bjelica 1 (Vido 18, Smiljanić 14, Haviar 9, 
Stanojević 7, Belavý 2, Djurišič 2, Mátych 0)
TH: 17/24 – 17/19, Trojky: 5 – 9, Fauly: 26 – 24.

Karolína Kučerová, foto Peter Jaško
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- 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

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

len za

(Cena platí od 5.00 do 23.00h)

Taxi Válek

1,50 €

Máj 2015 CVČ Handlová 

Výstava psov bez PP a „Najmilší 
oriešok“
- celomestské podujatie určené 
milovníkom a majiteľom psov bez 
preukazu pôvodu
2.5.2015 o 9,00 h v SOŠ Handlová

48. ročník Handlovských športo-
vých hier – gymnastický štvorboj
- športové súťaže žiakov ZŠ 
z nášho mikroregiónu
7.5.2015 od 8,30 h, telocvičňa ZŠ 
Morovnianska cesta

Míľa pre mamu
- zábavné popoludnie pre rodiny 
s malými deťmi
Hlavný organizátor: Materské cen-
trum Lienka
9.5.2015 od 15,00 h na parkovisko 
za Billou

Morovnianska podkova
- tradičné furmanské preteky urče-
né širokej verejnosti
Hlavný organizátor: Mesto Handlo-
vá, furmani Morovno
16.5.2015 od 9,00 h, Handlová, časť 
Morovno

Otváranie studničiek s čarodej-
nicami
- prebúdzanie studničiek, čarodej-
nícky sprievod
23.5.2015 od 10,00 h., náhradný 
termín: 30.5.2015, Líščia lúka 

O pohár mesta Handlová 
– celoslovenský pretek v plávaní
Hlavný organizátor: Plavecký klub 
Handlová
23. – 24.5.2015, plaváreň Handlová

Slovenský pohár v gymnastike 
JIPAST
Hlavný organizátor: Klub športovej 
gymnastiky Handlová
30.5.2015, ZŠ Morovnianska cesta

42. roč. turistického pochodu 
„Po stopách HDR“ 
Hlavný organizátor: TJ Plameň Han-
dlová
30. – 31. 5.2015 odchod od DK 
o 8,00 h. Trasa: Handlová-Kremnica-
-B.Bystrica
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Cena vstupenky 20 eur
V cene je zahrnutá večera-švédske stoly, nealko a káva

Vstupenky si môžete zakúpiť na sekretariáte ZŠ MN
tel. : 0918 366 912

Autolakovňa PEGAZ
Prievidzská 39, 
972 51 Handlová

Príjme do zamestnania s ná-

stupom ihneď 5 -6 osôb 
na pozíciu pomocný prípra-
var, brusič, autolakírnik. 
Vyučený nie je podmienkou. 

0905 101 940.

      
- predaj stavebného materiálu, pletiva, oceľ. profilov, reziva
- predaj  profi, hobby náradia, dymovodov, náterov, lakov
- akcia na kanalizačný materiál (drenážne rúry, odpadné rúry,      
 plastové rúry, kanalizačné rúry, tvarovky, vonkajšia kanalizácia...
- predaj krmiva pre zvieratá (aj s dovozom)
Po - Pi:  8.00 - 16.00h, So: 8.00 - 12.00h 
( V nutných prípadoch aj mimo otv. hodiny,  volať 0905 259 192)

Stavebniny Horný koniec 0905 259 192


