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Keď chýba námestie

Sme už raz takí, so samozrejmosťou 
vnímame ľudí, ktorých denne stretá-
vame, sme naučení prehliadať veci, 
ktorými sme dlhodobo obklopení, 
po pamäti prechádzame známymi 
uličkami  a zarazíme sa, až keď sa 
niečo zmení. Tak je to aj s našim 
námestím. 

Iba nedávno sme si nevedeli pred-
staviť, že nemôžeme prejsť na poštu 
cez „kladivá“, ktoré z kamenných 
kociek vyložili naši starí otcovia. 
Ešte včera by sme nadávali na 
lipy z námestia, ktorých  nektár sa 
nalepil na okná našich áut. Dnes 
ich ratujeme s nádejou, že ich re-
konštrukcia námestia nepoškodí. 
Prekladáme podujatia, ktoré sme 
v minulosti automaticky organizo-
vali na našom námestí. 

A odrazu nám niečo chýba, oby-
čajné námestie, priestor, kde sme 
si dávali rande, kde sme počas Dňa 
baníkov s priateľmi popíjali burčiak 
a spomínali na školu, či rozoberali 
pracovné úspechy. A koľko ton uhlia 
sme tu vyťažili pri každom stánku, 
všakže? Veru, tohto roku nám ná-
mestie bude chýbať najviac.  

„Keď vydržíš do večera nepapať, 
uvidíš zlaté prasiatko“, hovorí jedna 
chutná reklama. A keď my všetci 
tento rok vydržíme, o rok to na Deň 
baníkov na vynovenom námestí 
pooriadne roztočíme. 

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta

Foto : Stanly, 2010

Nezabudli sme...

Na 10.august 2009 nikdy neza-
budneme. Slovenská banícka 
rodina v tento tragický deň stratila 
dvadsať mužov. Jedenásť banských 
záchranárov a deväť baníkov, ktorí 
sa snažili uhasiť oheň v podzemí 
handlovskej bane. Je to najväčšie 
banské nešťastie v novodobej his-
tórii našej krajiny. 

26.októbra 2010 Národná rada SR 
pridala do kalendára pamätných dní 
10.august ako Deň obetí banských 
nešťastí. Handlovčania si ho pripo-
mínajú bielymi ružami, pričom biela 

farba symbolizuje nevinnosť a zelená 
nádej, že sa takáto tragédia už nikdy 
nezopakuje.

Aj šesť rokov po tragédii budeme spo-
mínať. 10.augusta 2015 sa o 9.30 h, v 
čase posledného spojenia s baníkmi v 
podzemí, rozozvučia zvony na kostole 
sv. Kataríny.

Počas celého dňa si môže verejnosť 
uctiť pamiatku zosnulých baníkov pri 
Pamätníku baníkov na Ul. 29.augusta. 
Na tomto mieste bude o 18.00 h spo-
mienkové stretnutie za účasti primá-
tora Handlovej Rudolfa Podobu.  

Handlovčania určite na svojich chlap-
cov nezabudli. A ak vy budete v tento 
deň Handlovou prechádzať, pristavte 
sa na chvíľu pri pamätníku, ktorý je 
vedľa štátnej cesty I/50 a venujte mi-
nútu ticha nielen dvadsiatim obetiam 
handlovského nešťastia, ale všetkým, 
ktorých život si vzali slovenské bane. 

V baniach v regióne hornej Nitry ich 
bolo viac než 470 a viac než 300 v 
slovenských rudných baniach. 

Redakcia HN

10. august 



V Handlovej vyrastajú kvalitní tančeníci a  jednou  z  
„liahní“  je  aj tanečná skupina Dayza. V skratke vám 
prinášame ich najväčšie tohtoročné úspechy.

-  v najkvalitnejšej slovenskej súťaži pod názvom TOP 
DANCING  sa náš najmladší tanečník – štvorročný Da-
mianko, prebojoval spomedzi dvadsiatich súťažiacich do 
finálovej šestky. 
- v Malackách naši Teens vybojovali 4.miesto v najťaž-
šej kategórii - HIP-HOP. 
- v Banskej Bystrici  sme získali titul MAJSTER SLOVEN-
SKEJ REPUBLIKY – Tanečná skupina roka 2015 a to hneď 
v dvoch kategóriach - FREESTYLE a HIP-HOP Juniori. Naši 
Kids sa stali VICEMAJSTRAMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
– Tanečná skupina roka 2015 v kategórii ART SCHOW 
deti I. Okrem týchto titulov sme vyhrali finančný poukaz 
na Hip-Hop Meeting. 

Titul MAJSTROV SLOVENSKA nás ,,vystrelil,, do Prahy na 
Česko-Slovenské finále - Taneční skupina roku 2015.  
Tešíme sa čoraz väčšiemu záujmu zo strany verejnosti. 
Pripojte sa aj vy k našim 400 fanúšikom na facebooku 
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Regionálne oslavy 
Dňa Baníkov
Piatok, 4. september 2015
13.00 h Kladenie vencov k pamät-
níku obetiam banských nešťastí 
pre región Hornej Nitry. 
Mestský cintorín Handlová

14.30 h Udeľovanie Plakiet 
za rozvoj uhoľného baníctva 
na Hornej Nitre.
Vyznamenávanie ocenených podľa 
pravidiel šachtágu 
Mestský úrad

17.00 h Nezabudli sme 
Slávnostná omša venovaná obetiam 
banských nešťastí na Hornej Nitre 
Kostol sv. Kataríny

Sobota, 5. septembra 2015
8.00 – 11.00h Na baňu klopajú
Tradičné fáranie do bane Handlová 
pre verejnosť.

Pi – So:  Návšteva banského múzea 
s 50% zľavou.

Banícky jarmok sa z dôvodu 
rekonštrukcie námestia

 neuskutoční.

Maliarske sympózium

V dňoch 3. – 9. augusta 2015 sa bude 
konať 2. ročník Maliarskeho sympózia 
ku Dňu baníkov. Päť umelcov bude 
tvoriť v improvizovanom ateliéri 
v priestoroch ZUŠ Handlová. Témou, 
ktorú budú umelci Anna Gajová, Ras-
tislav Mravec, Miroslav Boroš, Peter 
Vicinger a Rudolf Cigánik stvárňovať 
je 75 rokov od začatia ťažby v bani 
Nováky. Verejnosť sa môže prísť na 
vytváranie malieb umelcami pozrieť 
od stredy, 5. augusta 2015, v popo-
ludňajších hodinách. Hotové diela 
budú vystavené na Mestskom úrade 
v Handlovej.

Foto archív

Tak, ako si do krásy rastie pred domom kultúry 
Lipka zvrchovanosti, tak sa rozrastá aj podujatie, 
ktorým si v našom meste  pripomíname význam-
ný deň slovenskej histórie.

V piatok, 17. júla 2015 si občania mesta zapálením Vatry 
pripomenuli 23. výročie Deklarácie SNR o zvrchovanosti 
Slovenskej republiky. 
Vatra zvrchovanosti, tradičné podujatie sa tento krát kona-
lo v priestoroch Handparku.

Slávnostného príhovoru sa ujal primátor mesta Handlová, 
Rudolf Podoba, ktorý ako prvý priložil zapálenú fakľu k vat-
re. Zapálením vatry pomohli aj „národniari“, ktorí si tohto 
roku pripomínajú 144. výročie založenia SNS. 

Zatiaľ čo vatra horela, Handlovčania si okrem špekáčikov 
vychutnávali bohatý kultúrny program, vystúpenie de-
dinskej folklórnej skupiny Hájiček, kultúrne a športové 
podujatia pre deti, či dospelých.                                                               

 VH

Vatra zvrchovanosti

Úspechy tanečníkov z  TS DAZYA 

– DAZYA DANCE GROUP 
a buďte v obraze.

Veľký úspech dosiahla naša 
krásna tanečníčka Saskia 
Januščáková, ktorá nerepre-
zentovala nielen Dazyu, ale 
aj našu malú Handlovú na 
súťaži krásy - MISS UNIVER-
SE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

2015 vo finálovej dvanástke.  
Veľké ďakujeme patrí  rodi-
čom našich tanečníkov, čle-
nom TS DAZYA, fanúšikom, 
sponzorom a všetkým, ktorí 
nás sledujú. 

Prajeme vám pekné leto.
Daška a Robo – TS DAZYA 

(upravované, VH)
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Naša dominanta 
má nového správcu
Mesto je živým organizmom 
– jednotlivé bunky prichádzajú, 
odchádzajú a menia sa vplyvom 
životných podmienok a situácií. 
Handlová nie je výnimkou. Po 
nedávnych personálnych zmenách 
v našej nemocnici prešla podob-
nou zmenou aj dominanta mesta, 
kostol sv. Kataríny Alexandrijskej. 
Duchovného otca Jána Holbíka vy-
striedal Peter Repa. Prijali sme ho 
ako nového Handlovčana a položili 
mu niekoľko otázok.

Kde ste doteraz pôsobili?
Kňazom som už desať rokov. Študoval 
som postgraduálne štúdium v Bruseli, 
na Jezuitskom teologickom inštitúte. 
Pôsobil som v Banskej Bystrici, v Trna-
ve, potom som vypomáhal v Banskej 
Bystrici v Dome Božieho milosrden-
stva. Naposledy som pôsobil dva a pol 
roka vo farnosti Dobrá Niva. Tým, že sa 
stávame kňazmi, sme na tom mieste 
a v tom čase, kde nás biskup práve 
potrebuje. Dôvodom môjho presunu 
na toto miesto je aj to, že s kaplánom, 
ktorý je tu tiež nový, patríme do jed-
ného spoločenstva a biskup súhlasil s 
tým, aby sme tu pôsobili spolu.

Zanechal vám váš predchodca 
nedoriešené záležitosti?
Hovorí sa, že keď má niekto veľa práce, 
tak má práce ako na kostole. A to pres-
ne vystihuje moju situáciu. Kostoly sú 
zároveň aj kultúrnymi pamiatkami, 
o ktoré sa treba starať. Podľa toho, 
čo mi môj predchodca hovoril, tak 
strecha nášho farského kostola po-
trebuje výmenu. Preto bude potrebné 

v najbližšom období hľadať možnosti 
a riešenia, ako strechu obnoviť. Kostol 
sv. Kataríny je dominantou mesta 
i vzácnou kultúrnou pamiatkou, preto 
si zaslúži našu pozornosť. Verím, že 
s pomocou dobrých a ochotných ľudí 
sa podarí kostol nielen opraviť, ale 
aj zveľadiť, aby sme mohli byť všetci 
naň hrdí.

Máte nejaké plány? 
Každý, kto prichádza na nové miesto, 
má nejaké plány a túžby, čo by chcel 
urobiť alebo dosiahnuť. Tie moje si 
nechám ešte zatiaľ pre seba. Môžem 
však povedať, že mojou túžbou je tu 
byť pre všetkých ľudí, tak veriacich 
ako aj hľadajúcich. Mojou prvoradou 
úlohou je slúžiť veriacim pri rôznych 
príležitostiach, najčastejšie pri slúžení 
sv. omší a iných sviatostí. Spoločne 
s kaplánom sa chceme venovať aj 
deťom, mladým a rodinám.  Na pr-
vom mieste sa však chcem zoznámiť 
s prostredím a ľuďmi. 

Ako ste si tu zvykli?
Zvykám si, som tu ešte len tri týždne, 
čo je dosť málo. Stále som ešte trochu 

medzi kartónmi s knihami, nestihol 
som všetko vybaliť a popritom už 
musím fungovať. Spoznávam sa s ľuď-
mi, s kaplánom sme boli veľmi dobre 
prijatí, za čo som veľmi vďačný. 

Čo sa vám v meste zatiaľ najviac 
páčilo?
Nemal som ešte veľmi možnosť po-
obzerať sa tu. Videl som iba ten veľký 
park. Páči sa mi, že Handlová a jej 
okolie ponúka možnosti na turistiku 
i cykloturistiku.

Čo robíte vo voľnom čase?
Nie som veľmi aktívny športovec, 
ale rád chodím do prírody, najmä na 
prechádzky. Keď je možnosť, tak rád 
vytiahnem aj bicykel, pretože aj ja po-
trebujem pohyb. Takisto si najlepšie 
oddýchnem s priateľmi. Človek ne-
môže byť stále v tom prostredí, kde je, 
potrebuje prísť na iné myšlienky. Rád 
si pozriem dobrý film, mám rád starú 
československú klasiku zo 70. a 80. 
rokov minulého storočia. Sú to také 
spomienky na detstvo. Každopádne, 
film musí rozprávať príbeh, krásne 
filmy sú tie, ktoré dokážu človeka 

obohatiť. Vypočujem si aj dobrú hud-
bu z každého druhu. Študoval som vo 
frankofónnej oblasti, mám rád staré 
francúzske filmy. Sú mi veľmi blízke, je 
to iný štýl ako americké filmy. Francúz-
sky humor je taký zaujímavý, zvláštny, 
človek, ak pozná kontext, tak to úplne 
inak vníma. Francúzsko a Belgicko, 
v ktorom som chvíľu pobudol, mám 
veľmi rád.

Máte nejaký vzor?
Nerozmýšľal som nad tým mať nejaký 
vzor. Skôr ma oslovujú ľudia, ktorí ma 
povzbudili niečím konkrétnym. Tí, 
ktorí svoje schopnosti, talenty a dary 
vložili do služby druhým. Za veľmi 
vzácneho človeka považujem pápeža 
Jána Pavla II., alebo Benedikta XVI. Nie 
som špecialista na hudbu, ale veľmi 
ma oslovil írsky spevák Bono z U2. 
Nielenže hrá dobrú hudbu, ale svoju 
popularitu využíva na to, aby pomo-
hol ľuďom v núdzi – a to je veľká vec, 
pretože nie každý to dokáže. Boh ob-
daroval každého človeka nejakým da-
rom a šťastní budeme iba vtedy, keď 
sa vložíme do služby druhým. V tomto 
ma povzbudzujú a je vidieť, že takíto 
ľudia urobili veľa dobrého.

Máte nejaký sen?
Mojou túžbou je žiť s ľuďmi a pre 
nich. Tým, že som kresťan a kňaz, 
im môžem pomôcť na ceste k Bohu, 
objavovať ho, odpovedať na to, kto je 
a aký je. Je to nielen moja služba, ale 
aj moje poslanie. Ja som to prijal za 
svoje, lebo sám som vo svojom živote 
stretol Boha – vnímam ho vo svojom 
živote, vidím, že mi pomáha a môj 
život je iný – lepší, krajší, bohatší. 
A práve o toto sa chcem podeliť a toto 
je pre mňa dôležité.

VMT, foto RTV

Rekonštrukcia 
materskej školy pokračuje...

V rámci rekonštrukcií škôl na území 
mesta Handlová prebieha počas 
letných prázdnin „Komplexná revita-
lizácia centra predškolskej výchovy“ 
v MŠ Ul. SNP Handlová. Mestu 
Handlová bola poskytnutá podpora 
vo forme nenávratného finančného 
príspevku vo výške 199.441,73 EUR. 
Stavba sa začala 1.7.2015, pričom jej 
ukončenie je v zmysle zmluvy s Envi-
romentálnym fondom naplánované 
na 31.8.2015.
V týchto dňoch sa vymieňajú drevené 
okná za plastové v triedach zo strany 
od Železničiarskej ulice, v kuchyni a v 
administratívnej časti budovy. Taktiež 
sa zatepluje obvodový plášť budovy 
zo strany od Železničiarskej ulice. 
Do ukončenia prác budú vymenené 
všetky okná a vchodové dvere, zatep-
lený bude obvodový plášť budovy 
a tiež strecha. Budova bude pekná 
a farebná a tak sa deti môžu v sep-
tembri tešiť na novú a naozaj veľmi 
peknú škôlku.

Soryana Hádenová

...udialo sa v SENIOR 
CENTRE 

V poslednú júnovú sobotu -27.6.2015 
zorganizovalo Senior Centrum Han-
dlová po prvýkrát vo svojej histórii 
DEŇ RODINY. Vďaka sponzorom a 
zamestnancom zariadenia sa mohli 
rodinní príslušníci stretnúť so svo-
jimi najbližšími, priateľmi, ale aj so 
zamestnancami s rodinami a stráviť 
tak pohodový deň v areáli zariadenia. 
Pozvanie prijal aj primátor mesta 
Handlová Rudolf Podoba, vedúca 
sociálneho oddelenia Veronika Cagá-
ňová a Vladimír Buzalka. Prekvapením 
bol dychový súbor Senior Centra 
pod vedením pána Micheleho „ Ve-
teráni“, ktorý vznikol pred podujatím 
a pripravil pre účastníkov pestré 
hudobné vystúpenie, v spolupráci 
so speváckym zborom Senior Centra 
– Hviezdičky. Piesne, ktoré oživili 
spomienky na mladosť, „živá“ hudba, 
ktorá lieči všetky choroby, lahodné 

občerstvenie a dobrá nálada, boli 
hlavným programom pre všetkých, 
ktorí prišli a strávili s nami DEŇ RODI-
NY. P o ď a k o v a n i e patrí všetkým, 

ktorí prispeli na dobrú vec. Tešíme sa 
na Vás znovu o rok. 

Daniela Báleková, 
sociálna pracovníčka n. o.
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POMÁHAME 
DOSAHOVAŤ VAŠE CIELE

Help, n.o. ponúka bezplatné 
poradenstvo a pomoc:

 pri hľadaní práce
 pri spracovaní životopisov, 
 žiadostí  a motivačných listov
 pri príprave na pracovný 
 pohovor
 pri získavaní základných 
 zručností  práce na PC
 pri sprostredkovaní vzdelávania

Help, n.o. v auguste 2015 otvára 
tieto kurzy:
 Kurz opatrovania, 
 otvorenie 24.8.2015
 Obsluha motorových vozíkov,
 otvorenie kurzu podľa 
 individuálnych požiadaviek 

Kontakt: 
Help, n.o. Handlová, Námestie baní-
kov 8 (nad MsP, 2. posch.)
tel.: 0905 884 813; 
e-mail:kmetova@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk

Novootvorené a zrušené 
prevádzkarne
J ú n   2015:
V mesiaci jún nie sú evidované nové 
prevádzky
Zrušené:
- Kvetinárstvo, Partizánska 2

Práce v plnom prúde
Projekt  „CMZ Handlová – Revitali-
zácia a stavebná úprava Námestia 
baníkov“ má za sebou prvý mesiac. 
Tak, ako sa dlho čakalo na výsledok 
verejného odstarávania, tak rýchlo 
sa handlovské námestie zmenilo na 
stavenisko. Stavba bola odovzdaná 
26.júna 2015 a ukončená má byť 
31.októbra 2015. Pre zhotoviteľa 
– Združenie Handlová, T-C je cenný 
každý jeden deň.

Práce sa začali detailným zmapova-
ním a vytýčením podzemných vedení 
inžinierskych sietí. Potom bolo nutné 
zdemontovať existujúci mobiliár ná-
mestia, čiže lavičky, detské ihrisko, ve-
rejné osvetlenie... Nasledovali búracie 
práce spevnených plôch a demontáž 
pôvodnej kamennej dlažby. Tá sa z 
Handlovej celkom nestratí. Časť bude 
použitá na novom námestí a časť na 
chodníky v parku.

Prvým  vážnejším problémom stavby 
bola nízka únosnosť podložia. Cesta 
pred mestským úradom bude po 
rekonštrukcii obojstranne prejazdná 
a tak musí jej únosnosť spĺňať poža-
dované normy. Geotechnik doporučil 
vápennú stabilizáciu, ktorá by mala 

zabezpečiť dostatočnú únosnosť 
podložia.  V týchto dňoch sa na plo-
chu navážajú konštrukčné vrstvy.

Stromy sme oplakali
Pri príprave projektu sa detailne ma-
povala aj verejná zeleň na námestí. 
Cieľom bolo zachovať z nej čo najviac.  
Odborníci nakoniec rozhodli, že 
vypílených by malo byť 35 stromov. 
Dôvod? Ich zlý zdravotný stav alebo 
technická nemožnosť realizácie 
stavebných prác.  Nakoniec zvíťazilo 

srdce a vypílených bolo o dvanásť 
stromov menej. Pílili sa len tie, ktoré 
prekážali stavbe. O tieň pod lipami na 
námestí teda neprídeme. Najväčší zá-
sah bol pred hotelom Baník, v parku 
pred Kostolom sv. Kataríny z dôvodu 
plánovanej výstavby autobusovej 
zastávky. 

II.etapa
V rámci druhej etapy sa bude vytyčo-
vať líniové smerovanie  odvodňova-
cích systémov a okrajov jednotlivých 
typov spevnených plôch a robiť 
pokládka obrubníkov a odvodňova-
cích žľabov. Počas výstavby sa bude 
priestor staveniska meniť, súčasne 
s ním sa bude prispôsobovať aj 
doprava.  Súčasné stavenisko bude 

prestavané a v rámci neho budú pre-
značené aj nové vnútorné dopravné 
trasy. Vonkajšie dopravné trasy zosta-
nú zachované.  

Prvý kontrolný deň za nami
Súčasťou projektu sú aj plánované 
kontroly hlavného riadiaceho orgánu. 
Prvý kontrolný deň bol  v utorok 21. 
júla 2015. Jeho cieľom bola fyzická 
kontrola staveniska a porovnanie 
realizovaných prác  s plánovaným  
harmonogramom. Dobrou správou 

je, že práce idú podľa plánu. Kon-
trolné dni na stavenisku budú každý 
týždeň v utorok a my vás o ich výsled-
koch budeme priebežne informovať. 
Bližšie  informácie o priebehu prác 
a odpovede na vaše otázky vám radi 
poskytnú na MsÚ, na Oddelení  vý-
stavby a územného plánu, dopravy 
a ochrany životného prostredia, na 
Oddelení marketingu a komunikácie 
a v kancelárii zhotoviteľa v Podnika-
teľskom inkubátore Handlová.

Ďakujeme všetkým Handlovčanom 
a návštevníkom Handlovej, ktorí sú 
trpezliví a ohľaduplní. Ďakujeme 
vodičom, ktorí rešpektujú chodcov a 
chodcom, ktorí rešpektujú vodičov.

Redakcia HN, foto VH, PJ

HANDLOVSKÁ CROS desiatka
HANDLOVSKÁ MTB Dvadsiat-
ka
Handlovský hasičský 
HORSKÝ duatlon.

12.09.2015, Handlová
Pre príslušníkov HaZZ, PZ a ostat-
ných občanov.

20 km v sedle bicykla alebo 10,1 km  
po vlastných. Možno aj 20 km v sedle 
bicykla a 10,1 km po vlastných. Po 
lesných cestách a chodníkoch v okolí 
Handlovej.
Môžeš sám v dvojboji. Sám na biku. 
Sám behom. Dvojčlenné družstvo 
určené pred  štartom.

Prihlás sa do 15.08.2015 
na www.hasicjojo.webnode.sk . 

Tvoja prihláška bude braná za záväz-
nú po uhradení 7 Eur alebo 5 Eur ak 
si príslušník HaZZ ,alebo PZ na účet, 
číslo ktorého ti bude zaslané po pri-
hlásení aj s platobnými údajmi. 
PS: prípadné nejasnosti rieš s  Jo-
jom Tínesom, alebo na čísle 0908 
793 997. Aktuality aj na www.ha-
sicjojo.webnode.sk
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Mestská polícia informuje...      
Mestská polícia zaznamenala v mesiaci  jún 2015 
– júl 2015 (od 19.06.2015 do 16.07.2015) celkom 
373 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 66 priestupkov, z ktorých bolo 
37 zistených vlastnou činnosťou a 24 oznámených 
občanmi mesta. Kamerovým systémom bolo ziste-
ných 5 priestupkov. 
Z celkového počtu bolo 41 dopravných priestupkov. 
V dvoch prípadoch použili príslušníci TPNZOMV tzv. 
papuču.
VZN č. 1/2015 – o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach a tr-
hový poriadok  1 priestupok. Proti občianskemu 
spolunažívaniu  1 priestupok. Proti majetku bol 
oznámený 1 priestupok. Proti verejnému poriadku 
príslušníci MsP riešili 4 priestupky, z ktorých bol 1 
priestupok na úseku rušenia nočného kľudu, 2 prie-
stupky na úseku verejného pohoršenia a 1 priestu-
pok na úseku znečistenia verejného priestranstva. 
Zákon č. 223/2001 o odpadoch bol porušený v 10 
prípadoch. Zákon č. 56/2012 o cestnej doprave bol 
porušený v 1 prípade.
V 6 prípadoch bol porušený Zákon 282/2002 
o niektorých podmienkach držania psov (nezabrá-
nenie voľnému pohybu psa, neprihlásenie psa do 
evidencie, neoznámenie zmeny skutočnosti a úda-
jov, ktoré sa zapisujú do evidencie, neodstránenie 
výkalov).
Pre podozrenie zo spáchania trestného činu bol 1 
skutok odovzdaný na OKP PZ Prievidza k ďalšiemu 
objasňovaniu. V 2 prípadoch boli použité donuco-
vacie prostriedky.
Príslušníci mestskej polície odchytili 7 túlavých 
psov, ktorí boli umiestnení v útulku (5 psov si z útul-
ku zobrali ich pôvodní majitelia).  

Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 82 zá-
krokov a 35 výjazdov k narušeným monitorovaným 
objektom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a ties-
ňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 
18 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od  19.6.2015 do 16.7.2015:

24.6.2015 o 17:20 hod. – z OOPZ požiadali o pre-
verenie oznámenia od ženy, ktorá bola napadnutá 
svojím manželom. Na mieste bolo zistené, že ozna-
movateľku v noci fyzicky napadol manžel. Na tvári 
mala viditeľné modriny v oblasti oka a brady a oči 
mala podliate krvou. Hliadke uviedla, že manžel 
je pod vplyvom alkoholu a vyhráža sa jej zabitím 
a zaškrtením. Jej sa podarilo ujsť na chodbu, odkiaľ 
volala na linku 158. Nakoľko mala oznamovateľka 
dôvodnú obavu o svoj život a chcela podať ozná-
menie, hliadka ju previezla na oddelenie OOPZ, kde 
si ju prevzala stála služba. 
29.6.2015 o 23:35 hod. - tel. oznámené, že na 
Ul. Prievidzská č. 7 pred obytným domom sedí 
dezorientovaná žena, ktorej je zima a má zjavne 
psychické problémy. Hliadka na mieste zistila to-
tožnosť ženy, ktorá mala problém postaviť sa a ísť 
vlastnou chôdzou. Uviedla, že dnes bola prepustená 
z nemocnice, je závislá na alkohole a hospitalizácia 
vraj nie je nutná. Nakoľko žena nebola schopná 
chôdze, hliadka ju odviezla do Dorky, kde si ju 
prevzal vrátnik.    
1.7.2015 o 05:20 hod. - tel. požiadala stála služba 
OOPZ o preverenie oznamu, že na Ligetskej ulici pri 
Chemike leží osoba, ktorá má nohy obalené v igelite. 
Hliadka na mieste zistila, že pri Chemike leží v tráve 
muž známy MsP, ktorý bol bosý a nohy mal zabalené 
v igelite. Menovaný hliadke uviedol, že v noci zaspal 
na Hladovom námestí a niekto mu odcudzil tenisky. 
Keď sa zobudil, tenisky už nemal. Zranený viditeľne 
nebol, s hliadkou komunikoval a lekárske ošetrenie 
odmietal. Nakoľko nebol schopný chôdze a ošetre-

nie odmietal, bol odvezený k sestre, ktorá uviedla, 
že sa o neho postará.  
9.7.2015 o 22:42 hod. – cez kamerový systém 
bolo zistené, že na Námestí baníkov neznáma 
osoba kope do dopravných značiek a prevracia ich. 
Hliadka po príchode na miesto spozorovala osobu 
ako kope do dopravných smerovacích dosiek Z4a,b, 
ktoré sa po kopoch prevrátili.  Osoba bola predvede-
ná na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti a vy-
konania dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu 
v dychu s výsledkom 1,18 mg/l. Výsledok dychovej 
skúšky bol vytlačený a daný na podpis mužovi, ktorý 
výsledok opľul, odmietol ho podpísať a z oddelenia 
chcel ujsť. Bol vyzvaný, aby zotrval na útvare. V tom 
sa vzoprel o stenu a rozbehol sa oproti príslušníkovi 
MsP, do ktorého obidvomi rukami sotil. Na to boli 
voči nemu znovu použité donucovacie prostriedky. 
Z dôvodu, že dotyčný naplnil skutkovú podstatu 
podozrenia z trestného činu útoku na verejného 
činiteľa, bola mu obmedzená osobná sloboda a bol 
odovzdaný vyšetrovateľovi OR PZ Prievidza, ktorý si 
vec na mieste prevzal.
10.7.2015 o 16:45 hod. - z OOPZ požiadali o asis-
tenciu v Novej Lehote a to o odchyt dvoch agre-
sívnych psov z dvora, nakoľko majú podozrenie na 
úmrtie. Hliadka na mieste zistila, že oznam sa zakla-
dá na pravde. Na dvore sa nachádzali dva agresívne 
nemecké ovčiaky, ktoré útočili na všetkých, ktorí sa 
pokúšali dostať na pozemok a do domu, nakoľko 
majiteľka bola mŕtva. 
16.7.2015 o 12:45 hod. – hliadku pri Slovane oslo-
vil muž, ktorý uviedol, že rozbil sklenenú výplň na 
bývalej budove CVČ Relax. Uviedol, že sa pohádal 
s priateľkou, ktorú bol navštíviť v sociálnom zaria-
dení. Od zlosti hodil do okna polystyrénovú nádobu 
z obeda, pričom sa sklo rozbilo. Muž sa dostavil na 
útvar MsP, kde sa podrobil dychovej skúške na prí-
tomnosť alkoholu v dychu s výsledkom 1,54mg/l, 
preto ho nebolo možné k veci vypočuť. Prisľúbil, 
že okno dá zaskliť. Priestupok proti majetku zostáva 
v riešení MsP.

Ing. Milan Pepich, náčelník MsP

Nezabúdame
na tragické udalosti z roku 
1918, ktoré sa do mestskej 
kroniky zapísali krvou han-
dlovských  žien a baníkov.

Pred 97 rokmi neskutočná bieda 
a hlad prinútili handlovské ženy pod 
vedením Márie Vladovej štrajkovať. 
Proti vzbúreným ženám zasiahli 
žandári, ktorí do davu vzbúrencov 
začali strieľať. Prvé verejné vystúpenie 
žien a baníkov sa skončilo tragicky 
a vyžiadalo si ľudské obete – Máriu 
Vladovú, Máriu Kršákovú, Antona, 
Oswalda, Ondreja Majerníka a ďalšiu 
dvadsiatku zranených mužov a žien. 
Až 400 vojakov a 30 žandárov prinú-
tilo baníkov ukončiť štrajk a krvavé 
nepokoje, ktoré vošli do dejín ako 
Hladový štrajk. Išlo o rozhodujúcu 
udalosť, ktorá znamenala odhodla-
nosť baníkov a ich manželiek  položiť 
životy za obhájenie svojich záujmov, 
za zlepšenie sociálneho postavenia a  
za to, aby mohli nasýtiť svoje deti. 

Dňa 29 . júna sa v Mestskej knižnici 
Handlová zišli členovia Miestneho od-
boru Matice slovenskej, členovia Ba-

níckeho spolku a študenti Gymnázia I. 
Bellu, aby si pripomenuli udalosti spä-
té s históriou baníctva v Handlovej. 
Pozvanie na spomienkové stretnutie 
prijal aj viceprimátor mesta Dušan 
Klas. V úvode  stretnutia odzneli 
básne baníka – básnika Jána Juračku 
v podaní Jána Strmeňa, s historickými 

udalosťami oboznámila prítomných 
Norika Paľovová a následne sa všetci 
prítomní presunuli k pamätníku, ktorý 
sa nachádza pri hlavnej bráne bane 
Handlová, kde si položením kvetov 
uctili pamiatku obetí štrajku. 

Po pietnom akte študenti a matičiari 
navštívili novootvorené Slovenské 

banské múzeum. Prehliadka múzea, 
spojená s premietaním filmu Cesta 
uhlia, priniesla žiakom zaujímavé  in-
formácie a nový pohľad  na ťažkú prá-
cu baníkov v minulosti, ale i v dnešnej 
dobe.                     

 Dagmar Strmeňová
predsedníčka MO MS v Handlovej
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Jubilanti v mesiaci   
J Ú L  2015

Ján Valach
Juraj Kindernaj
Mária Fabová
Mária Vysloužilová
Rudof Greschner
Marta Pipíšková
Hildegarda Kováčová
Ladislav Kittel
Mária Bariaková
Júlia Křížová
Katarína Čulíková
Eva Flekácsová
Zlatica Mináriková
Anna Balnová
Zita Ovšáková
Jozef Siemer
MUDr. Anna  Dobišová
Júlia Kuzmínová
Pavol Malý
Peter Čertík
Mária Feketová

Narodené detičky 
jún/júl 2015

Filip  Hafko
Martin  Lieskovský
Oliver  Slamka
Sebastián  Ištok
Kristián  Poliak
Jakub  Važan
Ivan  Kacz
Filip  Schnierer
Matúš  Rabatin
Lucia  Hyrjová
Laura  Mederová
Mia  Lacková
Scarlett  Hrnčiariková
Vanesa  Schrieblová
Nela  Salayová
Vivien  Smolárová

Opustili nás 
jún/ júl 2015

Anton  Gazdík  70 r.
Štefan  Tomka  69 r.
Marián  Bezák  72 r.
Stanislav  Hatala  51 r.
Heinz  Mečiar  81 r.
Igor  Pittner  56 r.
Mária  Podolcová  89 r.
Anna  Vicianová  78 r.
Blanka  Kožíková  55 r.
Žofia  Kapolková  92 r.
Anna  Kočišová  88 r.

Dňa 7.8.2015 si pripomíname 
20. výročie úmrtia milovaného man-

žela, otca, brata a starého otca

Karola Mikuša. 

S láskou spomínajú manželka
 a dcéry s rodinami. 

Nemocnica Handlová prešla v mi-
nulých rokoch mnohými zmenami. 
Azda najviac mohli obyvatelia 
Handlovej evidovať zmeny vo ve-
dení nemocnice. 22. júna vystriedal 
Moniku Geletovú, ktorá krátko 
pôsobila na pozícii riaditeľky ne-
mocnice, MUDr.  Ján Belanský.

Prednedávnom sme informovali 
o problémoch, s ktorými nemocnica 
zápasila. Bola pozastavená činnosť 
kardiologickej, infektologickej a on-
kologickej ambulancie a oddelenia 
JIS. Ako akútny problém nové vedenie 
nemocnice vyriešilo, nám povedal Ján 
Belanský:
„Vykonali sme kroky ku stabilizácii in-
terného oddelenia. Jeho činnosť, vráta-
ne jednotky intenzívnej starostlivosti, je 
totiž základným kameňom nutným pre 
fungovanie nemocnice ako lôžkového 
zdravotníckeho zariadenia. Realizovali 
sme organizačnú zmenu, ktorou sa 
zjednotili všetky medicínske činnosti 
v internom odbore, vrátane činnosti 
kardiologickej a internej ambulancie.“

Na margo komplexnejšej zdravot-
nej starostlivosti nám pán riaditeľ 
povedal: „Obdobie, kedy handlovská 
nemocnica dokázala poskytovať zdra-
votnú starostlivosť vo väčšine medicín-

skych odborov, je už roky preč. Doba sa 
zmenila a s ňou sa nutne musel zmeniť 
aj systém poskytovania zdravotnej 
starostlivosti.“

Handlovčanov tiež už dlho trápi otáz-
ka zrušenej lekárskej pohotovostnej 
služby. Vedenie nemocnice má však 
v tomto prípade zviazané ruky. 
„Do roku 2005 sa v okrese Prievidza 
prevádzkovali iba dve mobilné ambu-
lancie záchrannej zdravotnej služby,“ 
vraví pán Belanský. „Dnes je ich šesť. 
Záchranári vozia pacientov do naj-
bližšej nemocnice, ktorá je schopná 
ošetriť ľudí s akútnym ohrozením života 
a zdravia. Táto zmena zásadne ovplyv-
nila činnosť ambulancií lekárskej služby 
prvej pomoci. Jednoducho sa stali 
neefektívnymi a prestali sa prevádz-
kovať. Chcem tiež občanov ubezpečiť, 
že budem zo všetkých síl podporovať 
činnosť jednodňovej chirurgie, a pokiaľ 
to umožnia zmluvné podmienky zdra-
votných poisťovní, aj ju rozširovať.“

Momentálne sa nové vedenie zaobe-
rá analýzou všetkých pracovísk, ktoré 
v nemocnici poskytujú zdravotnú 
starostlivosť. 
„Chceme ekonomicky a efektívne posky-
tovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť 

našim pacientom. Vedenie však môže 
iba nastaviť pravidlá k dosiahnutiu 
cieľa. Hlavnou silou pre úspešné sme-
rovanie nemocnice sú jej zamestnanci. 
Tí môžu svojou odbornosťou, empatiou 
a ľudským prístupom pri riešení pa-
cientových ťažkostí zásadne ovplyvniť 
nielen jeho uzdravenie, či zmiernenie 
ťažkostí, ale aj jeho spokojnosť s posky-
tovanou zdravotnou starostlivosťou,“ 
dodáva nový riaditeľ.

VMT, PG, foto VH

Nové vedenie Nemocnice Handlová, 2. súkromnej nemocnice

Dajte vedieť o skvelých 
Handlovčanoch, nominujte 
osobnosť na ocenenie!

Ak poznáte výnimočnú osobnosť, 
ktorá šíri dobré meno mesta, význam-
ne pomáha jeho rozvoju v oblasti 
kultúry, hospodárstva alebo spolo-
čenského života, neváhajte zaslať no-
mináciu na handlova@handlova.sk, 
volajte na 046/519 25 36 najneskôr 
do 30.septembra 2015. 
Formulár na vypísanie nominácie 
nájdete na www.handlova.sk a na 
mieste prvého kontaktu MsÚ. Poslan-
ci MsZ budú schvaľovať nominácie na 
mestskom zastupiteľstve 29.októbra 
2015. 

Handlovské  Katarínske dni 2015

Ceny budú odovzdané pri príležitosti 
konania Handlovských Katarínskych 
dní 27. – 28. novembra 2015.
Tradične sa pri príležitosti Handlov-
ských Katarínskych dní koná Sláv-
nostné mestské zastupiteľstvo, na 
ktorom sú udeľované verejné uznania 
a ocenenia v zmysle Štatútu mesta 
Handlová (VZN č.5/2007 v znení jeho 
Doplnku č.1), t.j. čestné občianstvo, 
ceny mesta, ceny primátora mesta 
a odmeny. Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje udeľovanie týchto verej-
ných uznaní a pochvál uznesením 
MsZ. Nominovať na ocenenia môžu 
poslanci MsZ, primátor mesta, ale 
i široká verejnosť.

Pozvánka na MsZ

Primátor mesta Handlová, Rudolf Po-
doba pozýva na mestské zastupiteľ-
stvo mesta Handlová, vo štvrtok, 27. 
augusta 2015 o 14,00 hod. do veľkej 
zasadacej miestnosti MsÚ Handlová. 
Pozvánku s programom nájdete na 
www.handlova.sk

 Zobuď sa a poď
6. júla 2015 boli deti z detskej or-
ganizácie Fénix pri Základnej škole 
Morovnianska cesta Handlová na 
návšteve Mestského úradu Handlová. 
Privítal ich zástupca primátora Dušan 
Klas, ktorého informovali o zbierke 
použitých dioptrických okuliarov. Tie 
sa odovzdajú chudobným ľuďom v 
Afrike.
Pomôcť môžete aj vy. Zberná škatuľa 
na rámy dioptrických okuliarov sa na-
chádza na mieste prvého kontaktu na 

Mestskom úrade v Handlovej. Použité 
dioptrické okuliare sa budú zbierať do 
konca septembra. 
Vaše staré nepoužívané dioptrické 
okuliare môžu niekomu zmeniť život!
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V týchto dňoch si pripo-
míname 15 rokov, čo nás 

opustil manžel, otec, starký 
a prastarký 

Jaroslav Uríček. 
Kto ste ho poznali, venujte 

mu prosím spomienku. 
S láskou spomína 

manželka, deti, vnúčatá 
a pravnúčatá.

Ťažko a smutno je nám všetkým, už nič nie je ako predtým. 
Čas plynie ako rieky prúd, kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť. 

Dňa 4.7.2015  sme si pripomenuli 4. výročie od úmrtia nášho 
drahého manžela, otca, dedka a brata 

p. Vladimíra Zimana. 
S láskou spomínajú manželka, syn, dcéry a sestry 
s rodinami.

Predám garáž na severe 
za telocvičňou v Handlovej . 
V garáži je zavedená elektrina. 
Cena dohodou. 
Kontakt.: 0905 468 609, 0911 121 057.

Predám stavebné 
pozemky za bývalým
Gymnáziom.

0907 170 969

Dňa 3.7.2015 sme si pripo-
menuli 8. rokov od úmrtia 
nášho drahého otca, deda 

a pradeda 

Rudolfa Sýkoru.

 S láskou spomína dcéra 
Maja, synovia Rudolf a Milan 

s rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte 

mu tichú spomienku.

Odišiel si tíško. Čas plynie, 
rana bolí, ani čas ju nezahojí. 

Dňa 2. 8.2015 uplynú 3 roky 

čo nás navždy opustil  
manžel, otec, dedko 

František Kriško. 

S láskou spomínajú 
manželka, dcéry a syn 
s rodinami a vnúčatá.

Dňa 9. augusta 
si pripomíname 
4. výročie úmrtia 

Alexandra Muszelu. 

S úctou a láskou spomínajú 
manželka a synovia

 s rodinami.

17.7.2015 sme si pripome-
nuli nedožité 75. narodeniny 

nášho drahého manžela, 
ocka a starkého 

Ľudovíta Dérera. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, dcéry s rodinami, 

vnúčatá a ostatná rodina.

Dňa 2.8.2015 uplynie 
25 rokov, čo nás 
navždy opustil 

p. Alojz Vician. 

Kto ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku. 

S láskou spomína manželka 
s rodinou. 

Dňa 22. júla 2015 uplynul 
rok,  čo nás navždy opustila 

naša drahá matka, starká 
a prastarká  

Cecília Dičerová
 z Handlovej.

Odpočívaj v pokoji! 

S láskou spomínajú dcéra 
Mária s manželom a vnučka 

Erika s rodinou.

Dotĺklo srdce, oči sa zavreli, stíchol hlas a veľký smútok ostal v nás. 
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,  no v našich srdciach budeš ďalej žiť. 

Dňa 17.08.2015 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, ocko, starký 

Jaroslav Minárik. 

S láskou spomína manželka Zlatka, deti Jarka, Zlatka a Lacko s rodinami. 

V to ráno, do sĺz a smútku zahalený bol tvoj odchod neča-
kaný. Prázdno a ticho, bolesť a žiaľ , kdeže je tvoja usmiata 
tvár? Hoci si odišiel bez slova na rozlúčku nebol čas spo-
mienky na teba ostanú navždy v nás. 

Dňa 20.07 2015 uplynuli 3 roky čo nás navždy opustil 

Jozef Karásek  v 26. roku. 

So žiaľom v srdci spomína starká, rodičia a priatelia.

Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo 
pre teba slnko hriať, ale tí, čo ťa mali radi, nikdy nepresta-
nú na teba spomínať. 

Dňa 10.8.2015 uplynie 6 rokov od tragickej smrti nášho 
milovaného syna 

Petra Gürtlera. 
S láskou spomínajú rodičia, priatelia a celá rodina. Peťko 
veľmi nám chýbaš.  Rodičia. 

Dňa 6.júna  2015 sme sa navždy rozlúčili s našim milova-
ným manželom, otcom, bratom a švagrom 

Marianom Bezákom, 

ktorý nás opustil vo veku 72 rokov. Touto cestou úprim-
ne ďakujeme všetkým príbuzným, známym, priateľom 
a susedom za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina.

S úctou Ďakujeme vedeniu senior centra v Handlovej, dr. Vlčkovej, sestričkám, 
opatrovateľkám a celému personálu za príkladnú starostlivosť o nášho otca 

Jozefa Pieša, ktorí mu boli oporou aj v týchto ťažkých dňoch, keď mu ťažká 
choroba vzala všetko, čo tak veľmi miloval. 

Smútiaca rodina.

V mesiaci august si spomíname na našu mamičku
a babičku pani 

Máriu Krištofcovú, 

ktorá by sa dožila 80 rokov. 

Deti s rodinami.



685 €
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Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Otvorené:  PO - PI:  9.00 - 17.00
  SO:   9.00 - 12.00
Predaj aj na splátky Home Credit/Qautro!

Ako funguje verejná správa na Slo-
vensku? To zaujímalo sedemčlennú 
bavorskú delegáciu, ktorá začiat-
kom júla navštívila niekoľko miest            
v Trenčianskom kraji. 

Hoci Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky a Bavorské štátne minis-
terstvo vnútra spolupracujú  v oblasti 
verejnej správy už 20 rokov, toto bola 
prvá návšteva partnerov na Sloven-
sku. Jej poslednou zastávkou bolo 
mesto Handlová.  Ministerský radca 
Bavorského štátneho ministerstva 
vnútra, člen vlády stredného Fran-
ska, tri starostky a dvaja starostovia. 
V tomto zložení prišla delegácia vo 
štvrtok 2 júla do Handlovej, kde ich 
privítal primátor Rudolf Podoba. 
Porozprával im o histórii mesta a ba-

níctva v našom regióne, o úspešných 
projektoch a ďalších plánoch.  Keďže 
bavorských partnerov veľa zaujímalo, 
počas celého pobytu bojovali s ne-
dostatkom času. V Handlovej si stihli 
pozrieť len novootvorené banské 
múzeum. 

Hans Popp, starosta obce Merken-
dorf: “Mne sa strašne páčilo všade. 
Žijete v prekrásnej krajine a to, čo uro-
bilo na mňa najväčší dojem je, ako sa 
vám za tých pár rokov podarilo všetko 
vybudovať. Keď uplynie ešte ďalších 20 
rokov, tak budete tam, kde sme aj my”.

Či je to naozaj tak sa budú môcť 
slovenskí primátori a starostovia 
presvedčiť o rok počas ich cesty do 
Bavorska.                                                 is

Mona- sedacia súprava

709 €

589 €

Detská izba SENIOR 

189, €

Váľanda MONA

244 € 575 €

Sedacia súprava BELLA 

Jedálenský set TALON

219 €

194 €

72  €

62 €

PC stolík CKomoda K1

62€

57 €229 € 183 €

Kreslo Astrid + taburetka

Predsieň TATIANA

199 €

317€

199, €

219 €

0917 539 165

Pohovka SARA

149 €

169 €
Obývacia stena SALESA

188€

273 €

110x200 cm

Bavorsko pomaly dobiehame 
Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová 

vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
na prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1, 

vlastník mesto 
Handlová, katastrálne územie Handlová. 

Termín predkladania návrhov 1.6.2015 - 30.9.2015 do 15,00 hod. 
Predmet súťaže: 
- Stavba súp. č. 1652 – Kolkáreň - postavená na parcele C-KN č. 10/1 a parcele 
C-KN č. 25/2 
- Pozemok parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2 
- Pozemok parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2 

Ťarchy: Bez zápisu 
Minimálna východisková cena: 136 000,00 EUR 

Stavbu je možné využiť na podnikateľské účely bez výrobného charakteru. 
Kritériom pre výber víťazného súťažného návrhu bude ponuka, ktorá bude pre 
mesto najvýhodnejšia pri zachovaní východiskovej ceny ako ceny minimálnej. 

Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a časový priebeh nájdete 
na www.handlova.sk, resp. na MsÚ Handlová č. d. 13. 
Bližšie informácie na tel. čísle: 046/ 519 25 21.



Výzva na prihlásenie ama-
térskych tvorcov výtvarného ume-
nia do 3. ročníka Výstavy amatér-
skych tvorcov umenia (VATU) 2015 
v Handlovej. 

Záujemcovia o účasť na výstave môžu 
svoje výtvarné diela (obrazy) priniesť 
do Karpaty Art Gallery Handlová, 
Námestie baníkov 2 najneskôr do 
31.7.2015.

Kritéria a podmienky prijatia 
účastníkov výstavy:
·  vek od 18 rokov
·  maximálny počet diel od jedného  
   autora 3
·  typ diela: iba výtvarné dielo 
 - obraz - maľba ceruzou, akrylom,  
 olejom, pastelom a pod.
·  diela musia byť upravené 
 k vystaveniu (klip, rám a pod.)
·  účastníkom výstavy môžu byť  
 výlučne obyvatelia mesta Handlo-

vá a mikroregiónu handl. doliny.
·Vítané sú aj diela s baníckou témati-
kou a obrazmi mesta
Pozor! Diela nemôžu byť staršie ako 
2014/2015).

Vernisáž
3. ročníka Výstavy amatérskych 
tvorcov umenia 2015 sa bude konať 
4.8.2015 o 17:00 h. v Karpaty Art Gal-
lery Handlová. Srdečne Vás pozývame.                               

Kolektív galérie
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Slovenské banské múzeum - 
Múzeum uhoľného baníctva 
na Slovensku pozýva

Leto sa pomaly dostáva do svojej 
druhej polovice. Jedným z dobrých 
nápadov na výlet s rodinou, či 
priateľmi  je určite návšteva múzea, 
v ktorom sa  na viac, ako  hodinku 
stanete skutočnými baníkmi. Neza-
budnuteľný zážitok prehliadky expo-
zície, rozprávajúci príbeh z histórie 
tohto ťažkého povolania dopĺňajú 
zaujímavé krátke filmy a prezentá-
cie nielen s tematikou baníctva, ale 
napríklad aj takmer hodinový exkurz 
geologického vývoja Slovenska. 
Samozrejme, pokračujú aj tvorivé 
dielnie v Eko – dielničke, ktorá je 
naozaj bohatá na rôzne aktivity a po-
núka širokú paletu ručných prác.

Hovorí sa: Lepšie raz vidieť, ako 
stokrát počuť,  preto nás neváhajte 
navštíviť a nezabudnite pri tom na 
to, že v múzeu sa zdraví starým ba-
níckym pozdravom  Zdar Boh! 

Jana Oswaldová, Jakub Cigánik 
SBM – Múzeum uhoľného baníctva 
na Slovensku

SNP  25 
Handlová 

046/ 542 39 73 
handlova@muzeumbs.sk

ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

Rok 2015 bol vyhlásený za Rok 
Ľudovíta Štúra a to je príležitosť 
pripomínať si tohto významného 
Slováka častejšie ako inokedy, 
hlbšie sa zamyslieť nad jeho činmi, 
posolstvom a odkazmi, ktoré nám 
zanechal a ktoré nestrácajú svoju 
hodnotu ani v dnešnej dobe.

Vplyv ústnej ľudovej slovesnosti na 
štúrovskú generáciu bola téma vý-
tvarnej súťaže, ktorú vyhlásil Miestny 
odbor Matice slovenskej v Handlovej. 
Súťaž pre žiakov základných škôl 
sledovala niekoľko cieľov: priblížiť 
mladým ľuďom významnú osobnosť 
slovenských dejín a kodifikátora spi-
sovnej slovenčiny, prebudiť v mládeži 
pozitívny vzťah k ústnej ľudovej slo-
vesnosti, ktorá sprevádza Slovákov od 
narodenia, rozvíjať estetické cítenie 
a tvorivú fantáziu...

Do  súťaže sa zapojilo 48 žiakov han-
dlovských základných  škôl. Výtvarné 
práce boli v dňoch od 6. – 16. júla 
vystavené v predajni Eltop na Ná-
mestí baníkov v Handlovej. Na podu-
jatí Vatra zvrchovanosti, ktoré mesto  
v spolupráci s politickými stranami, 
domom kultúry a s MO Matice sloven-
skej zorganizovalo pri príležitosti pod-

písania Deklarácie o zvrchovanosti 
Slovenskej republiky dňa 17. júla, 
členky MO MS v rámci sprievodných 
akcií urobili výstavu súťažných prác 
a návštevníci podujatia hlasovali za 
najkrajší výkres nasledovne:

1.miesto:  L. Iždinská – 6.A,
   ZŠ na Mierovom námestí
2.miesto: M. Martinkovičová – 9.A, 
  ZŠ na Školskej ulici
3. miesto: M. Cifrová  - 8.B, 
  ZŠ na Morov. ceste
                 S. Salayová – 8.A, 
  ZŠ na Školskej ulici
                 T. Ederová  -  6.A

Súťaž splnila svoj účel, žiaci nakreslili 
veľmi pekné výkresy, na ktorých do-
minoval portrét Ľudovíta Štúra. Ne-
chýbali ani portréty štúrovcov, Devín, 

Adela Ostrolúcka, symboly Slovenska, 
ilustrácie k slovenským ľudovým roz-
právkam, povestiam, baladám...  To 
všetko je dôkazom toho, že téma  je 
žiakom známa, poznajú osobnosť Ľ. 
Štúra,  je im blízka  ústna ľudová slo-
vesnosť, aj postava Jánošíka, ktorá sa 
stala symbolom slobody a spravodli-
vosti pre slovenských romantických 
autorov. 

Poďakovanie patrí vyučujúcim Be-
ate Markovej, Eve Petrášovej,  Anne 
Michelovej, Jane Fidesovej, Jane Škr-
teľovej, Emílii Zamecovej, Miroslave 
Kováčovej, všetkým žiakom, ktorí sa 
do súťaže zapojili  a Matici slovenskej, 
ktorá súťaž finančne podporila.

Dagmar Strmeňová
predsedníčka MO MS v Handlovej

Na pláži sa neváľaj, 
zober štetec, pomáhaj!

Jazmín, n.o. Handlová vyhrala súťaž a 
vďaka pomoci môže vymaľovať svoje 
priestory. Farby sú, ale potrebujú 
pomoc dobrovoľníkov na vymaľo-
vanie vnútorných plôch zariadenia 
v rozsahu 2200 m2.
Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť 
na mailovej adrese jazmin.mra-
zova@stonline.sk, alebo handlo-
va@handlova.sk, alebo priamo v 
budove Jazmín, n.o. na F. Nádaždyho 
4 v Handlovej.

FOTO SLUŽBA

fotky na preukážky
foto na tablá
kopírovanie
grafické návrhy
0465444013
0907774280

Letná škola maľby
V Karpaty Art Gallery v dňoch 13. až 
17. júla konala Letná škola maľby. 
Okrem 9 detí sa jej zúčastnili aj dve 
dospelé žiačky Veronika a Janka. At-
mosféra  v galérii bola vynikajúca a 
žiaci sa veľmi snažili. Pani akademic-
ká maliarka Miriam Kasperkovičová 
ich tak mohla s radosťou naučiť rôz-
ne maliarske techniky ako akvarel, 
olejomaľba, tempera, akryl, maľba na 
hodváb, ale aj mnohé iné. Z umelec-
kých výtvorov žiakov je v Karpaty Art 
Gallery výstava, ktorú môžete vidieť 
do 4.augusta. Vzhľadom na úspech 
letnej školy je pripravený aj augus-
tový termín. V prípade záujmu o 
Letnú školu maľby v dňoch 15.8 až 
19.8 sa môžete prihlásiť na tel. čísle 
0905708864 alebo priamo v Karpaty 
Art Gallery.

Retroautobus 
plný filmov

Už trinástykrát sa na cestu vydal 
zelený retroautobus plný filmov. 
Bažant kinematograf dnes patrí k 
najväčším slovenským filmovým 
festivalom. Dva autobusy typu 
Škoda RTO od 1.júla do 9.septem-
bra navštívia 33 slovenských miest, 
aby divákom v kočovnom open-air 
kine ponúkli slovenské a české 
filmy s predfilmami Ondreja Ru-
davského. V Handlovej sa do kina 
pod holým nebom môžete vybrať 
od 7. do 10.augusta. Začiatok vždy 
o 21.00 h.

HN

Mestský rozhlas 
online

Mesto Handlová spustilo oznamo-
vanie nových správ z vysielania 
mestského rozhlasu prostredníc-
tvom zasielania e-mailových správ 
cez mestskyrozhlas.sk.

Obyvatelia Handlovej budú in-
formovaní i keď dobre nepočujú 
vysielanie mestského rozhlasu, sú 
v práci, alebo sa nachádzajú mimo 
jeho dosahu.

Bezplatne sa môžete zaregistrovať 
tu: http://mestskyrozhlas.sk/
registracia-obcan
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Počas predĺženého víkendu 10.-
12.7.2015 sa Peter Kuric a Lýdia 
Baranovičová, obaja lezci z HK Pro-
meteus Handlová, zúčastnili svojej 
prvej veľkej súťaže v zahraničí Pet-
zen Climbing Thropy 2015, ktorá sa 
konala v rakúskom Petzene. 

Boli súčasťou reprezentačného tímu 
Slovenskej republiky. Svoje sily si 
zmerali v troch disciplínach - lezenie 
na rýchlosť (speed), lezenie s lanom 
na obtiažnosť (lead) a lezenie bez lana 
(bouldering) s profesionálmi až z 20. 
krajín sveta. Celkovo bolo do prestíž-

nej súťaže prihlásených až 350 lezcov.

Lýdia Baranovičová si zmerala svoje 
sily s takmer 30 dievčatami v kategórii 
do 14 rokov, kde doplatila na chybu 
pri prvom preleze v kvalifikácii Lea-
du, ktorá ju z možného umiestnenia 
do 15.miesta posunula na celkové 
24.miesto.
Super  výkon podal Peťo Kuric, ktorý 
sa v „lead“ prebojoval z deleného 1.-3. 
miesta v kvalifikácii do finále, kde zo-
hrala svoju veľkú rolu úloha nováčika 
a Peťo, kvôli časovému limitu, finálo-
vú cestu nedoliezol a tak nešťastne 

stratil možnosť stáť na stupienku pre 
víťazov. Napriek tomu, v silnej kon-
kurencii skončil v Lead na 5.mieste, v 
Boulderingu na 5.mieste a v Speed na 
8.mieste, čo mu zabezpečilo celkové 
7.miesto v kategórii do 16 rokov. Za 
svoj perfektný výkon získal Peťo aj no-
mináciu na Majstrovstvá sveta v leade 
, ktoré sa budú konať 27.8.2015 v ta-
lianskom Arcu. Súťaž bola náročná, 
cesty obtiažne a konkurencia kvalitná 
a preto gratulujeme k umiestneniu 
Peťovi Kuricovi v prvej 10-tke a Lydke 
Baranovičovej za podaný výkon. 

Danica Baranovičová

Peťo Kuric z HK Prometeus Handlová ide  na Majstrovstvá sveta!

Detská organizácia Fénix pri ZŠ 
Morovnianska cesta tradične pre 
deti pripravila Letné denné puto-
vanie. Tento rok bolo naše putova-
nie trochu gurmánske. Pomyselne 
sme navštívili niektoré krajiny, 
oboznámili sme sa s ich kultúrou, 
vyrobili ich vlajky a ochutnali tra-
dičné jedlá. 

Ponúkame postrehy našich cesto-
vateľov – detí, ktoré s nami prežili 
osem zaujímavých dní.

„Prvý deň sme prežili v škole. Zo-
známili sme sa, zahrali si rôzne hry 
a ochutnali tradičné francúzske jedlo 
- zapečené bagetky so syrom a syrové 
jednohubky, ktoré sme si pripravili 
úplne sami.“  (Mária)
„Druhý deň nás čakalo Anglicko. Čo 
iné by sme mohli vyskúšať v rámci 
anglického dňa? Predsa minigolf. Ako 
náhle som chytila golfovú palicu do 
ruky, zmenila som sa na pravú anglic-
kú lady a z chlapcov sa stali lordi. Hra 
sa mi páčila, myslím, že to bude môj 
obľúbený šport. Čerešničkou na torte 

 Letné putovanie bol čaj o jedenástej a pravá anglická 
sušienka.“ (Saška)
„Kedže vonku bolo veľmi horúco, 
zažiadalo sa nám more... V chorvátsky 
deň nás privítal AQUA PARK Turčian-
ske Teplice. Naj zážitok mám z Divo-
kej rieky a tobogánu.“   (Samko)
„Po dlhej ceste autobusom sme sa 
dostali na Donovaly. Presunuli sme sa 
do slovenskej dedinky Dobšinského 
rozprávok. Privítali nás rozprávkové 
bytosti a zahrali nám rozprávky Janko 
a Marienka, Traja zhavranení bratia, 
Mlynček mel a iné. Vo voľnom čase 
medzi predstaveniami sme si išli vy-
meniť  peniaze za zlaté a strieborné 
habakuky, ktoré sme minuli v obcho-
de KURNÍK ŠHOPA CENTER.  Sloven-
ský deň sa vydaril.“ (Timea)
„V pondelok sme boli v banskom 
múzeu. Na prehliadku sme sa pripra-
vili ako baníci. Dostali sme ozajstné 
prilby a svetlo. Prezreli sme si stroje, 
ktoré sa používajú v bani. Bol tam 
veľký kombajn s vŕtačkami. Pozreli 
sme si aj film, ako baníci ťažia uhlie. 
Potom sme išli do tvorivých dielní, 
kde sme si utkali koberčeky a plstili 
pekné ozdoby. Niektorí sme si kúpili 
malé minerály. Deň sme zakončili 
vlastnoručne upečenou talianskou  
pizzou.“  (Nikolas)

„Aj my sme boli zvedaví na novoo-
tvorené kúpalisko v Remate. To bola 
Amerika.... Jediné, čo nás z vody do-
stalo bol pravý americký „hot – dog“. 
Škoda, že sme nemohli ostať dlhšie.  V 
USA bolo fajn.“ (Saška)
„Siedmy deň sme s očakávaniami za-
vítali do historickej Banskej Štiavnice, 
kde sme sa presunuli do výučbového 
centra Terra Permonia. Tam nás čakali 
pracovníci, ktorí nám ukázali ako 
narábať so strojmi, ktoré boli na zjed-
nodušenie našej práce v tvorivých 
dielňach. Všetkým sa páčila rezačka 
na drevo a polystyrén. Zaujímavá 
bola aj veľká elektrická vŕtačka, s kto-
rou sme mohli vŕtať úplne sami. Našu 
návštevu sme skončili vo fosforovni 
a mašinkárni. Prechádzka po historic-
kom centre všetkých presvedčila, že 
sa sem musíme ešte vrátiť.“ (Mária)
„Posledný prázdninový deň v letnom 
putovaní bol typicko kanadský. Doč-
kali sme sa ochladenia - letná teplota 
klesla na  22°C. Studený kanadský 
deň bol zachránený javorovým si-
rupom a intenzívnym športovaním 
v HUTIRE.“ (Samko)
Nakoniec malé prekvapenie a roz-
lúčka s novými kamarátmi. A teraz 
už len 365 dní do ďalšieho letného 
putovania. 

Spiškovci zabojovali

CROSS COUNTRY BABA 
– Kamzík  53 km
 Spiška Jozef  3. miesto
 Spišková Valéria  3. miesto

Slovenský pohár v behu do vrchu
Beh na Čertovicu 7 km 
 Spiška Jozef  2. miesto
 Spišková Valéria  3. miesto

SLOVENSKÝ POHÁR V BEHU 
DO VRCHU za rok 2014
Celkové umiestnenie :
 Spišková Valéria  1. miesto
 Spiška Jozef  3. miesto

TANEČNÁ LÁVA ZAPLAVILA 
BALATON!
Tanečné Majstrovstvá Európy 2015, na ktorých súťažilo 
takmer 870 choreografií... medzi nimi aj päť choreografií 
z nášho Volcana. Zažili sme dva dni plné zábavy, videli 
sme úžasné skupiny, každú sekundu sme si naplno užili 
a tancovali sme s radosťou, láskou a hrdosťou, že máme 
možnosť tancovať na takejto súťaži a stáť na pódiu s ľuďmi, 
ktorých máme radi. TANCOVALI SME AKO JEDEN. ĎAKUJE-
ME všetkým TANEČNÍKOM, ktorí podávali skvelé tanečné 
výkony počas celého roka, neustále na sebe pracovali a 
držali spolu .. VY STE NÁŠ ÚSPECH !! 

A toto sú tie VAŠE:
1. miesto a titul Majstra Európy: Kristínka Kolorédyová-  
 Open up your HEART (B-kategória, open, sólo, deti)
1. miesto a titul Majstrov Európy: 
 Volcano JUNIOR- Alice in Partyland (B-kategória, 
 muzikál, formácia, juniori)
1. miesto a titul Majstrov Európy: Stars- Mamma Mia! 
 (B-kategória, muzikál, skupina, juniori)
2. miesto a titul Vicemajstrov Európy: 
 Volcano PROFI- Marilyn Monroe (B-kategória, pop,  
 skupina, dospelí)
2. miesto a titul Vicemajstrov Európy: 
 Volcano PROFI- CIRCUS (A-kategória, pop, formácia,  
 dospelí)

,,TANEC JE AKO LÁVA, KTORÁ NÁM PRÚDI V ŽILÁCH“ 
Volcano
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www.alusolid.sk
0905 981 459

Plastové a hliníkové okná za najlepšiu cenu

Alusolid SK, s.r.o.

Mestský kynologický klub Han-
dlová a KK Strong Dog Prievidza 
organizovali v dňoch 11. a 12. júla 
na ihrisku SOU Handlová Weight 
Pull Day a Dog Sport Day. Súčasťou 
výstavy psov plemena americký 
pitbullterier pod názvom Dog 
Exhibition, boli súťaže v siedmych 
vekových kategóriách.

Sobota, 11. júla 2015 s prívlast-
kom Weigh pull Day bola venovaná 
súťaži v ťahaní bremena psom po 
koľajnicovej dráhe. Tejto súťaže sa 
mohli zúčastniť všetky plemená psov. 
V Handlovej bolo posledné, štvrté 
kolo Slovenského pohára a oceňovali 
sa víťazi weight pullingu. Absolútny-
mi víťazmi sa stali pes Orin, majiteľ 
Constantín Jakubec a fena Kira, ma-
jiteľ Jiří Lohniský. 
Súčasne sa konalo prvé kolo Slova-
kian Cup of Weight Pulling s návna-
dou. 
Nedeľa, 12. júla 2015 mala prívlas-
tok Dog Sport Day. Súťaží sa mohli 

Mimoriadna akcia na vchodové dvere

zúčastniť všetky plemená psov. Abso-
lútnym víťazom disciplín sa stali pes 
Ares, majiteľka Michaela Radbová a fe-
na Quincy, majiteľka Pavlína Vrabcová.

Víťazi jednotlivých súťaží:

High jump – vysoký skok: pes Woody 
(225 cm), majiteľ Filip Kazda, fena 
Mauricio Amber (215 cm), majiteľka 
Vlasta Křížková

Weight drag pull – ťahanie saní: pes 
Bady, majiteľ Petr Hloupy, fena Chilli, 
majiteľ Andronik Holop

Weight pull sprint – ťahanie trojkol-
ky: pes Ares, majiteľka Michaela Rad-
bová a fena Chilli, majiteľ Andronik 
Holop

Wall climbing – šplh po kolmej stene: 
pes Woody (345 cm), majiteľ  Filip 
Kazda a fena Quincy (370 cm), majiteľ-
ka Pavlína Vrabcová        
                             

 VMT

Psy si zmerali svoje sily

Zvrat v hodine dvanástej

V piatok 3.júla 2015 sa už tretíkrát do seba pustili Krekáči s Bôbarmi. 
Remízový stav Hornonitrianskej futbalovej 24-ky sa už musel zmeniť. 
    
Futbalový maratón odštartoval primátor Handlovej Rudolf Podoba, inak kedysi 
aktívny futbalový brankár. Na tomto ročníku si aj zahral. Handlovská 24-ka si zís-
kava nielen priaznivcov, ale aj z roka na rok aj lepšiu úroveň. Na treťom ročníku 
hrali hráči z Kamerunu, Vietnamu, Francúzska, USA, Španielska a Konga. Martin 
Uríček, organizátor: „ Som rád, že tu máme zopár naozaj exotických hráčov“. Aj 
ceny v tombole boli lákavé – dresy Škrteľa, Kucku, Hubočana, Kubíka, Vieden-
ského či hokejka Andreja Sekeru. No, ktorý chalan by tomu odolal? Ale toto 
podujatie nie je len o futbale. Občerstvenie, hudba, tanec a atrakcie pre deti. 
Tento rok im dominoval vyhliadkový balón, ktorý prevážal záujemcov ponad 
hlavy futbalistov.
Tretí ročník futbalovej dvadsaťštvorky mal rekordný počet hráčov. Krekáčov na-
stúpilo 137, Bôbarov 83, čo je spolu o 40 viac ako vlani. Z gólu sa tešil aj hokejista 
Andrej Sekera. Reprezentant Juraj Kucka tentokrát nehral, ale svoj tím vzorne 
povzbudzoval.
Záver 24-ky  bol dramatický. Ešte hodinu pred koncom viedli Krekáči o 19 
gólov. Desať minút pred dvanástou už bola remíza a po záverečnom hvizde 
sa nakoniec radovali Bôbari. Vyhrali o dva góly 468:470 a ujali sa vedenia 2:1 v 
superzápasoch.

igm

 Futbalová 24-ka
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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

      
-  predaj stavebného materiálu, pletiva, oceľ. profilov, reziva..
-  predaj  profi/ hobby náradia,  dymovodov, náterov, lakov

- predaj vymývanej dlažby 2cm + doplnky 
 (soklík, schodíky a pod.)

-  Akcia na kanalizačný materiál 
 (drenážne rúry, odpadné rúry, plastové rúry, 
 kanalizačné rúry, tvarovky, vonkajšia kanalizácia...
-  predaj krmiva pre zvieratá                     Dovoz tovaru priamo k vám!
 

 Po - Pi:  8.00 - 17.00h, So: 8.00 - 12.00h 

Stavebniny Horný koniec 0905 259 192

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

Podnikateľský inkubátor
Vás pozýva do svojich prevádzok:
Drogéria TEVOS, Obuv PEPE, Slovaktual
Textil MODAN, Pánske holičstvo,
Universal - maklérsky dom, Temporer, 
Asterion, n.o.
Ponúkame služby aj počas rekonštrukcie 
námestia. Vstup od Jednoty.

Program Kina Baník...vyberáme
DEU/rozprávka/80min/SD/MP/vstupné 4,-€
MALÝ DRÁČIK (PREMIÉRA)

SVK/hudobný dokument/90min/OR/MP12/vstupné 4,-€
RYTMUS SÍDLISKOVÝ SEN 

USA/triler/120min/ST/MP15/vstupné 4,-€
HITMAN: AGENT 47 (PREMIÉRA) 
(VEČERNÉ PREDSTAVENIE)

USA/komédia/96min/ST/MP15/vstupné 4,-€
GRISWOLDOVCI (VEČERNÉ PREDSTAVENIE)
Všetky filmové predstavenia nájdete na ww.kino.handlova.sk

Army Shop SklennéA
K
C
I
A

Zľavy až do 30%
 KAPSAČE BDU        15,90 €    11,90 € 
Mošnička                  1,50 €        
Veľká poľná              2,50 €     
Bundokošela            1,00 €

telefón:                  0902 584 948

Army SHOP SKLENNÉ

Obuv Arizona Coyot            10,00 €

UT, ST, Št:     14.00 - 18.00
SO:                   9.00 - 13.00

Prenájom priestorov 
- SVADBY
- KARY
- OSLAVY
- Firemné podujatia

Podnikateľský inkubátor
Komplet služťby+ foto

046/ 5444013


