
Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia Júl 2015

Kedy sa už konečne začne rekon-
štrukcia handlovského námestia? 
.... Začne sa vôbec? ... Námestie 
v Handlovej sa nezrekonštruuje 
nikdy! .... Čo čakáme na bager z 
Prievidze, keď tam dokončia?

Aj takéto hlasy zaznievali na sociálnych 
sieťach v súvislosti so stále sa posúva-
júcim termínom začiatku projektu pod 
názvom “CMZ Handlová – Revitalizácia 
a stavebná úprava Námestia baníkov”. 
Dôvodom bol dlhotrvajúci kompliko-
vaný proces verejného obstarávania. 
Keď bol konečne víťaz, bola jeho cena 
taká nízka, že boli dôvodné obavy, či sa 
to za tie peniaze dá vôbec urobiť. Úrad 

pre verejné obstarávanie všetko dlho 
preveroval a nakoniec za víťaza verej-
ného obstarávania určil združenie spo-
ločností  TuCon, a.s., Žilina a Combin 
Banská Štiavnica, s.r.o. pod spoločným 
názvom „Združenie Handlová, T – C“. 
18. júna 2015 o 10.00 h mohol primá-
tor mesta zobrať konečne do ruky pero 
a vytúženú zmluvu o dielo podpísať.

Na projekt rekonštrukcie Centrálnej 
mestskej zóny budú použité prostried-
ky z Regionálneho operačného pro- 
gramu vo výške 95%, čo predstavuje 
nenávratný finančný príspevok a z 
vlastných zdrojov mesta vo výške 5%. 
Celková vysúťažená suma je vo výške 
2.192.014,10 EUR. 

Podľa pôvodného zámeru mali byť-
práce ukončené 30. júna 2015. Nikto 
nepredpokladal, že takmer na deň 
presne sa práce ešte len začnú. Mesto 
Handlová muselo požiadať Minister-
stvo pôdohospodárstva SR o predĺže-
nie termínu do 31. októbra 2015. 

Na realizáciu nám teda zostávajú štyri 
mesiace. Spolu s týmto projektom 
bude prebiehať aj projekt Stredoslo-
venskej vodárenskej spoločnosti, a.s., 
Banská Bystrica. Na Námestí baníkov 
sa bude rekonštruovať kanalizácia 
– vodovodné rozvody a vodovody. 

(pokračovanie na str. 3)

 

Toto ročné obdobie mám rád. Ísť 
sa len tak prejsť v tričku a krátkych 
nohaviciach, stretnúť kamarátov... 
Alebo si sadnúť na terasu ku káve        
a ..... na dva ťahy. Pozorovať život na 
námestí môjho rodného mesta, kde 
voňajú kvety a ticho žblnká voda.    
A potom Deň baníkov, stánky, hudba, 
zábava na námestí s atmosférou.

Tak na takéto leto na handlovskom 
na námestí si budeme musieť počkať. 
My tento rok pôjdeme „na maltu“. 
Ťažké stroje, hukot, prach, rozkopané 
cesty a chodníky. Sem - tam chaos, 
ako sa kam dostaneme, dopravné 
obmedzenia, dočasné mostíky ku 
obchodom či banke.... takto to bude 
vyzerať v Handlovej už o pár dní.

Toto leto na handlovskom námestí 
naozaj nebude romantické. Na kávu 
choďte radšej niekde inde. Ale, ako 
sa hovorí, nič nie je zadarmo. Keď to 
všetko pretrpíme, tak o rok budeme 
tráviť horúce dni na terasách han-
dlovskej pešej zóny. A po tých rokoch 
sme si ju už naozaj zaslúžili. Ja vy-
držím, lebo na výsledok sa úprimne 
teším a verím, že aj vy.

Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová 

Začíname!!!

Foto : P. Jaško

Pozývame vás na tradičnú  Vatru zvrchovanosti

17. júl 2015 od 16.00 h

v Handparku
(Park za Nemocnicou)

Opekačka, atrakcie, bohatý program

Hurá do 
tábora



Dlho očakávaná rekonštrukcia Námestia baníkov 
bude predstavovať istý diskomfort a dopravné 
obmedzenia pre všetkých obyvateľov a návštev-
níkov nášho mesta.  Vo štvrtok, 25. júna 2015 bolo 
na všetky dotknuté komunikácie rozmiestnené 
dočasné dopravné značenie.

Prvá obchádzková trasa vedie po Partizánskej ulici, 
na ktorú bude možné odbočiť z Ulice 29. augusta pri 
vežičke, popri zelovoci a obchode Coop Jednota.

Druhá obchádzková trasa vedie od supermarketu 
Billa, po Švermovej- popri mestskej tržnici a Handpar-
ku, Ul. M.R. Štefánika a popri nemocnici smerom do 
centra. Pozor, zo Štrajkovej smerom na nemocnicu 
je dôležitá zmena dopravy - táto komunikácia už 
nie je hlavnou cestou, je dôležité dávať prednosť v 
jazde. Hlavnou cestou sa stáva Ulica  M. R. Štefánika.

Obe obchádzkové trasy sú obojsmerné! V užších 
priestoroch je prednosť v pruhu vyznačená dočas-
nými dopravnými značkami - začiatok Ul. M. R. Štefá-
nika, pri vstupe do Handparku, kde sa prechádza cez 
železničné priecestie ku Slovenke a dolu, smerom do 
centra. Upozorňujeme, že na uvedených komunikáci-
ách platí všade zákaz státia!

Bežné vstupy do budov občianskej vybavenosti - 
mestský úrad, Podnikateľský inkubátor, dom kultúry 
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a cestná komunikácia pred nimi budú oplotené 
ako stavenisko a neprístupné. Vstupy budú zo zad-
nej strany a v prípade DK a MsK budú vyznačené. 
Obchody a prístupy do nich na protiľahlej strane 
námestia zostávajú zatiaľ v pôvodnom stave. Cestné 
komunikácie okolo námestia budú zjednosmerne-
né. Zmeny zasiahli aj autobusové zastávky. Prvou 
zmenou sú zastávky pri parku, oproti hotelu Baník 
a drogérii, ktoré boli presunuté ku kostolu. Sú tu 
vytvorené dve parkovacie miesta pre autobusy, je 
tu však stiesnený priestor pre nastupovanie a vystu-

povanie. Zmenou prešla aj zastávka pri nemocnici, 
ktorá je presunutá pri budovu Slovenky.

Námestie baníkov bude uzavreté aj pre chodcov, tí 
by sa mali pohybovať paralelne s obchádzkovými 
trasami. Je nutné dbať na svoju vlastnú bezpečnosť 
a zbytočne nevystavovať seba i iných účastníkov 
cestnej premávky nepríjemným situáciám. 

A stará dobrá rada pre vodičov - nejazdite po 
pamäti!

Redakcia HN

Pozor - dopravné obmedzenia!

Námestie po rekonštrukcii
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Letné prázdniny 
v Slovenskom banskom 
múzeu Handlová

Leto je symbolom oddychu a 
množstva voľného času nielen pre 
školákov. Čas letných dovoleniek 
sa dá tráviť rôznymi spôsobmi, ak-
tívne i pasívne, pri mori, na horách, 
v táboroch, či festivaloch.

Pre tých, ktorí nemajú ešte žiadne 
plány ponúka SBM - Múzeum uhoľ-
ného baníctva na Slovensku v Han-
dlovej, pár nápadov.
Ak vás fascinuje baňa, chcete spoznať 
históriu baníctva a spoznať túto ťažkú 
prácu, príďte na prehliadku uhoľnej 
expozície, ktorej súčasťou je premie-
tanie filmov o histórii baníctva.

Ste tvoriví a kreatívni? Odpovedali 
ste áno? Tak práve pre vás je určená 
pestrá ponuka tvorivých aktivít v 
Eko-dielničke v múzeu. Stačí si z bo-
hatej ponuky vybrať techniku a začať 
tvoriť spoločne s lektorom.
Prehliadka múzea, prezentujúca 
históriu baníctva, vybavená moder-
nou digitálnou technikou, dotvára 
jedinečný interaktívny zážitok pre 
návštevníkov všetkých vekových 
kategórií.

Príďte si pozrieť históriu baníctva 
a niečo zaujímavé sa naučiť v diel-
ničkách. 

V letných mesiacoch ponúkame bati-
ku za studena, výrobu smaltovaných 
šperkov, maľovanie na hodváb či
tkanie na krosienkach a pre prázdni-
nujúce deti aj náramky priateľstva.
Jana Oswaldová, Jakub Cigánik

SBM - Múzeum uhoľného baníctva na 
Slovensku.
SNP 25, 972 51Handlová
handlova@muzeumbs.sk 
046 542 39 73

Začíname!!!
(pokračovanie zo str.1 )

Projekt bude v réžii SVS, a.s. Banská 
Bystrica s finančnými prostriedkami 
vo výške 300 000 EUR. 

Už v týchto dňoch si začíname zvykať 
aj na prvé dopravné obmedzenia (viac 
v samostatnom článku). A určite ne-
budú posledné. Námestie bude “hore 
nohami” a my všetci sa budeme mu-
sieť obrniť trpezlivosťou a vzájomnou 
ohľaduplnosťou. 
Toto leto v Handlovej by naozaj mohlo 
mať prívlastok hektické alebo plné 
rekonštrukcií. Okrem rekonštrukcie 
štátnej cesty I/50 a námestia, sa bude 
rekonštruovať aj mestská knižnica a 
Materská škola na Ul. SNP. Takže bude 
naozaj rušno.... Kto vravel, že je tu 
nuda a nič sa nedeje???

Redakcia HN

Aby sme boli pripravení

Ak niekto nikdy nezažil povodne, 
pravdepodobne si nevie ani predsta-
viť, čoho je voda schopná. My v Han-
dlovej to, žiaľ, už vieme. A aj keď sa za 
posledných päť rokovurobilo mnoho 
opatrení a veríme, že sa august 2010 
nezopakuje, nezaškodí, ak si my zo-
pakujeme základné zásady.

Čo robiť pred povodňami?
Najdôležitejšia je prevencia a priprave-
nosť. Preto je nevyhnutné poistiť si svoje 
obydlie proti prípadnej živelnej udalosti. 
V prípade, že je nehnuteľnosť situovaná 
v oblasti, ktorá bola za posledných 10 
rokov zasiahnutá povodňou, môže sa 
stať, že niektoré poisťovne takéto ne-
hnuteľnosti nepoistia. Treba myslieť aj 
na fakt, či sa oblasť nenachádza v zápla-
vovom území alebo v území ohrozenom 
zvláštnou povodňou. 

Čo robiť počas povodne?
Ak hrozí, že vás môže vytopiť, presťa-
hujte sa do vyššieho podlažia alebo na 
vyvýšené miesto. Nečakajte na pokyny. 
Keď zaznie varovný signál, zapnite si 
rádio, TV, kde sa dozviete o tom, čo sa 
stalo a riaďte sa vydanými pokynmi. Pre 
ohrozenie vodou je nariadený 6 minúto-

vý stály tón sirény.  Ak už dôjde k zato-
peniu alebo je vyhlásená evakuácia, tak 
opustite ohrozený priestor. Telefonujte 
len v prípade tiesňového volania. Ak 
dôjde k vyhláseniu evakuácie, dodržuj-
te zásady pre opustenie ohrozeného 
priestoru a rešpektujte pokyny členov 
evakuačnej komisie. Neprechádzajte cez 
prúdiacu vodu. V hĺbke 15 cm prúdiacej 
vody sa ťažko udržuje stabilita a môžete 
spadnúť. Ak sa ocitnete v situácii, ktorá 
to vyžaduje, prejdite cez miesta, kde 
voda stojí. Použiť môžete palicu pre 
kontrolu pevnosti terénu pred vami 
a výšku hladiny. Už 60 cm prúdiacej 
vody dokáže odplaviť akékoľvek osobné 
auto, či dodávku.

Čo robiť po povodniach?
Dajte si skontrolovať narušenosť obyd-
lia, kontaktujte svoju poisťovňu z dôvo-
du náhrady škôd a v rámci svojich mož-
ností sa aktívne zapojte do likvidácie 
následkov povodní.Odstránenie škôd 
po povodniach je dlhodobý proces, 
náročný na materiálnu, finančnú a psy-
chologickú podporu. Vzájomná pomoc 
a sociálna starostlivosť o postihnutých 
je väčšinou nevyhnutná. Je vhodné ju 
čo najviac využívať. 

A celkom na záver - neriskujte. Nič 
materiálne nestojí za to, aby bol ohro-
zený váš život.

Soryana Hádenová, foto archív VH

25.júna 2015 zasadali poslanci han-
dlovského mestského zastupiteľstva 
poslednýkrát pred letnou prestáv-
kou. 

V nakladaní s majetkom mestské zastu-
piteľstvo schválilo zámer predaja časti 
pozemku v katastrálnom území mesta 
Handlová, v rozsahu výmery pruhu na 
odbočenie vpravo bez zastavenia do 
areálu autobusovej stanice v Handlovej. 
Nakoľko existujú len štúdie a nie je 
úplne jasné, ktorá zo štúdií bude reali-
zovaná, mesto pristúpilo k tomu, že dá 
súhlas na zámer odbočovacieho pruhu. 
Až po realizácii, keď bude vytýčená 
a zameraná veľkosť pozemku, bude 
tento pozemok odpredaný. V ďalšom 
bode poslanci schválili zverenie ma-
jetku mesta do správy rozpočtových 
organizácií. Išlo o majetok zakúpený z 
rozpočtu mesta v prípade havarijných 
stavov, najmä v školských zariadeniach. 
Zastupiteľský zbor schválil aj realizačný 
program samosprávy mesta Handlová 
pre volebné obdobie 2014 – 2018 s 
pripomienkou poslanca Jozefa Maďara 
v súvislosti so spoluprácou mesta s a.s. 
HBP Prievidza.

Ďalšou témou rokovania bola individuál 
na bytová výstavba. Cieľom je zistiť 
záujem obyvateľov mesta o takúto vý-
stavbu. V piatom bode predložil vedúci 
ekonomického oddelenia naschválenie 
Zmluvu o kontokorentnom úvere vo 

výške 200 000,- Eur na 1 rok so Sloven-
skou sporiteľňou, a.s. 

Kontokorentný úver je podľa slov primá-
tora mesta Rudolfa Podobu barličkou, 
ktorú sme boli nútení prijať v roku 2010, 
kedy bol výpadok našich príjmov z po-
dielových daní 1 milión Eur. 

Poslanci schválili aj štvrtú zmenu roz-
počtu mesta Handlová na rok 2015 a 
vyhoveli protestu prokurátora k VZN 
č.1/2011 o prevádzkovom poriadku 
pohrebiska s tým, že mesto pripraví 
nové všeobecne záväzné nariadenie 
so zapracovanými pripomienkami 
prokurátora.

Prednosta mestského úradu informoval 
o rokovaní Správnej rady a Valného 
zhromaždenia spoločnosti RTV Prievi-

dza, v ktorej má mesto majetkovú účasť. 
Hoci došlo k zlepšeniu hospodárenia a 
medziročnému poklesu straty, mesto 
ako spoluvlastník televízie má povin-
nosť uhradiť časť straty adekvátnu ob-
chodnému podielu. Poslanci tento bod 
schválili. V letných mesiacoch mesto 
plánuje anketu, v ktorej bude zisťovať 
sledovanosť tohto regionálneho média. 
V diskusii primátor mesta Rudolf Podo-
ba predložil informácie o rekonštrukcii 
Centrálnej mestskej zóny a informoval 
prítomných o blížiacich sa Regionálnych 
oslavách Dňa baníkov.

Na záver sa poslanci rozlúčili s Ing. 
Milicou Pravdovou, ktorá po 15 rokoch 
práce vo funkcii vedúcej ekonomického 
oddelenia odchádza do dôchodku.

Soryana Hádenová

Poslednýkrát pred letnou prestávkou
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Rozprávka 
o Radolese
Kde bolo, tam bolo, pri čistej stud 
ničke, na lúke pod vrchom Fa-
funberg, ožili v lese rozprávkové 
bytosti. Stalo sa tak už po 37. krát,           
v sobotu, 6. júna 2015. 

Slniečko svietilo a na lúke sa už od rána 
začal zhromažďovať ľud - dospelí, deti, 
chlpatí štvornohí, vezúci sa v kočíkoch 
i tí na motorových kočiaroch. Brána 
bola, ako každý rok, otvorená pre 
všetkých. Na tých, ktorých cesta vyčer-
pala už čakali stánky s občerstvením. 
Davu sa prihováral mocným hlasom 
z reproduktorov Vodník s priateľom 
Slnečnicou.

Pomaly sa začal na lúke vinúť ľudský 
had, všetci chceli vidieť, čo sa v lese 
odohráva. Pri vstupe si detičky mohli 
zatancovať a zaspievať s pážaťom. 
Ďalej po ceste čakal bláznivý šašo a 
smutný kráľ. Obluda mu odvliekla jeho 
tri dcéry a preto všetkých statočných 
malých rytierov požiadal o pomoc 
pri ich vyslobodení a sľúbil im za to 
sladkú odmenu. Rytierikovia však mali 
pred sebou ešte veľa dobrodružstiev. 
Čertovi poradili, ako má z chrbta 
zhodiť Káču. Vypočuli si príbeh prin-
ceznej, ktorá žila v zámku obsypanom 
trojružami. V perníkovej chalúpke 
pomohli Jankovi a Marienke šupnúť 
starú a škaredú strigu do pece. Stretli 
sa aj so Zlatovláskou. Na konci svojej 
dobrodružnej cesty stretli Lomidreva. 
Ten zobral Loktibradovi jeho čarovnú 
bradu, aby sa dozvedel, kde sa nachá-
dzajú tri kráľovské dcéry. Lomidrevo 
ich vyslobodil a všetci si vydýchli 
úľavou. Na konci už čakala Baba Jaga, 
ktorá pomáhala kráľovi splniť kráľovský 
sľub - každý rytier dostal balíček so 
sladkosťami.

Babka Jaga nám pošepkala, že do 
roka a do dňa ožijú v našom Radolese 
rozprávkové bytosti zas. Potom sa 
už len tancovalo, hodovalo a pilo, na 
preliezkách a skákacom hrade šantilo, s 
hasičškým autom, vycvičenými psíkmi, 
tancujúcimi zvieratkami bavilo…a bolo 
to tak, až kým nezazvonil zvonec.

VMT

Kalendár zvozu 
druhotných surovín

MESTO HANDLOVÁ – HORNÝ KONIEC 
– NOVÁ LEHOTA

1.7., 15.7., 29.7.   plasty
8.7., 22.7.   papier
14.7.    sklo
28.7.    kovové obaly

SENIOR CENTRUM 
HANDLOVÁ, n .o. 
i n f o r m u j e... 

Sme radi, že po 1,5 roku prevádzky sa 
naše zariadenie zaplnilo občanmi , ktorí 
potrebujú našu trvalú celoročnú pomoc. 
Nových záujemcov o naše sociálne služ-
by už evidujeme v poradovníku. Voľné 
miesta máme len v sociálnych službách 
v dennom stacionári,  „škôlke„ počas dňa 
a v domove sociálnych služieb pre obča-
nov s mentálnym postihnutím na denný 
alebo týždenný pobyt. Svoje miesto si 
u nás našlo aj poskytovanie stravy ( vo 
výške 2,40 € za obed) v jedálni pre občanov mesta, ktorí 
dovŕšili dôchodkový vek, alebo majú ťažké zdravotné 
postihnutie. 
Ponúkame racionálnu, šetriacu, alebo diabetickú stravu.     
V prípade záujmu sa môžete obrátiť na sociálnu pracov-

níčku (Daniela Báleková , č. t.: 046/5450458, mobil: 0917 
127 450 ). 
Bližšie informácie o podmienkach poskytovania všetkých 
sociálnych služieb nájdete aj na našej novej webovej strán-
ke : www.seniorcentrum.handlova.sk 

E. Nyitrayová, riaditeľka n .o.

Toto a iné zaujímavosti z nekoneč-
ného sveta vesmíru si mohli vypočuť 
študenti Gymnázia I. Belluv piatok, 
12.júna 2015 na zaujímavej popu-
lárno – vedeckej prednáške profeso-
ra Jozefa Masarika. Po dvoch rokoch 
opäť navštívil handlovské gymná-
zium, na ktorom pred necelými šty-
ridsiatimi rokmi maturoval. Besedu 
zorganizovala jeho spolužiačka a v 
súčasnosti učiteľka gymnázia Zuza-
na Černáková. 

Prof., RNDr. Jozef Masarik, DrSc. je 
slovenský jadrový fyzik a vedec roka 
2009. Narodil sa v roku 1959 v Jalovci, 
vyštudoval jadrovú fyziku na Mate-
maticko-fyzikálnej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. V súčasnosti 
je profesorom na Katedre jadrovej 
fyziky a biofyziky a dekanom Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky Uni-
verzity Komenského. Oblasť, ktorej sa 
profesor Masarik venuje v súčasnosti, 
je zameraná na výskum Marsu a 

vývin chronometra, ktorý umožňuje 
presne určiť vek Zeme a ostatných 
telies. Na jadrového fyzika je nečaka-
ne zábavný a veselý. Na zábavného a 
veseléhočloveka vynikajúci odborník 
a na vynikajúceho odborníka veľmi 
skromný človek.

 Hovorí sa, že keď v NASA niečo nevedia 
vypočítať, volajú Masarikovi.
,,Ľudia toho nahovoria. Samozrejme, 
spolupracujem s mnohými kolegami 
aj z NASA, najmä tam, kde som už bol 
na stáži – v Mainze, Zürichu, Berkley, 
Los Alamos, ale to je dnes štandardná 
vec. Raz sa pýtajú oni mňa, raz ja ich, “ 
reaguje pán profesor.

Výskum Marsu je srdcová záležitosť 
profesora Masarika. Venuje sa mu už 
niekoľko rokov a bol súčasťou tímu, 
ktorý na ňom objavil vodu.

,,Na povrchu voda dokázateľne je, ale 
zamrznutá. Dovnútra sme sa ešte ne-
dostali. Nenašli sme tam zatiaľ ani život, 
ktorého predpokladom je aj voda, ale 

isté dôkazy metabolizmu sa tam našli, 
takže to bude ešte možno zaujímavejšie. 
Nevieme, čo tam je, špekulujeme o naj-
jednoduchších mikroorganizmoch na 
nízkej vývojovej úrovni, ale inteligentné 
bytosti tam určite nestretneme.“

Keď už na tom Marse „robíte“, nechceli 
by ste byť o takých pätnásť rokov pr-
vým človekom, ktorý tam pristane?
,,Nie. Ja som najradšej doma. Okrem 
toho, je to drahé a to, čo tam uvidí astro-
naut, vidíme oveľa lepšie na snímkach     
z družíc.“

Prednáška žiakov nadchla a veríme, že 
i medzi dnešnými študentmi sú takí, 
ktorí si cestu k jadrovej fyzike nájdu a 
budú celému svetu dokazovať, že na 
Slovensku sú múdri, vzdelaní a šikovní 
ľudia. A čo pán profesor odkázal súčas-
ným mladým ľuďom? Pravda vyzbroje-
ná vedomosťami je neporaziteľná, pre-
to si treba hlavu naplniť vedomosťami 
a srdce láskou, a to nielenk vzdelaniu.

 Dagmar Strmeňová

Zem a Mars boli dvojičky...



Mesiac jún je každoročne v znamení 
absolventských koncertov. V škol-
skom roku 2014/2015 sa ZUŠ v Han-
dlovej mohla naozaj tešiť z výborne 
pripravených žiakov. Všetky výkony 
mali vysokú umeleckú úroveň a boli 

odrazom dlhoročného úsilia žiakov a 
učiteľov. Aktivity školy sprevádzala aj 
výstava Výtvarného oddelenia ZUŠ. 
Výstava je stále v trvaní v Karpaty Art 
gallery. Záverečné slávnostné vyrade-
nie absolventov bolo v Obradnej sieni 

mesta Handlová 19.6. 2015 za účasti 
primátora mesta. Boli to naozaj veľmi 
príjemné a slávnostné chvíle.

Lienka koncertovala
15.6. 2015 sa v Koncertnej sále ZUŠ v 
Handlovej konal tradičný koncert Prí-
pravného speváckeho zboru Barborky 
pod vedením Anežky Balušinskej. Tak-
tiež bohatý program prípravného spe-
váckeho zboru Lienka, kde program 
pripravila Ľubka Šubová. Vystúpenie 
doplnili svojím krásnym spevom A. a 
L. Gazdíkové a L. Janovová. Nemožno 
nespomenúť výborný klavírny sprie-
vod manželov Vargových. Naplnená 
sála ZUŠ v Handlovej sa tešila skvelej 
atmosfére a potlesku od publika.

Opäť úspešná ZUŠka
29.5. 2015 sa v Bojniciach uskutočnila 
jedna z najväčších súťažných pre-
hliadok v hre na klavír v SR - PIANO 
v modernom rytme. Naši žiaci boli 
opäť úspešní. V 1. kategórii - sólo 

žiaci Svetlana Ondrejovičová aHana 
Hromadíková získali bronzové pásmo. 
V 2. kategórii - sólo taktiež bronzové 
pásmo získal Miroslav Cicko. Sára 
Schlencová v 2. kategórii skončila v 
striebornom pásme. V 3. kategórii 
- sólo získala Nina Koštialová strie-
borné pásmo. O prípravu žiakov sa 
postarali pani učiteľky z klavírneho 
oddelenia ZUŠ Handlová, konkrétne: 
K. Bundová, I. Gogová, D. Smačková 
a E. Filipová.Žiakom i pani učiteľkám 
patrí srdečná gratulácia za vzornú 
reprezentáciu školy.

Romantický koncert ZUŠ 
17.6. 2015 o 17.00 hod. sa v koncert-
nej sále ZUŠ v Handlovej uskutočnil 
Romantický koncert. V programe si 
mohli návštevníci koncertu vychutnať 
melódie zo známych filmov Angelika 
markíza anjelov, Amélia z Monmartru, 
Cinema Paradiso. Účinkovali žiaci z 
tried K. Engererovej a D. Smačkovej. 

ZUŠ Handlová
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Mestská polícia informuje.....
Mestská polícia zaznamenala za mesiac máj 2015 – jún 
2015 (od 18.5.2015 do 18.6.2015) celkom 342 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 64 priestupkov, z ktorých bolo 
30 zistených vlastnou činnosťou a 31 oznámených 
občanmi mesta. Kamerovým systémom boli zistené 3 
priestupky. 
Z celkového počtu bolo 26 dopravných priestupkov. 
VZN č. 8/2013 o zákaze podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov v územnom obvode mesta 
Handlová, Novej Lehoty a Morovna – 2 priestupky. 
VZNč. 9/2013 o miestnych daniach – 3 priestupky.
VZN č. 1/2015 – o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový 
poriadok – 1 priestupok.
Proti občianskemu spolunažívaniu - 1 priestupok.
Proti majetku boli oznámené 2 priestupky. 
Proti verejnému poriadku príslušníci MsP riešili 4 prie-
stupky, z ktorých boli 2 priestupky na úseku rušenia 
nočného kľudu a 2 priestupky na úseku verejného 
pohoršenia.
Zákon č. 223/2001 o odpadoch bol porušený v 8 prí-
padoch.
V 16 prípadoch bol porušený Zákon 282/2002 o niekto-
rých podmienkach držania psov (nezabránenie voľné-
mu pohybu psa; neprihlásenie psa do evidencie; 
neoznámenie zmeny skutočnosti a údajov, ktoré sa 

zapisujú do evidencie, neodstránenie výkalov). Pre 
podozrenie zo spáchania trestného činu bol 1 skutok 
odovzdaný na OOPZ k ďalšiemu objasňovaniu.
V 2 prípadoch boli použité donucovacie prostriedky.
Príslušníci mestskej polície odchytili 14 túlavých psov, 
ktorí boli umiestnení v útulku (11 psov si z útulku zo-
brali ich majitelia).
Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 73 zá-
krokov a 28 výjazdov k narušeným monitorovaným 
objektom.
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 112 
bolo príslušníkmi MsP vykonaných 16 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od18.5.2015 do 18.6.2015:
30.5.2015 o 11:35 hod. - tel. oznámil anonym, že za 
bývalou kolkárňou sa nachádza neznámy muž, ktorý 
je nahý a priviazaný. Ostatné osoby, ktoré boli s ním, 
od neho odišli. Po príchode na miesto sa za kolkárňou 
nachádzal muž MsP známy, ktorý bol vyzlečený od pol 
pása dole a priviazaný putami o mrežu dverí. Bol pod 
vplyvom alkoholu. Viditeľné zranenie nemal. Mužovi 
boli putá dané z rúk dole kliešťami, nakoľko sa kľúče 
od pút na mieste nanašli. Bol vyzvaný, aby sa obliekol 
a miesto opustil. O 13:05 hod. vykonala hliadka kon-
trolu miesta. Muž sa stále nachádzal na mieste a spal. 
Za prítomnosti hliadky sa obliekol, miesto po sebe 
poupratoval a odišiel. Vec bola odovzdaná k ďalšiemu 

objasňovaniu na príslušné orgány z dôvodu podozre-
nia zo spáchania prečinu výtržníctva a obmedzovania 
osobnej slobody. 

10.6.2015 o 14:40 hod. - tel. oznámil občan mesta, že 
je na prechádzke so psom a dcérkou v záhradkárskej 
osade SNP, kde našiel na konári stromu obeseného 
muža. Hliadka sa presunula na miesto, kde čakal 
oznamovateľ. Uviedol, že by malo ísť o pána vo veku 
cca 80 rokov, ktorý v blízkosti vlastnil záhradu. Muž 
nejavil známky života. Hliadka vec oznámila na OOPZ 
a počkala do ich príchodu. 

14.6.2015 o 09:25 hod. – tel. oznámil výpravca zo 
Železničnej stanice v Handlovej,že približne na úrovni 
kilometrovníka 17,500 leží v blízkosti koľajiska žena a je 
pravdepodobne opitá. Hliadka vykonala kontrolu trate 
a pri uvedenom kilometrovníku spozorovala ležiacu 
ženu, ktorú práve budili dve ženy. Uviedli, že ju zbadali 
pri prechádzke a snažia sa ju zobudiť. Ležiaca žena sa 
po chvíli prebudila, javila známky požitia alkoholu.         
U ženy bola zistená totožnosť, zranená nebola, lekár-
ske ošetrenie odmietla, súvisle komunikovala a bola 
schopná vlastnej chôdze. Tvrdila, že býva na Okružnej 
ulici u priateľa, s ktorým sa ráno pohádala a on ju z bytu 
vyhodil. Hliadka ženu odprevadila na najbližšiu lavičku 
v lesoparku. O veci bola informovaná hliadka železnič-
nej polície Prievidza, ktorá sa na miesto nemohla dosta-
viť.                                                                           Milan Pepich

ZUŠka má výborných absolventov

Odmena za tvrdú prácu
Okamih, kedy ocenia vašu prácu je 
jedným z najkrajších chvíľ v živote 
každého z nás. S motiváciou a cieľom 
to síce ide oveľa jednoduchšie, ale 
určite nie ľahko. Confuciuspovedal: 
„Našim najväčším víťazstvom nie je to, 
že nikdy nezlyháme, ale, že po každom 
páde znovu vstaneme.“ Aj najlepší žiaci 
základných škôl, základnej umeleckej 
školy a osemročného gymnázia (triedy 
prima až kvarta) v školskom roku 2014/
2015 prešli kľukatou cestou. 

Za to, že sa nevzdali a bojovali prišla od-
mena nielen v podobe výsledkov. 
19. júna 2015 im za vynikajúce výsledky 
vo výchovno-vzdelávacom procese, 
v rôznych oblastiach záujmovej čin-
nosti, výrazné úspechy v riešení pred-
metových olympiád, v súťažiach a za 
reprezentáciu školy a mesta poďakoval 
aj primátor Handlovej, Rudolf Podoba.

Ocenení:
ZŠ Mierové námestie: Michaela Boďo-
vá, Jakub Cibuľa, Šarlota Schlencová
ZŠ MC: Patrícia Škultétyová, Roman 

Hruška, Martina Madajová
ZŠ Školská: Andrea Golhová, Tamara 
Pazderová, Tamara Kaplánová
Špeciálna základná škola: Oľga Grlá-
ková, Barbora Cicková
Osemročné gymnázium Ivana Bellu: 
Sara Schlencová, Martina Molnárová
Základná umelecká škola:  Lea 
Mazánová, Laura Minichová, Adriana 
Homolová
SZUŠ Volcano:  Kristína Koloredyová, 
Kristína Beláková
CVČ: 
Adrián Kelečényi, Lýdia Baranovičová

Prázdniny sa začínajú...
V utorok, 30.júna si žiaci a študenti 
prevzali koncoročné vysvedčenia.     
A tak im nič nebráni v tom, aby si 
užili dlho očakávané letné prázdniny. 
Veríme, že tie tohtoročné budú patriť 
k tým nezabudnuteľným. Pohodové 
dovolenkové chvíle so svojimi rodi-
nami želáme aj všetkým pedagógom 
a rodičom, ktorým ďakujeme za spo-
luprácu v uplynulom školskom roku.

Soryana Hádenová
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Jubilanti 
v mesiaci  J Ú N 2015

Emília Žabenská
Mária Vargová
Emília Siraňová
Antonia Sykorová
Margita Zorecová
Margita Lukačovičová
Emília Vajdiarová
František Polák
Helena Čierna
Valéria Šuláková
Ľudovít Boďa
Anna Žilíková
Júlia Havlíková
Oskar Niebur
Pavla Oravcová

Narodené detičky
máj/jún 2015

Kristián  Kacz
Jozef  Halás
Patrik Ivan
Nikol  Tencerová
Aylin  Nedeliaková
Zoja  Janíková

Opustili nás 
máj/jún 2015 

Ján Partl 76r.
Anton Budovič  63r.
František Kara  71r.
Ján Moravčík  66r.
Ján Tonhauser  83r.
Štefan Vőlc  64r.
Jozef Pažitný  79r.
Štefan Bielesch  53r.
Jozef Gandel  61r.
Helena Máleková  63r.
Blažena Grófová  49r.

Čierna diera
Čierna diera - black hole, vo vesmíre 
funguje ako energetické pole, ktoré 
do seba všetko stiahne a nie je z neho 
úniku. V Handlovej sa nachádza iná 
čierna diera - netočí sa vo vesmíre, 
nachádza sa pod povrchom zeme, 
našincom je dôverne známa a ja som 
sa do nej vybrala na exkurziu.

Keby sa ma niekto predtým opýtal na 
pocity, určite by medzi ne nepatrilo 
nadšenie. Hlavou sa mi preháňali vše-
lijaké myšlienky. Najsilnejšia bola tá o 
nebezpečnosti bane a o tom, že z nej 
pred šiestimi rokmi nenašli únik naši 
synovia, otcovia a priatelia. Práve ne-
možnosť úniku mi vŕtala v hlave najčastejšie. Už som zažila 
úzke čierne chodby a jazdu vláčikom a táto malá skúsenosť 
mi na odvahe nepridávala. Pre našich chlapov je však takáto 
jazda na dennom poriadku. Zápas s nedostatkom vody, ma-
lým a úzkym priestorom, kopou špiny a prachu sú pre nich 
každodenná rutina. 

Pri obliekaní fáračiek začala nad strachom víťaziť zvedavosť. 
Realitu mi pripomenula ťažoba vyfasovanej dýchacej masky 
a lampy. Nasadzujem si napevno prilbu, zvuková signalizácia 
zahúka a čierna diera pomaly otvára svoje tajomstvá. 
V kupé baníckeho expresu nie je moc pohodlne. Pri sedení na 
tvrdej lavici prístroje za opaskom tlačia, v kupéčku nie je moc 
priestoru a hlasná hudba búchajúcich kolies tiež neprispieva 
ku komfortu. Pri vystúpení na hlavnej podzemnej stanici 
poriadne zafúkalo. Vetrisko prichádzalo zo všetkých strán. Dá 
sa to prirovnať k tomu, keď si doma necháte otvorené všetky 
okná a postavíte sa do stredu, ale v bani to vanie trochu chlad-
nejšie, flanelová košeľa moc nepomáha a vietor cítite až do 
špiku kosti. Na niektorých miestach bolo nutné pridržať si aj 
vyfasovaný plastový klobúčik.

Stúpali sme stále nižšie. Míňali sme prístroje nutné na ťažbu 
hnedého zlata. Vždy bolo treba dávať pozor, kam stúpame, 
niekde bol prach, niekde kamene, niekde drevené mostíky, a 
inde voda, prípadne ich kombinácie, čo znamenalo vysoké ne-
bezpečenstvo pošmyknutia. Vyšší z nás museli pozerať nielen 
dolu, ale aj hore. Pri strete s kovovou konštrukciou by nehrozi-

lo len buchnutie hlavy. Všade v bani sú totiž naťahané troleje. 
Pomaly sme sa presúvali. Cestičky sa stávali ešte užšími. Pre-
chádzanie sťažoval zužujúci sa priestor, dopravníkový pás a 
vrstva napadaného uhlia. Uhlie nie je tráva a chodiť po ňom 
znamená fyzickú námahu - jeden krok tam, dva naspäť, po-
šmyknutie sa a odznova. Zaraz sa vo flanelovej košeli oteplieva 
a na čele sa mi objavuje pot. Je to aj tým, že stúpame stále 
nižšie. Pristavujeme sa. Baníci nám ochotne ukazujú dolovanie 
nášho hnedého zlata. Zuby ťažiaceho zariadenia, tzv. kombaj-
nu, sa zahryzávajú do steny. Kusy uhlia padajú na pás. Tie, čo sa 
nachádzajú nad nami sú uvoľnované pomocou tzv. sekcie. Ba-
ník so sekciou pohne a uhlie sa za doprovodu rachotu a záva-
nu čierneho prachu zosype. Kým počúvame výklad, zľakneme 
sa pri každom prasknutí a puknutí. Chceme čo najrýchlejšie 
opustiť tento priestor. Dostávame sa k akémusi mlynčeku. Do 
tohto stroja sú pomocou pásu dopravované kusy uhlia a tie sú 
rozdrvené na menšie časti. 

Dôležitou súčasťou pre spodné chodby je klimatizácia. Tá je 
umiestnená v jednej chodbe a jej rev počuť už zďaleka. 

Čakáme na odvoz. Prichádza závesná súprava a my sa poho-
dlne usadzujeme v plátených sedačkách. Podľa nápisov zisťu-
jem, že baníci i pri svojej namáhavej práci nestrácajú zmysel 
pre humor. Knísanie je príjemné, upokojuje a berie na spánok, 
ale ako stúpame vyššie studený vietor naberá na svojej sile a 
zostáva mi zima. Pomaly prechádzame na hlavnú podzemnú 
stanicu, prestupujeme na banícky expres a po dlhšej dobe v 
hrkotajúcom vozni zazriem opäť denné svetlo.                     VMT

Dňa 30.4. sme sa rozlúčili s našim drahým 
manželom, otcom, starým otcom  a prastarým 

otcom, pánom 

Jánom Šajgalom. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili posled-
nej rozlúčky a za kvetinové dary. 

Smútiaca rodina. 

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 12.6 2015 uplynul rok čo nás navždy 
opustil náš milovaný otec, dedko 

František Vráblik. 
 
S láskou a úctou spomínajú deti František s rodinou, syn Ján, dcéra 
Anna s rodinou, syn Peter, Pavol, dcéra Mária a vnučky Monika, 
Rebeka, Anna a Mária.

„Jediné srdce na svete sme mali, ktoré 
dokázalo milovať. Aj keby láskou zo-
budiť sme ho chceli, neozve sa už viac. 
Odišlo, zmĺklo išlo spať. Sú chvíle, ktoré 
ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré 
tisíc krát spomíname. Márne ťa naše oči 
hľadajú, márne po tvári slzy stekajú.“

Dňa 29.6 sme si pripomenuli 2. výročie, čo nás opustila 

Irena Chrenovská. 
S láskou spomínajú manžel a deti s rodinami.

V minulom čísle sme uverejnili spomienku bez fotky,  za čo sa ospravedlňujeme.

Dňa 16.6. sme si s láskou pripome-
nuli nedožité 60. narodeniny nášho 
drahého manžela, otca, starkého 
a priateľa

Ladislava Lenharta.
 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
prosím, tichú spomienku. 

FOTO SLUŽBA
fotky na preukážky
foto na tablá
kopírovanie
grafické návrhy
0465444013
0907774280



Posledné zbohom si musel dať, všetko pekné zanechať. 
Srdiečko unavené prestalo biť, nebolo lieku, aby si mohol 
žiť. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Tá, že sa 
raz zahojí je iba klamné zdanie. V srdci nám bolesť ostala 
a tiché spomínanie. 

Dňa 5.7.2015 si spomíname na desiate výročie, čo nás 
náhle opustil náš milovaný manžel, ocko a starý ocko 

pán Alexander Szeleš.
 

S láskou spomína manželka Estika, deti Darinka, Mirko 
s rodinami. Veľmi nám chýbaš. Ľúbime Ťa.
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Dňa 25.6.2015 boli 
3 roky, čo nás opustila naša 
drahá manželka, mamička, 

babka a prababka 

Valéria Gurinová. 

S úctou a láskou 
spomína celá rodina. 

Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. 

Dňa 22.7. 2015 uplynie rok, 
čo nás opustil milovaný 

manžel, otec a starký 

Milan Kara. 

S láskou spomínajú 
manželka a deti s rodinami. 

Dňa 16.7.2015 uplynú 
3 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko 

Stanislav Arbet. 

S láskou spomína 
manželka, synovia 

s rodinami a vnučky. 

Úsmev mala na perách, 
dobrotu v srdci, lásku v duši. 

27.7.2015 uplynie 10 rokov, 

čo nás opustila naša drahá 
mamička, starká, prastarká 

Alžbeta Krajcová. 
S láskou spomínajú dcéry 

Mária, Ružena, 
syn Ján s rodinami.

Dňa 1.8. 2015
 si pripomenieme 
50 výročie úmrtia 

p. Márie Neuschlovej 
rod. Dudášovej. 

Zákerná choroba si
 ju vzala vo veku 26 rokov. 

Spomína brat Jozef 
so svojou rodinou.

Dňa 15.6. 2015 sme si pri-
pomenuli rok, čo nás na-

vždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a starý otec 

František Borovica. 

S láskou spomína man-
želka, dcéry s rodinami 

a vnúčatá.

Dňa 24.7. 2015 uplynie 
10 rokov od úmrtia nášho 

ocka, starého ocka 
a prastarkého 

Jána Neuschla. 

S láskou na teba spomínajú 
synovia Ján, Rudolf, Milan 

a Ľubomír s rodinami 
a všetci ostatní.

Ďakujeme všetkým známym 
a príbuzným za prejavy 

sústrasti a kvetinové dary, 
ktorí sa dňa 1.6. 2015 prišli 

rozlúčiť s mojím manželom, 
otcom a starým otcom 

Jánom Moravčíkom. 

Manželka a syn s rodinou.

Dňa 12.7. 2015 uplynie 
1 rok od úmrtia pána

Jozefa Gajdoša. 

S láskou a so smútkom 
v srdci spomínajú manželka 

a deti s rodinami.

Čas plynie ako rieky prúd, 
kto ťa mal rád, 

nemôže zabudnúť. 

Dňa 3.7. 2015 uplynú dva 
roky, čo nás opustil pán 

Tibor Greguš. 
S láskou spomína manželka 

a dcéry s rodinami.

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 si pripomenieme 4. výročie od úmrtia 
nášho drahého manžela, otca, dedka a brata 

p. Vladimíra Zimana. 

S láskou spomínajú manželka, syn a sestry s rodinami.

V týchto dňoch si pripomíname 
3. výročie úmrtia našich rodičov 

Márie a Vladimíra 
Krištofcových. 

S láskou a úctou spomínajú 
deti s rodinami a vnúčatá.

Kto žil v srdciach tých, ktorých 
opustil, ten nezomrel. 

Dňa 18. marca uplynulo 14 rokov, 
čo nás opustila naša drahá mamička 

Soňa Klasová 
a dňa 26. mája uplynuli 3 roky od 
úmrtia nášho drahého otca 

Michala Klasa. 

Spomínajú deti Dušan a Svetlana s rodinami. 

Predám 2-izbový byt 
na 2.p. na vežičke. 
Renovácia – plastové okná. 
Cena dohodou. 
Informácie na tel.č. 0903 200 721. 
RK nevolať.

Predám stavebné 
pozemky 
za bývalým gymná-
ziom.
0907 170 969.

Predám 3- izbový byt 
v Handlovej na ulici 
29. Augusta – neprerobený. 
Cena dohodou. Tel. č.: 
0905 467 305. 
RK NEVOLAŤ!

Sledujte pri kávičke 
rekonštrukciu námestia.

Podnikateľský inkubátor vás 
pozýva na balkón na kávu a 
nealko. PO-PI od 9.00 - 15.00h



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!

Erasmus+ 
Odborná stáž študentov vo 
Wrexhame, Veľká Británia

V dňoch 25. 4. 2015 – 9. 5. 2015 
sa 12 študentov Strednej odbor-
nej školy Handlová zúčastnilo 
odbornej stáže v škole Coleg 
Cambria v meste Wrexham.Stáž 
sa konala v rámci projektu 
Erasmus+ kľúčovej aktivity KA1. 
Cieľom odbornej stáže bolo 
nielen zlepšiťjazykové zručnosti 
a kompetencie študentov, ale aj 
získať nové vedomosti a hlavne 
skúsenosti v odbore. 

Pracovný program bol veľmi 
pestrý a zaujímavý. Študenti 
chodili každý deň do školy, 
niektoré hodiny absolvovali 
spolu s anglickými študentmi. 
Na hodinách pracovali pod ve-
dením lektorov, robili zaujímavé 
veci – fotenie v exteriéri, spra-
covanie materiálu v grafických 
programoch, spracovanie videa 
a mnohé iné. Okrem aktivít v 
škole, študenti spoznávali aj-
kultúrne, historické a prírodné 
zaujímavosti tejtokrajiny. 
Odborná stáž sa v plnej miere 

započítava do prípravy na povo-
lanie, významným spôsobom ju 
obohacuje o praktické zručnosti 
z reálnej praxe ako “Best Practi-
ce”. Rozvíjajú sa pritom aj sociál-
ne kompetencie študentov ako 
aj zodpovednosť a samostatnosť 
v novom prostredí.
Anglickí lektori veľmi pozitívne 
hodnotili prácu našich študen-
tov, boli prekvapení z množstva 
vedomostí, ktorými sa študenti 
prezentovali. Bolo veľmi príjem-
né počúvať takéto hodnotenia 
a chcela by som poďakovať 
všetkým kolegom, ktorí zodpo-
vedne študentov na odbornú 
stáž pripravili. 

Ďakujem predovšetkým kolegy-
ni Janke Dežerickej za veľkú po-
moc počas stáže,ako aj všetkým 
študentom za ich zodpovedný 
prístup na odbornej stáži a re-
prezentáciu našej školy.
K úspešnému uskutočneniu 
tohto projektového stretnutia 
prispela výborná spolupráca s 
Národnou agentúrou Programu 
celoživotného vzdelávania, 
podpora vedenia našej školy a 
v rozhodujúcej miere finančný 
príspevok Európskej únie.

 Martina Kovalčíková

Mona- sedacia súprava

709 €

589 €

Detská izba SENIOR 

189, €

Váľanda MONA

306 € 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 €

398€

199, €

219 €

0917 539 165

Pohovka SARA

149 €

169 €
Obývacia stena SALESA

188€

273 €

Na jún sme sa všetci tešili, pretože je 
to jeden z najzaujímavejších mesiacov 
v škole. Aj tento rok nás čakalo veľmi 
veľa akcií, pretože sme plnili úlohy eta-
povej hry Zobuď sa a poď. 
Prvou úlohou bolo informovať ľudí na 
verejnosti o detských právach. My sme sa 
rozhodli ísť na Cestu rozprávkovým lesom. 
Ľuďom sme rozdávali letáčiky a odznaky 
a informovali ich o dodržiavaní detských 
práv. Všetci dospelí ocenili našu snahu 
a niektorí navrhovali, aby sme urobili pro-
jekt aj o detských povinnostiach.:)
Projektom „Cestovanie v obývačke“ sme 
pomáhali deťom na Srí Lanke, ktoré nema-
jú také podmienky na vzdelanie ako my. 
V čitárni sme premietali zaujímavé DVD 
o tejto krajine a vyhlásili sme zbierku „Týž-
deň pomoci deťom na Srí Lanke“, v rámci 
ktorej deti doniesli rôzne školské pomôcky 

(pero, ceruzka, zošit...), ktoré DO Fénix po-
šle konkrétnym rodinám na Srí Lanku.
V stredu 17.6. sme na školskom ihrisku 
zorganizovali Gumpiádu – športovú 
olympiádu pre našich spolužiakov. Otvorili 
sme ju slávnostným nástupom, zavesením 
vlajok. Nechýbal ani olympijský oheň, kto-
rý tak, ako na správnej olympiáde, zapálil 
najlepší športovec. Po sľuboch športovcov 
a rozhodcov sa začali preteky. Súťažilo sa 
v nevšedných disciplínach napríklad hod 
fľašou s vodou, trojskok do strany, hod na 
terč, kolky, skok cez švihadlo, hod loptou 
dozadu a iné. Na záver boli vyhlásení naj-
lepší športovci z každej triedy. Starší žiaci si 
v telocvični zahrali volejbalový turnaj proti 
učiteľom našej školy. Ale víťazom sa stal 
každý, pretože strávil deň športom.

Mária Maňáková ml. a Gumkáči

Jún v ZŠ Morovnianska cesta a DO Fénix



VATU
Výzva na prihlásenie amatérskych 
tvorcov výtvarného umenia do 
3. ročníka Výstavy amatérskych 
tvorcov umenia 2015 v Handlovej.
Záujemcovia o účasť na výstave 
môžu svoje výtvarné diela (obra-
zy) priniesť do Karpaty Art Gallery 
Handlová, Námestie baníkov 2, 
najneskôr do 31.7.2015.

Kritéria a podmienky prijatia účast-
níkov 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.)
• účastníkmi výstavy môžu byť 
 výlučne obyvatelia mesta Handlová   
a mikroregiónu handlovskej doliny
• Pozor!
Diela nemôžu byť staršie, ako 2014/
2015.
Vítané sú aj obrazy s baníckou tema-
tikou a obrazmi z mesta. 
Vernisáž 3. ročníka Výstavy amatér-
skych tvorcov umenia 2015 bude 
4.8.2015 o17:00 h. v Karpaty Art 
Gallery Handlová.
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INFORMÁCIE Z KNIŽNICE

Zmena otváracích ho-
dín v mestskej knižnici 
počas prázdnin. 
Otváracie hodiny v 

termíne od 1. 7. do 31. 8. 2015
Knižnica na Námestí baníkovpondelok 
– piatok8. 00 – 17. 00 h
Pobočka knižnice v ZŠ MC pondelok 
– piatok10. 30 – 17. 00 h

Prázdniny pre deti v knižnici 
… už viete, ako strávite čas počas dlhé-
ho prázdninového voľna? Nezabudnite 
navštíviť aj knižnicu a pobočku v ZŠMC, 
kde si prečítate knihu, časopisy, zahráte 
sa na počítačoch, ale aj klasické spolo-
čenské hry. 

OZNAM
V letných mesiacoch sa začne rozsiahla 
rekonštrukcia Mestskej knižnice na 
Námestí baníkov. Počas stavebných 
prác bude knižnica zatvorená. Pred 
zatvorením knižnice bude umožnené 
čitateľom vypožičať si viac kníh, ako 
stanovuje výpožičný poriadok a vrátiť 
ich až po znovuotvorení knižnice. 
V čase rekonštrukcie môžu čitatelia 
využívať všetky knižničné služby v 
pobočke knižnice v ZŠ MC (vchod z 
parkoviska školy). Bližšie informácie 
budú aktuálne zverejnené vo všetkých 
dostupných informačných kanáloch: v 
knižnici, vo vývesnej tabuli pred MsÚ, 
na www.handlova.sk, vo vysielaní mes-
tského rozhlasu, RTV, Beta rádia, My 
Prieboj - hornonitrianske noviny... 

Nezabudnite navštíviť knižnicu a poži-
čať si knihu na dovolenku! 

Daniela Mikulášová

Tvorivé dielne 
Zatiaľ čo maturanti skladali ústnu ma-
turitnú skúšku, najmladší žiaci prímy 
Gymnázia I. Bellu strávili pekné dopo-
ludnie v príjemnom prostredí Karpaty 
Art Gallery. Tusi mohli vyskúšať svoje 
zručnosti pri práci s ihlou a niťou a 
vytvorili si tak svoje vlastné výrobky. 
Nenechali sa zahanbiť dokonca ani 
chlapcia bez problémov konkurovali 
svojou zručnosťou dievčatám. Tváre 
všetkých vyžarovali spokojnosť a 
podľa ich vlastných slov “dobrý pocit z 
vykonanej práce”. Pri tvorivej činnosti 
si žiaci prezreli aj zaujímavú výstavu 
obrazov mladej poľskej umelkyne.
Veľmi pekne ďakujeme Kataríne Smo-
lárikovej za organizáciu tohto dňa a 
pripravené občerstvenie. Tešíme sa 
na ďalšie tvorivé nápady.

Martina Oswaldová,
triedna učiteľka prímy

Vernisáž v KAG
4. júna2015 sa v Karpaty Art Gallery 
konala vernisáž výstavy prác žia-
kov výtvarného odboru Základnej 
umeleckej školy v Handlovej. Žiaci 
a absolventka Izabela Albertová si 
pod vedením učiteľa Tomáša Klenka 
pripravili originálne diela. Vernisáž 
sa niesla v duchu prírody a ríše zvie-
rat, ktoré boli hlavnou inšpiráciou 
mladých umelcov. Aj obrazy Tomáša 
Klenka sú inšpirované prírodou, naj-
mä z miest jeho rodiska, dediny Krnča 
pri Topoľčanoch. O hudobný sprie-
vodsa postarali učiteľ hudobného od-
boru Ľubomír Pavelka na bicie a kla-
viristka Eliška Čičmancová. Obrazy 
žiakov výtvarného odboru Základnej 
umeleckej školy, spolu s dielami pána 
učiteľa Tomáša Klenka, máte možnosť 
v priestoroch galérie vidieť do konca 
mesiaca júl. Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa na vernisáži výstavy zúčastnili.

Z činnosti Karpaty Art Gallery

Výmenné pobyty v zahraničí 
majú na Gymnáziu I. Bellu zelenú

Na tohtoročný jún sme sa veľmi tešili. 
Nielen preto, že sa blížil koniec škol-
ského roka, ale najmä preto, že sme v 
čase od 8. do 14.júna 2015 vycestovali 
na výmenný pobyt k našim partne-
romdo nemeckého mesta Dortmund. 
Samozrejme, že sme necestovali 
samyi, ale spolu s ďalšími študentmi 
Gymnázia I. Bellu pod vedením Mirky 
Molotovej a Anny Sivekovej. Kedže 
sme nemeckých žiakov hosťovali 
v minulom roku v novembri u nás 
v Handlovej, boli sme plní očakáva-
nia, aký program pre nás študenti 
pripravili. A bolo sa na čo tešiť. Popri 
poznávaní kultúry mesta Dortmund 
sme vystúpilina vyhliadkovú vežu vo 
Westfallen parku, navštívili moder-
né banské múzeum, v technickom 
múzeu DASA sme si naživo vyskúšali 
obsluhu strojov. Nezabudnuteľným-

zážitkom bola návšteva najväčšieho 
futbalového štadióna v Európe, kde 
hrajú preslávení futbalisti klubu 
Borussia Dortmund. Svoje jazykové 
zručnosti z angličtiny a nemčiny sme 
si zlepšovali práve pobytom v ne-
meckých rodinách, ktoré si pre nás 
pripravili okrem iného aj ochutnávku 
pravých nemeckých jedál. Naše veľ-
ké ďakujem patrí Mirke Molotovej 
a Anne Sivekovej, ktoré vypracovali 

projekt, ako ajGymnáziu I. Bellu, 
ktoré nám umožnilo úplne zadarmo 
spoznávať nových ľudí, novú kultúru 
a získať nezabudnuteľné zážitky a 
poznatky, ktoré sa získavajú práve 
takýmto neformálnym vzdelávaním. 
Už sa tešíme na ďalšie výmenné 
zahraničné pobyty, ktoré, podľa slov 
vyučujúcich, sú už rozpracované a ča-
ká sa na ich schválenie. 

Renáta Stránska, Soňa Wollnerová 

Nemáte kde cvičiť, športovať, stretávať sa?
Prenajmem priestory  (260m2) na voľný čas . 7 eur/hod. Vhodné pre 

trampolíny, aerobic, stolný tenis, joga  apod.        0905 383 515

POMÁHAME DOSAHOVAŤ 
VAŠE CIELE

Help, n.o. ponúka bezplatné poraden-
stvo a pomoc:
· pri hľadaní práce
· pri spracovaní životopisov, 
 žiadostía motivačných listov
· pri príprave na pracovný pohovor
· pri získavaní základných zručností 
 práce na PC
· pri sprostredkovaní vzdelávania

Help, n.o. v júli 2015 otvára tieto kurzy:
· Kurz opatrovania, otvorenie   
 27.7.2015
· Obsluha motorových vozíkov
 otvorenie kurzu podľa 
 individuálnych požiadaviek 

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

Predám priestory
Vhodné na byt + prevádzku. 
0905 383 515
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Študenti z Gymnázia Ivana Bellu sa opäť vybrali naprieč Európou. Po-
daktorí už druhýkrát. Zo začiatku sme boli všetci plní energie, ale po prvej 
prebdenej noci, sme sotva videli pred seba. Niektorí z nás už vedome igno-
rovali prestávky na pumpách a radšej si pospali. Tak ako minulý, aj tento 
rok bolo našou prvou zastávkou Luxembursko. 

Musím povedať, že aj napriek rannému dažďu, malo toto mesto svoje čaro. 
Prezreli sme si centrum a ani sme sa nenazdali, už sme obdivovali belgický 
Grand Place, radnicu a známeho Cikajúceho chlapčeka v Bruseli. Presunuli sme 
sa trajektom z Calais do Doveru. Vyčerpaní sme sa dostali do nášho hlavného 
cieľa- Londýna. Na naše prekvapenie nás vítalo slnečné počasie, ktoré vydržalo 
takmer do posledného dňa. Odfotili sme sa s voskovými figurínami v Madam 
Tussaud’s, navštívili St. Paul’s Cathedrale, videli Big Ben, výmenu stráží pred 
Buckinghamským palácom, London Eye a ďalšie pamätihodnosti. Po dvoch 
nociach v hoteli sme museli znovu absolvovať premiestnenie trajektom späť 
do Francúzska. Nasledovala celodenná prehliadka Paríža. Hneď na začiatku nás 
očaril Notre Dame, Louvre, Invalidovňa, ale samozrejme najkrajší výhľad sme 
mali z Eiffelovej veže. 

Myslím, že budem hovoriť za všetkých, keď poviem, že keby naše nohy vedeli 
rozprávať, tak by plakali. Aby sme zvládli posledný deň, ubytovali sme sa v 
menšom hoteli, kde sme prespali. Čakal nás Disneyland! Navštíviť toto miesto 
je neopísateľný pocit. Jednoducho to musíte zažiť. Viac k tomu nenapíšem.  

Jaroslava Longauerová, I.A, Gymnázium I.Bellu, Handlová

Gymnazisti na cestáchŠPORTOVANIE A UČENIE V PRÍRODE 
– úspešný projekt

Základná škola Mierové námestie sa zapojila do projektu zamestnaneckého 
grantu NADÁCIE VÚB – „Škola nás baví“, v oblasti vzdelávania a voľnočasových 
aktivít. Prihlásených bolo 136 subjektov a vyhodnotených bolo 20, ktorým 
rozdelili celkom 20 000 Eur. Náš Školský klub detí pri Základnej škole Mierové 
námestie bol úspešný a získal grant vo výške 1000 Eur na realizáciu zámeru, 
ktorý prispeje k modernému vzdelávaniu, aktívnemu tráveniu voľného času a 
rozvoju záujmov a osobnosti detí. Pre deti sme v apríli 2015 vytvorili oddycho-
vo-športovú zónu s dvomi modulmi lezeckých a lanových stien, štyrmi stolmi s 
lavicami do prírody. Dňa 28. mája 2015 bolo slávnostné otvorenie v priestoroch 
Základnej školy Mierové námestie. Na otvorení sa zúčastnila zástupkyňa z VÚB 
a 84 detí, ktoré si vyskúšali zaujímavé športové atrakcie. V budúcnosti plánuje-
me túto zónu rozšíriť a doplniť o ďalšie športové moduly. Aj týmto projektom 
sa nám podarilo vytvoriť zaujímavý priestor, kde môžu deti s radosťou rozvíjať 
svoje schopnosti a nadanie.                              Vedúca ŠKD pri ZŠ MN Handlová

Slovenský pohár v gymnastike v Handlovej
Dňa 30.5.2015 Klub športovej gym-
nastiky Handlová organizoval druhé 
kolo Slovenského pohára JIPAST 
kategórie C. Súťažili dievčatá z celého 
Slovenska, ktoré sa prebojovali z pred-
chádzajúcich oblastných kôl. Súťažilo 
sa v piatich kategóriách – najmladšie 
žiačky, mladšie žiačky, staršie žiačky, 
juniorky a ženy. Mesto Handlová malo 
zastúpenie vo všetkých kategóriách. 
Dievčatám sa na súťaži darilo a v ce-
loslovenskej konkurencii si vybojovali 
krásne umiestnenia.

Klub športovej gymnastiky Handlová 
sa v súťaži družstiev v konkurencii 14. 
klubov z celého Slovenska umiestnil 
na 2. mieste. Martinov putovný pohár, 
udeľovaný pre najlepšiu gymnastku 
klubu, tento rok získali dve dievčatá, 
ktoré na súťažiach Slovenského pohára získali rovnaký počet bodov a to Nikola 
Nieburová a Hana Kotlárová. Dievčatám k umiestneniam gratulujeme.

Vedeli ste, že atletikou rozvíjame svoje základné pohybové schopnosti? Pre 
svoj všestranný vplyv na organizmus človeka i rozmanitosť disciplín dostala 
atletika prezývku „Kráľovná športov“. Na ihrisku ZŠ Mierové námestie sa vo 
štvrtok 4.6.2015 vďaka nej všestranne rozvíjalideti z materských škôl v rámci 
mikroregiónu Handlovskej doliny. Súťažilo sa v kategóriách chlapci a dievčatá. 
Deti si vyskúšali hod loptičkou, ale aj beh na 20 metrov. Ukázali, že aj malými 
nožičkami vedia toho dosť preskákať. Súťaž vyvrcholila štafetou. Štyri súťažia-
ce deti v zmiešanom družstve museli vynaložiť veľa síl, aby čo najrýchlejšie 
prebehli po vyznačenej dráhe okolo méty s odovzdaním štafetového kolíka 
ďalšiemu súťažiacemu. Kým rozhodcovia počítali body potrebné na vyhlásenie 
výsledkov, tí najmenší si čas krátili tancom. Aj v nesúťažnej „disciplíne“ sa ukázal 
talent nejedného škôlkara. V celkovom bodovaní atletickej súťaže materských 
škôl získala 1. miesto MŠ SNP – EP Morovnianska cesta Handlová. Z 2. miesta 
sa tešili detičky z MŠ Chrenovec-Brusno a bronz patril MŠ SNP – EP Cintorínska 
Handlová. Všetkým srdečne gratulujeme ku krásnemu športovému úspechu 
a veríme, že športu zostanú verní.                                                 Soryana Hádenová

Malí atléti, veľké výkony

48 rokov športu detí a mládeže 
Do 48. ročníka Handlovských športových hier sa zapojili všetky materské, 
základné i stredné školy v rámci mikroregiónu Handlovskej doliny. Súčasťou 
tohtoročných hier boli atletické disciplíny, kolektívne športy, plávanie a gym-
nastický štvorboj. Súťažilo sa na všetkých školských športoviskách i v priesto-
roch handlovskej plavárne.
Ani tento rok sa športové hry nezaobišli bez pomoci. Veľké ďakujeme patrí Eve 
Parákovej pri organizácii aktivít materských škôl a Veronike Ilešičovej zo Slo-
venského Červeného kríža. Za spoluprácu ďakujeme členom Komisie športu 
pri MsZ, riaditeľom škôl za organizačnú spoluprácu a sprístupnenie priestorov, 
všetkým učiteľom telesnej výchovy a členom DaMPu mesta Handlová, ktorí tak-
tiež svojou pomocou prispeli k hladkému priebehu 48.ročníka Handlovských 
športových hier. Aj vďaka nim deti z handlovskej doliny športovali.
Víťaz v kategórii MŠ – MŠ SNP – EP Morovnianska cesta
Víťaz v kategórii ZŠ – ZŠ Mierové námestie
Víťaz v kategórii SŠ – Stredná odborná škola Handlová
Kompletné výsledky nájdete na stránke www.handlova.sk

Soryana Hádenová
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www.alusolid.sk
0905 981 459

Plastové a hliníkové okná 
za najlepšiu cenu

Alusolid SK, s.r.o.

V sobotu 20.6.2015 sa v Bratislave konala horole-
zecká súťaž - Majstrovstvá Slovenska v lezení 2015  
s lanom na obtiažnosť s medzinárodnou účasťou, 
ktoré boli zároveň 3. kolom Slovenského pohára 
mládeže 2015. 
V silnej konkurencii 97 súťažiacich zo štyroch krajín Eu-
rópy (Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Česká republika) 
mal svoje zastúpenie aj horolezecký klub Prometeus 
Handlová. Liezlo sa s lanom na obtiažnosť a o postupe 
do finále šiestich najlepších rozhodli výsledky z troch 
kvalifikačných ciest. Do finále nepreliezli Emma Schnie-
rerová, ktorá skončila na 8. mieste a Laura Šebestová 
- 9. miesto v kategórii do 14 rokov-dievčatá. Na krásnom 
6.mieste v tej istej kategórii skončila Lýdia Baranovičo-
vá, ktorá si do celkového hodnotenia Slovenského pohá-
ra odniesla body za 3. miesto (nepočítali sa umiestnenia 
zahraničných súťažiacich). Na 4. mieste v kategórii do 10 
rokov-chlapci skončil Martin Kohút. 4.miesto v kategórii 
do 16 rokov-chlapci získal Martin Minárik. Náš najnádej-
nejší lezec, Peter Kuric - kategória do 16 rokov-chlapci, 
do finále postúpil z nerozhodného 1.-3. miesta. Po naozaj 
dramatickom finále a krásnom lezeckom výkone do 
Handlovej putoval pohár Majstra Slovenska 2015 za 1. 
miesto a cenné body za 1. miesto v 3. kole Slovenského 
pohára mládeže. 
Handlovskí lezci tak aj v medzinárodnej konkurencii 
potvrdili svoju dobrú kondíciu, napriek nie práve op-
timálnym podmienkam na trénovanie. Týmto chceme 
pochváliť bojovnosť našich lezcov, zagratulovať k 
umiestneniu do 10. miesta Emmke a Laurike, za postup 

do finále Lydke, Martinovi a Martinkovi. Zároveň gratu-
lujeme Petrovi Kuricovi, ktorý podal excelentný výkon, 
k zisku titulu Majstra Slovenska 2015. Súťaž bola náročná 
a podané výkony ukázali, že máme na víťaztvá. Výsledky 
tu: http://james.sk

Za HK Prometeus, Danica Baranovičová 

Handlová má majstra Slovenska! Plaváreň mesta Handlová 
bude počas letných 

prázdnin v mesiacoch 
JÚL a AUGUST 

ZATVORENÁ .
Na vašu návštevu sa 
tešíme v pondelok 

14. septembra 2015.

A ZASE opäť na tróne

Turnaj O kôš mesta Handlová, spojený 
s Memoriálom Ondreja Haviara, vykročil 
do štyridsiatky svojim 31. ročníkom. 
Tretí júnový víkend sa na ňom stretli 
basketbalisti, ktorí vyrastali alebo hrali 
v Handlovej. 
Turnaj vo svojej histórii prešiel viacerý-
mi miestami. Minulý ročník sa pekne 
vynímal na handlovskom námestí, tam 
je však nutné položiť bezpečný hrací 
povrch, ktorý sa v tomto roku nepoda-
rilo zabezpečiť. Preto sa sťahovalo pred 
People bar, kde majú s basketbalom už 
dobré skúsenosti. Medzi hráčmi sa kaž-
doročne objavia aj známe tváre. Videli 
sme Haviara, Šošku, Mátycha, Dolníka, 
z kádra MBK z uplynulej sezóny, ale aj 
Mrviša či Vojtekovcov. Ani viacerí bývalí 
hráči a dnes tréneri - Linkeš, Daubner, 
Jány, Kučera a ďalší nemohli chýbať. 
Na tvrdom, asfaltovom povrchu dostali 
zabrať predovšetkým tí starší. Každý 
tím odohral 5 zápasov, ktoré trvali 4x8 
minút, posledné 2 minúty už čistý čas. 
Zatiaľ najúspešnejší tím turnaja má Jaro 
Daubner. Minulý rok im výhra ušla, teraz 
na víťazstvo pomýšľali. A prianie bas-
ketbalovému trénerovi a hráčovi vyšlo. 
Víťazom 31. ročníka sa po dvojdňových 
bojoch stal jeho tím „A zase“. Či začal ďal-
šiu úspešnú sériu, uvidíme o rok.

Celkové poradie:
1. A ZASE
2. STARCI
3. ODCHOVANCI
4. OTÁZNIKY
5. ČAJACI
6. SLÁVIA

Najlepší strelci:
1. Peter Pipíška
2. Marcel Madaj
3. Maroš Minárik

RTV igm

Handlová – Siófok (1985 – 2015)
Handlovskí odchovanci basketbalu (Starí 
páni) navštívili tradične 30 krát mesto Siófok 
na basketbalovom turnaji. V sobotňajšom 
turnaji odohrali dva zápasy, kde podali 
pekný výkon. 
Pri príležitosti okrúhleho 30teho výročia boli 
pozvaní na Mestský úrad mesta Siófok, kde 
ich srdečne privítala viceprimátorka mesta    
a popriala im ešte ďalšie roky krásneho 
priateľstva, vzájomného stretávania sa, špor-
tových úspechov.
Za mesto Handlová odovzdal pamätné ceny 
jeden z dlhoročných účastníkov, poslanec 
mesta Handlová Ján Spevár. V príhovore oce-
nil dlhoročnú spoluprácu, priateľstvo medzi 
dvomi skvelými partiami ľudí, ktorí neriešia 
politiku, ale šport a bežný život vo svojich 
krajinách…                                  JS

Reprezentovali sme Handlovú



Handlovské noviny
júl 2015 - mesačník č. 6/2015
12. ročník
Vydáva: Adris, s.r.o.
Haburská 15
821 01  Bratislava

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

Zberné miesto inzercie: 
PI Handlová č. 314, DK-Sladká vášeň
Náklad 4500 ks
Tlač: Lipoprint Prievidza, Zdarma 
Redakčná rada:  Ing. Jozef Tonhauser, 
Bc. Dana Reindlová, Vladislav Horváth. 

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

      
- 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

-  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.

 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:  01.06.2015 - 30.09.2015 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.


