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POSLUŠNOSŤ, OBRATNOSŤ 
A SILA

Šťastní furmani, spokojní organizáto-
ri, nadšení diváci i ukážkové počasie. 
Jedinečnú atmosféru bolo cítiť na 
10.jubilejnom ročníku furmanských 
pretekov, ktoré sa konali i tento rok 
v mestskej časti Morovno pri Han-
dlovej.
 
Ťažné resp. chladnokrvné kone boli vy-
šľachtené špeciálne pre extrémnu záťaž 
v lesoch alebo na poliach. Zďaleka však 
nie sú také chladnokrvné. Ich oddanosť 
a elegancia s akou dokážu zvládnuť 
akúkoľvek namáhavú prácu, svedčí o ich 
súhre a vzťahu furmana s koňom. V so-

botu si návštevníci pretekov nenechali 
ujsť furmanský slalom, prácu s drevom 
i ťažký ťah. V týchto disciplínach si 
muselo poradiť 13 furmanov so svojimi 
zvieracími pomocníkmi.

Na ovládanie záprahu dvoch koní stačí 
ovládať zopár povelov, ale v žiadnom 
prípade nesmie chýbať vzájomná dô-
vera. Pripravených bolo na zdolanie 13 
prekážok a mnohokrát išlo o centimetre. 
Jedinečná je práca s drevom, kde koníky 
ukázali poslušnosť, obratnosť i silu. 
V prípade komplikovanej situácie si 
koníky hravo poradili, za čo ich diváci 
odmenili veľkým potleskom. Tretia dis-
ciplína, kde sa preverovala sila ťažných 
koní, bola najdramatickejšia. V posled-

nej disciplíne sa ukázalo furmanské 
umenie v plnej kráse. Posledný súťažiaci 
s koníkmi Laky a Toby zamiešal karty 
natoľko, že zmenil poradie.

CELKOVÍ VÍŤAZI
Súťažné disciplíny boli vyhodnotené 
aj tento rok samostatne a celkovým 
víťazom sa stal furman s najmenším 
počtom trestných bodov. Ceny odo-
vzdal primátor mesta Handlová Rudolf 
Podoba. 10.jubilejný ročník patril Piotro-
vi Kubicovi z Poľskej republiky (Žywiec) 
s koníkmi Pepina a Goscela. Na 2.mieste 
sa umiestnil Patrik Játy z Pšurnovíc 
s koníkmi Maček a Litvor. 3.miesto patrí 
Jánovi Gallovi z Podhorian s koníkmi 
Balvan a Gaštan.  (Pokračovanie  str.3) 

Minulý mesiac bol celý venovaný 
láske a najmä, pre nás najdrahším, 
mamičkám. Prešli sme cez Handlo-
vú symbolickú míľu a vzdali hold 
nositeľkám života. Rodina by mala 
byť v živote každého jednotlivca 
prioritou a význačnou hodnotou. 
Pri oslavách Dňa matiek sa však 
stáva, že sa zabúda aj na druhé-
ho významného človeka v živote 
každého z nás, na otca. Práve otec 
je ten, kto nás necháva potajomky 
šoférovať auto, dá nám kúsok čo-
kolády, keď sa mamička nepozerá 
a drží nám palce pri prvom rande. 
On je ten, kto sa stará o blahobyt 
rodiny a tiež si zaslúži osláviť svoj 
sviatok. Dovoľte mi preto pripo-
menúť, že 21. jún je Deň otcov. 
Pristavme sa a oslávme s našimi 
otcami ich sviatok. Povedzme 
im, že sú pre nás takisto dôležití, 
poďakujme im za všetko, čo pre 
nás urobili. Strávme s nimi pekný 
večer v kruhu rodiny a uvedomme 
si dôležitosť ľudí, ktorí nás v tento 
moment obklopujú. Je možné, že 
nás v návale hnevu opustí naša 
láska alebo kamarát. Rodičia však 
pri nás zostanú navždy a vždy nás 
budú chrániť a pomáhať nám.

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta Handlová

Furmanské preteky v mestskej časti Morovno pri Handlovej 
 16.5.5015
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mamu 2015 prevzal osobnú záštitu. 
A s výsledkom môže byť naozaj spo-
kojný. Okrem 53. slovenských miest a 
obcí sa do 12.  ročníka Míle pre mamu 
zapojili aj Česi, Srbi, obyvatelia Veľkej 
Británie a Írska. 1609 metrov vďaky 
absolvovalo celkom 28 213 ľudí.  Han-
dlovčania prispeli úctyhodným číslom 
425 účastníkov.
Handlovská Míľa pre mamu v sobotu 
9.mája mala vynikajúcu úroveň. Boli 
na nej hrdé mamy, babky ale aj  vďační 
otcovia, pre ktorých  program pri-
pravili šikovné deti z Volcana, Dazye, 

Lienky, ZUŠ Handlová a Komunitného 
centra. Tie si za odmenu mohli osladiť 
život cukrovou vatou alebo palacinka-
mi a tešiť sa na tombolu. 
Podujatie zorganizovalo Materské 
centrum Lienka Handlová a ak ste 
počas neho prispeli do zbierky 
„Ďakujem, že si mama“ podporili ste 
jeho činnosť. A tieto baby, ktoré ako 
dobrovoľníčky ukazujú, že aj mamy 
na materskej môžu plnohodnotne 
žiť, pomáhať si navzájom a vyjadro-
vať svoj postoj, si to naozaj zaslúžia.                                                                                           

     DR

Tretíkrát v Handlovej

Víc jsem udělat 
nemohl...
Druhá svetová vojna patrila k najváž-
nejším konfliktom v dejinách ľudstva. 
Zanechala za sebou krvavú rieku 
zloženú zo 72 miliónov ľudí. Málokto 
z nás si vie predstaviť, čo znamenalo 
žiť vo vojne. Poznáme ju iba z filmov, 
alebo si niečo pamätáme z rozprá-
vania rodičov, či starých rodičov. 
Históriu berieme iba ako fakt, čísla 
ako obyčajné štatistiky. Lenže každé 
číslo znamenalo človeka – človeka, 
ktorý mal svoju rodinu, priateľov 
a známych.

Tento rok sme si pripomenuli 70. výročie 
ukončenia II. sv. vojny. Symbolickým 
kladením vencov pri pamätníku padlých  
a zapálením sviečok sme si uctili pamiat-
ku tých, ktorí obetovali to najcennejšie 
čo mali, aby zastavili nenásytné zlo 
rozširujúce sa po svete. I keď smutne 
stojíme a prejavujeme patričnú úctu, 
nevieme si hrôzy vojny predstaviť. A je 
už veľmi málo ľudí, ktorí môžu o tom 
rozprávať.  Ľudmila Kalvastrová sa na 
túto neľahkú úlohu podujala. Táto milá 
a krehká pani si so slzami v očiach a tra-
súcim sa hlasom pospomínala na svoje 
detstvo – s partizánmi oslávila deviate 
narodeniny.

Jej otecko bol členom prvého Revo-
lučného národného výboru v Banskej 

Bystrici. Práve on podpisoval všetky 
zatykače na Nemcov. To bolo dôvodom, 
prečo musela celá ich rodina odísť do 
hôr. Nemci radi používali na ľudí nátlak 
a tak sa znižovali i k vydieraniu prostred-
níctvom najbližších členov rodiny. 

Prežívali v horách s partizánmi a pokiaľ 
sa dalo, bývali priamo na štábe. „Rodičia 
vedeli nemecky, boli tlmočníci a otecko 
ako miestny zabezpečoval aj lieky 
a ošetrenia v nemocnici.“ Mali tam rádio, 
čo bola veľká vymoženosť. Jeden z parti-

zánov, Rus, v ňom počul áriu. Postavil sa 
a začal nádherne spievať. Bol to operný 
spevák. Medzi Rusmi však boli i opilci, 
donskí kozáci a Mongoli. „Boli sme za-
všivavení, samozrejme, nedala sa tam 
udržiavať hygiena. Jeden sedel na našej 
posteli a po tvári mu chodili vši,“ spomí-
na so smútkom v očiach pani Ľudmila. 
Pamätá si i na to, ako pripravovali Via-
noce. Rusi do malej miestnosti priniesli 
stromček a z malých triesok vyrobili ko-
cočky. Tie potom obalila do záchodové-
ho papiera a vyrobila si salónky. Doniesli 
jej aj obrázky anjelikov, ktoré si polepila. 
Zdravotníčka jej dala vatu. Urobila z nej 
sneh. „Mali sme stromček, ale keď sa ma 
opýtate, či sme mali jedlo, to neviem, to 
si nepamätám.“

Zažili veľa hladu a útrap. V noci museli 
spať vonku na snehu v silných mrazoch. 
Niekoľkokrát ich prepadli jednotky Ede-
lweiss i keď bol terén ťažko dostupný. 
Ponad hlavy im svišťali dum dum guľky. 
Pochytali ich, obkľúčili, zahnali do stredu 
a mierili na nich guľometmi. Vystrašené 
dieťa sa iba opýtalo, či to bude veľmi 
bolieť, keď ich začnú strieľať.

Čelili i mínometným útokom z Mošte-
nice. Pri takýchto útokoch sa stráca 
organizácia a panuje chaos, všetci 
pobehujú sem a tam chrániac sa pred 
nebezpečenstvom. „Potom bolo počuť už 
len „puk“, mína letela a my sme sa rýchlo 
hádzali po zemi. Párkrát sa mi stalo, že ma 
zasypala zem, ale mína nevybuchla.“  

Keď partizáni nevybuchnuté míny rozo-
brali, tak našli lístočky na ktorých bolo 
napísané:  „Víc jsem udělat nemohl.“

Mali skončiť aj v plyne. Na otecka pani 
Ľudmily bol vydaný zatykač. Osud však 
zariadil, že legitimáciu na ich mená mala 
iná rodina. „Oteckov kolega, Žid, mal pek-
né bagandže. Nemec si ich všimol a hneď 
si pýtal legitimáciu a so slovami „na, 
endlich,“ ich naložil do transportu...za tie 
jedny bagandže.“

Pri oslobodzovaní prešli z Kališťa do 
Balážov, kde žili v bunkri. Na Eduarda 
išli na prechod frontu cez vysoké kopce 
Nízkych Tatier, aby sa dostali na oslobo-
dené územie. Trvalo im to tri dni. „Na 
Chabenci nás chytila snehová víchrica. 
Nemali sme žiadne jedlo. Otecko mal 
iba plechovú krabičku s kryštálovým 
cukrom. Každý z nás dostal tri lyžičky 
denne a s tým sme prechádzali tie 
kopce. Zahynulo tam 49 ľudí. Mamička 
silno prechladla, z čoho dostala astmu. 
Oteckovi omrzli nohy. Keď sa vyzúval 
z topánok, tak si s ponožkami vyzliekol 
aj kožu. Mal hrozné bolesti.“
Dostali sa do Bystrej, kde sa ich ujala 
dobrá rodina. Vybrali sa naspäť domov. 
Našli si polorozbúraný byt. „Naše dvere 
boli len klinček a omotaný drôtik. Do 
vnútra mohol vojsť kto chcel. V kuchyni 
sme mali fúru zeminy, pretože pred do-
mom vybuchla bomba.“ Nezostalo im nič, 
prišli prakticky holí, ale šťastní, že prežili.                                                                

VMT, foto P. Jaško

Čo všetko je schopná urobiť mama 
pre svoje dieťa? Takmer všetko. A 
čo môžeme urobiť my pre všetky 
mamy? Napríklad prejsť raz za rok 
1609 metrov, čo je presne 1 míľa.
 
Všetko sa to začalo v roku 2004.  V 
Únii materských centier dostali skvelý 
nápad - vytvoriť Guinnessov rekord v 
počte ľudí tlačiacich kočík na trase 1 
míľa a poukázať tak na silu materstva.
Prvá akcia bola v Národnom teniso-
vom centre a oficiálne zaregistrova-
ných bolo 108 ľudí tlačiacich kočík. 
V roku 2006 sa k Slovensku pridali 
Holandsko, Nemecko, Taliansko Bos-
na, Rakúsko a Česko a svetový rekord 
bol na svete. 1 míľu prešlo 2018 osôb 
tlačiacich kočík. Keď záujem zapojiť 
sa do Míle pre mamu prejavili africké 
ženy, pre ktoré je detský kočík luxu-
som, zmenila sa filozofia podujatia. 
Prestalo ísť o rekord...
 Zaujímavé podujatie, tento rok so 
šľachetným heslom „Priložme ruku 
k mieru“,  zaujalo aj prezidenta SR 
Andreja Kisku, ktorý nad Míľou pre 

Detský tábor 
v Rakši
11. -  18. júl 2015

Prihlášky si vyzdvihnite 
v Podnikateľskom inkubátore  
č. 314 do 15. júna. 
Bližšie informácie: 
Vladislav Horváth, 0907774280
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Furmanské preteky
(pokračovanie zo str.1)

Dlhoročnému spoluorganizátorovi 
furmanských pretekov Ľubovi Dobrot-
kovi z neďalekého Chrenovca patrilo 
4.miesto s koníkmi Oidipus a Hendrix. 
Na svojej tvári neskrýval prekvapenie, 
radosť a lásku ku koňom. Jubilejný 
10.ročník sa zapísal do dejín furman-
ských pretekov ako úspešný a hodno-
tíme ho na výbornú. 
Krásne kone a vzájomná nekonečná 
láska. To všetko bolo cítiť na tohtoroč-
nej Morovnianskej podkove.

Soryana Hádenová

Nový investor 
zamestná 600 ľudí
Za udalosť roka v našom regióne 
možno označiť príchod nového 
nemeckého investora do Prievidze. 
Počiatočná investícia 50 miliónov Eur 
a vytvorenie 600 pracovných miest 
by malo výrazným podielom prispieť 
k zníženiu nezamestnanosti na hor-
nej Nitre. Dobrá správa  do regiónu 
dorazila 11. mája 2015. 

Veľký strategický závod chce nemecká 
spoločnosť Brose postaviť na zelenej 
lúke v priemyselnom parku Prievidza 
- Západ. Po 20. rokoch ide o výraznú 
investíciu. Začať stavať plánujú Nemci 
v októbri tohto roka. Výroba automo-
bilových komponentov by mala byť 
spustená v lete budúceho roka.

Axel Mallener, konateľ spoločnosti 
Brose pre Slovensko: „Ľudí vo výrobe 
potrebujeme tak 80% a potrebujeme tiež 
kvalifikovaných ľudí, inžinierov, pretože 
budeme mať aj vývoj“. 

V prvej fáze spoločnosť zamestná v 
Prievidzi 600 ľudí. To je pre región s 
najväčšou nezamestnanosťou v kraji 
dobrá správa. Miera nezamestnanosti 
na hornej Nitre predstavuje 11,78 % a 
v evidencii úradu práce je približne 9 
tisíc ľudí. Príchod investora do Prievidze 
považuje primátorka okresného mesta 
za veľký úspech. Proces rokovaní nebol 
jednoduchý a trval takmer rok.

Katarína Macháčková, primátorka 
mesta Prievidza: „Museli sme presvedčiť, 
že práve Prievidza je tým miestom , kde 
má investor prísť. Ponúkli sme kvalitných 
ľudí , kvalitnú pracovnú silu  a spoluprácu 
so samosprávou“.

Axel Mallener, konateľ spoločnosti 
Brose pre Slovensko: „ Ja som videl veľmi 
dobré pozemky a najlepší pocit som mal 
tu v Prievidzi“.

Na slávnostné oznámenie investície v 
priemyselnom parku prišiel i slovenský 
premiér.  Podľa neho ide o vynikajúcu 
alternatívu pre banícky región. Konkrét-
ne stimuly zo strany štátu pre spoloč-
nosť predseda vlády neuviedol. Potvrdil 
však, že budú. Trenčiansky župan Jaro-
slav Baška ponúkol pomoc pri doprave 
ľudí do zamestnania a pri výchove pra-
covnej sily v stredných školách.
Koncern  Brose má sídlo v nemeckom 
Koburgu. Je to rodinná firma so 100 
ročnou tradíciou. Zamestnáva viac ako 
23 000 ľudí v 23. krajinách sveta. Vyrába 
komponenty pre viac ako 80 svetových 
automobilových značiek, napríklad 
kostry autosedačiek, mechatronické 
systémy do dverí áut či elektronické 
motory.                       RTV Prievidza (gm)

V období komunistického režimu bol 
v Handlovej trestanecký tábor, kde 
boli vo výkone trestu aj nespravodli-
vo odsúdení politickí väzni a prísluš-
níci Pomocných technických prápo-
rov, ktorí tu pracovali v baniach. 
V sobotu 23.mája 2015 odzneli srd-
cervúce svedectvá niektorých z nich 
v Dome stretávania karpatských 
Nemcov.

Priateľská súdržnosť nahradila rodinu 
a všetko, čoho sa museli vzdať. Na 
spoločnej ceste do neznáma boli nevy-
hnutnosťou pevné kamarátske vzťahy. 
Osviežením boli spovede a priateľské 
rozhovory. V spoločenskom živote však 
vládol apatický duch. Vandalizmus zná-
šali len ťažko, bezohľadný stalinizmus 
a teror sa uplatňoval aj v ťažkom tresta-
neckom živote. Aj takto si politickí väzni 
spomínajú na krutú etapu svojho života. 
Všedný deň sa začínal prácou, ranná 
zmena na zvuk prvej sirény, po ktorej už 
nasledovala jazda do tmy.  

Z rokovania aprílového 
mestského zastupiteľstva

Posledný aprílový deň zasadali poslan-
ci handlovského mestského zastupiteľ-
stva. V úvode rokovania si symbolickou 
minútou ticha ucitili pamiatku zosnulé-
ho Pavla Sedláčka, bývalého predsedu 
TSK.

V nakladaní s majetkom mesta dali zele-
nú predaju troch mestských pozemkov. 
Pri štvrtom pozemku, o ktorý má mesto 
záujem, sa zdržali. Išlo o neudržiavanú 
zarastenú plochu pred poliklinikou na 
Morovnianskom sídlisku. Majiteľom 
pozemku je súkromná spoločnosť Food 
Factoring, ktorá prevádzkuje na sídlisku 
predajňu potravín. Mesto sa dlhodobo 
snaží dostať tento pozemok do svojej 
správy, ale cena bola doteraz privyso-

ká. Vedenie mesta poverilo predsedu 
ekonomickej komisie Jozefa Maďara, 
aby s firmou Food Factoring rokoval. 
Spoločnosť súhlasila, že vymení poze-
mok za podobne veľkú plochu, ktorá 
lemuje po obvode budovu, v ktorej je 
predajňa potravín  a iné prevádzky.  Od 
mesta však chce ešte doplatok 15 tisíc 
eur. Poslancom sa doplatok nepozdával 
a tak uznesenie schválili s dodatkom, že 
súhlasia len so zámenou pozemku bez 
doplatku. 

     Ďalší bod rokovania, ktorý si vyžiadal 
dlhšiu diskusiu, sa týkal odmeňovania 
poslancov mestského zastupiteľstva.  
Doteraz za 100% účasť na rokovaniach 
dostávali poslanci štvrťročnú odmenu 
76 eur.  Teraz  navrhli tú istú čiastku, 
ale mesačne. Nakoniec si odklepli 
štvrťročnú odmenu trikrát vyššiu ako 
doteraz, čiže 228 Eur. S navýšením 

odmien nesúhlasil iba poslanec Ján 
Spevár. Mal k tomu, ako sám povedal, 
niekoľko dôvodov. Jedným z nich bol aj 
nedostatočný čas na dôkladné preroko-
vanie materiálu.

Poslanci ďalej schválili tretiu zmenu 
rozpočtu mesta Handlová na rok 2015,  
VZN o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových 
miestach a trhový  poriadok, plán za-
sadnutí MR a MsZ na II. polrok 2015. 
  
V bode rôzne  predložil Jozef Maďar 
poslanecký návrh na zníženie počtu 
poslancov do nasledujúceho volebné 
obdobia. K názoru, že treba počet 
poslancov znížiť sa priklonilo  viac po-
slancov, ale boli proti tomu, aby sa to 
riešilo bez prípravy a predchádzajúcich 
diskusií.

RTV Prievidza

Vetu: “Ja som baník, kto je viac“ si neosvojil každý. Veľká dávka 
trpezlivosti a oddanosti  však otvárala nádej. Vždy sa našiel 
dôvod vidieť svetielko na konci tunela. Napriek dennodenné-
mu utrpeniu, to bola dobrá škola do života. 
Do Handlovej prišiel v sobotu po rokoch aj Jaroslav Žilák 
z Trnavy. V Handlovej, kde fáral, prežil dôležitý úsek svojho 

života. Je to spomienka, pri ktorej mrazí. Jaroslav vďaka nej 
vie, akú váhu má skutočné priateľstvo. Mal šťastie, že priateľa 
našiel aj v tých zlých časoch a hlboko pod zemou. Vďačí mu 
za záchranu svojho života. Odvtedy na banícke mesto spomí-
na a s úctou a ďakuje Bohu, že žije.

Soryana Hádenová

Bolo to kruté a nebolo dobre

Volcano
24. aprílový deň patril tanečníkom 
zo SZUŠ Volcano. Na celosloven-
skej súťaži určenej výlučne žiakom 
ZUŠ sa v Bojniciach predviedlo 95 
choreografií z celého Slovenska.  
Volcanisti reprezentovali školu vo 
všetkých vekových kategóriách 
s nasledovným umiestnením:

1. miesto K. Kolorédyová –sólo
1. miesto  Perinbabka 
  (Baby Volcano)
2. miesto Cirkus (Profi)

Jedno veľké ďakujeme patrí učite-
ľom, žiakom súkromnej základnej 
umeleckej školy a rodičom za ich 
podporu. Tvrdá práca bola v Boj-
niciach korunovaná úspechom, 
profesionálnymi výkonmi a neza-
budnuteľnými zážitkami.
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Rybársky víkendový maratón
Handlovskí rybári mali druhý májový víkend poriadne 
rušný. V piatok 8.mája boli preteky funkcionárov SRZ z 
Trenčianskeho kraja, v sobotu 9.mája to boli tradičné 
preteky O pohár primátora Handlovej a v nedeľu 10.mája 
súťažili najmladší handlovskí rybári.

V piatok si udice na handlovskom rybníku rozložili zástupcovia 
desiatich rybárskych organizácií v rámci nášho kraja. Preteky 
sú rotujúce, každý rok sa súťaží na inej krajskej vode. MO SRZ 
Handlová má 300 členov. Majú však dobré podmienky a pre-
teky podľa tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu pripravili 
na výbornú. A na výbornú sa im aj darilo.
Trojčlenné družstvo Handlovej preteky vyhralo.
V sobotu bolo perfektné rybárske počasie - ani teplo ani zima, 
ani bezvetrie ani vietor. 
Udice si okolo rybníka rozložilo 105 rybárov, z toho 70 han-
dlovských. My sme sa pri vode zoznámili s Jožkom Tvrdoňom 
zo Šurian. Na hornej Nitre má kamarátov a chodí sem poľovať. 
Na rybách tu bol prvýkrát, ale pochvaľoval si dobrú atmosféru 
a krásnu prírodu.
Od rána „najlepšie išlo“ Jankovi Janovičekovi. Nakoniec z vody 
vytiahol 17 mierečných kaprov. Hodnotilo sa čo centimeter to 
bod. Janko Janoviček  ich nazbieral celkom 819 a s prevahou 
sa stal víťazom 23. ročníka tradičných pretekov. Medzi rybár-
skymi nádejami bol najúspešnejší  Stanislav Chrenovský.
Handlovský rybník je z roka na rok krajší. Stromy vyrástli a 
okrem toho, že nádherne lemujú rybník, poskytujú rybárom 

príjemný tieň. Aby bolo na rybníku dobre nielen rybárom, ale 
aj rybám, rozhodli sa členovia MO SRZ Handlová vybudovať 
príjemné miesto pre ich párenie. Susediace jazierko prepojili 
kanálom s rybníkom a vytvorili tak neresisko. Ak všetko pôjde 
dobre, rybári očakávajú, že takto časť násady získajú samopro-
dukciou. Okrem hospodárskeho, má neresisko aj estetetický 
efekt. Ponad kanál je postavený drevený mostík a rybári zasa-
dili na rybníku aj prvé lekná. A tak vzniká jedno naozaj pekné 
romantické miesto...                                                                           DR

Zasadia 121 stromčekov
Stromy nám čistia vzduch. Pôsobia ako 
jeho prirodzený filter a odstraňujú z 
neho prach a škodlivé látky. Produkujú 
z oxidu uhličitého kyslík. Zlepšujú kva-
litu vody, zachytávajú dažďovú vodu a 
zabraňujú tak zosuvom pôdy. Stromy, 
zasadené v blískosti našich domov, 
nám šetria energiu, pretože poskytujú 

prirodzenú ochranu voči slnku a vetru. 
O tom, že stromy sú pre život človeka 
veľmi dôležité, netreba pochybovať.  
Čím viac ich je, tým lepšie. Handlovská 
samospráva robí pravidelne náhradnú 
výsadbu. Každý rok má na to 3 tisíc eur a 
vysadí približne 40 stromov. Tento rok to 
bude až trikrát toľko.  Pri celkovej revízii 
drevín totiž zistili, že veľa stromčekov 
je po zime zlomených, vyschnutých, 

vymrznutých alebo ich jednoducho 
ukradli. A tak namiesto bežných dvad-
siatich kusov zasadili v tohtoročnej 
jarnej výsadbe už 101 stromčekov. Išlo 
prevažne o javory, jablone, smreky, 
hlohy a vtáčí zob.  
V septembri vysadia ďalších 20 kusov 
okrasných drevín. Celkom v Handlovej 
pribudne v tomto roku 121 stromče-
kov.                                                               IS

Nové vedenie, staré problémy
Handlovská nemocnica má nového majiteľa a nové vede-
nie. Jej riaditeľkou je Ing. Monika Geletová. Košičanka, 
ktorá už viac než 20 rokov žije v Trenčianskom kraji. 

Monika Geletová, riaditeľka Nemocnice Handlová: 
„Som vyštudovaná inžinierka a už takmer 20 rokov pôsobím na 
rôznych riadiacich pozíciách v zdravotníctve, bankovníctve a 
štátnej správe. V roku 1996 som stála pri zrode rezortných pois-
ťovní a bola som zodpovedná za ich etablovanie v Trenčianskom 
kraji. Zároveň som mala na pozícii manažérky kvality možnosť sa 
podrobnejšie zoznámiť s fungovaním zdravotníckych zariadení. 
A keď som dostala ponuku riadiť nemocnicu, po dôkladnom 
zvážení som ju prijala“. 

Aké sú vaše pracovné plány? 
Monika Geletová, riaditeľka Nemocnice Handlová:
„Zvažujeme viaceré možnosti ďalšieho rozvoja, prioritne sa však 
chceme zamerať najmä na spádovú oblasť v okolí Handlovej. 
Aj preto zvažujeme rozšírenie nemocnice a čo najefektívnejšie 
využitie všetkých kapacít. Našim cieľom je, aby mal pacient 
všetky služby pod jednou strechou a čo najširší počet odborných 
ambulancií. Ak pacient príde do ambulancie všeobecného lekára 
v našej poliklinike, postupne chceme zabezpečiť, aby v nej našiel 
všetky hlavné špecializácie a nemusel zdĺhavo chodiť na odborné 
vyšetrenia po celom regióne. V posledných mesiacoch sa v han-
dlovskej nemocnici udialo niekoľko pozitívnych zmien. Už pri  
vstupe a príchode na recepciu polikliniky sa o nich stará vyškole-
ný personál. Zároveň sa aj naďalej budeme prioritne sústreďovať 
na naše dve hlavné oddelenia a to interné a pre dlhodobo cho-
rých. Keďže naši pacienti sú prevažne starší občania, zvažujeme 
aj vznik geriatrického oddelenia“.

Popri pozitívnych zmenách ale pretrvávajú aj staré problémy. 
A na tie sú ľudia najcitlivejší. Napríklad, už dlhšiu dobu je 
v našom meste problém s viacerými odbornými ambulan-
ciami. Minulý rok sme prišli o očného lekára. Agendu MUDr. 
Malanku zatiaľ nikto neprebral. Ambulancia je v súkromnom 
vlastníctve a do dnešných dní sa nenašiel záujemca o kúpu. 
Riaditeľka handlovskej nemocnice a aj TSK robia kroky na 
otvorenie novej očnej ambulancie, zatiaľ však bez výsledku. 
Handlovčania sú odkázaní na to, aby za vyšetrením cestovali, 
čo je pre mnohých nekomfortné a finančne náročné. Navyše, 
oční lekári v najbližšom okolí majú plné ruky práce a čakacia 
doba na vyšetrenie je dlhá.

K tomuto problému sa pridružili ďalšie. V handlovskej ne-
mocnici ukončila v polovici apríla svoju činnosť kardiologická 
ambulancia. Dôvodom bolo ukončenie pracovného pomeru. 
V súčasnosti je činnosť tejto ambulancie pozastavená.
Monika Geletová, riaditeľka Nemocnice Handlová:  „Riešime 
otázky personálneho zabezpečenia tejto ambulancie. Násled-
ne prebehnú potrebné administratívne úkony, týkajúce sa 
doriešenia zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami. Je 
v našom záujme otvoriť kardiologickú ambulanciu pre našich 
pacientov v čo najkratšom možnom čase“. 

Problémy sú aj s ďalšími odbornými ambulanciami. Ukončenú 
činnosť majú aj  infektologická a onkologická ambulancia. 
Podľa vyjadrenia riaditeľky, ambulancie neposkytovali zdra-
votnú starostlivosť v rozsahu minimálne 20 ordinačných 
hodín týždenne, z dôvodu nedostatočného personálneho 
obsadenia ambulancií. Hľadá sa lekár, ktorý by nastúpil mini-
málne na polovičný úväzok. Handlovčanom teda momentálne 
nezostáva nič iné, iba vyzbrojiť sa trpezlivosťou alebo hľadať 
odborníkov inde.                                                                                    

  Redakcia HN

Prvá nočná 
v múzeu
K oslave Medzinárodného dňa mú-
zeí sa prvýkrát pridala nová expozí-
cia SBM v Handlovej.

Fárať do improvizovanej banskej štôlne 
prišli návštevníci rôznych vekových ka-
tegórií. Na vlastné oči videli podmien-
ky ťažkej baníckej práce, ktorá živí han-
dlovské rodiny už viac ako sto rokov. 
Prehliadka múzea bola pre všetkých 
nezabudnuteľným zážitkom. Pri 
vstupe si deti i dospelí prevzali prilbu 
a svietidlo – s touto povinnou výbavou 
sa mohli vydať do tmavých a úzkych 
chodieb dýchajúcich najstaršou baníc-
kou históriou. Prekvapené a miestami 
ustráchané pohľady na detských tvá-
rach v banskej expozícii s obrovskými 
mechanizmami a výstužami vystriedal 
úsmev pri pečení chleba, plstení vlny či 
drotárení v Ekodielničke.Vo večerných 
hodinách zavítali do múzea členovia 
Handlovského baníckeho spolku 
spoločne s primátorom Rudolfom 
Podobom. Počas celého dňa si všetci 
návštevníci pochutnávali na baníckom 
šodroňáku pri počúvaní handlovských 
baníckych piesní.

V mesiaci jún je pripravená široká 
ponuka zaujímavých aktivít. Príďte 
sa pozrieť do priestorov múzea, kde 
v Ekodielňach ponúkame drotárenie, 
plstenie, tkanie na krosnách a výrobu 
náramkov priateľstva.
Verejnosť radi uvítame v každý pracov-
ný deň od 14,00 hod. do 16,00 hod.
Kontakt: 542 39 73, handlova@muze-
umbs.sk; svoju návštevu ohláste dva 
dni vopred.

Jakub Cigánik, Jana Oswaldová

Jarné upratovanie
V rámci jarného upratovania bolo 
vyzbieraných 56,98 ton odpadu a vy-
sypaných 30 kusov veľkoobjemných 
kontajnerov.

Zber VOO a druhotných 
surovín

Zber veľkoobjemného odpadu bude 
1., 2. a 3. júna 2015 v rozsahu ako 
obvykle. 
3. a 17. júna 2015 budú zvážané plasty 
a 10. a 24. júna papier.

Kamelot (Cz) 
Samson Lenk (Cz)

12. jún o 20.00 h 
na Salaši (Partizánske)
Info: 0903 725 625
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Mestská polícia informuje   
   
Mestská polícia zaznamenala za mesiac  apríl 2015 
– máj 2015 /od 20.04.2015 do 17.05.2015/ celkom 392 
udalostí. 
Zaevidovaných bolo 75 priestupkov, z ktorých bolo 
45 zistených vlastnou činnosťou a 20 oznámených 
občanmi mesta. Kamerovým systémom bolo zistených 
10 priestupkov. 
Z celkového počtu bolo 38 dopravných priestupkov. 
V piatich prípadoch použili príslušníci TPNZOMV, tzv. 
papuču.
§ 30 – proti alkoholizmu – 2 priestupky.
VZN č. 8/2013 o zákaze podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov v územnom obvode mesta 
Handlová, Novej Lehoty a Morovna – 6 priestupkov. 
Proti majetku boli oznámené 2 priestupky.   
Proti verejnému poriadku príslušníci MsP riešili 2 prie-
stupky, z ktorých bol 1 priestupok na úseku verejného 
pohoršenia a 1 priestupok na úseku znečistenia verej-
ného priestranstva. 
Proti občianskemu spolunažívaniu riešila MsP 2 prie-
stupky.
Zákon č. 223/2001 o odpadoch bol porušený v 3 prí-
padoch.
V 19 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 jeden 
skutok odovzdaný na OOPZ k ďalšiemu objasňovaniu. 
Príslušníci mestskej polície odchytili 10 túlavých psov, 
ktorí boli umiestnení v útulku (6 psov si z útulku zobrali 
ich majitelia).  
Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 101 
zákrokov a 12 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 
od  20.4.2015 do 17.5.2015:

22.4.2015 o 07:35 hod. - tel. oznámené, že na Hornom 
konci nad kostolom na Ul. Žiarskej horí vozidlo. Hliadka 
vec oznámila hasičom a OOPZ. Po príchode na miesto 
zistené, že ide o strieborný Renault Scénic. Pri vozidle 
sa nachádzal vodič a spod zavretej kapoty mu stúpal 
dym. Na miesto sa dostavili hasiči, ktorí motor ochladili 
a následne uhasili. K zraneniu osôb nedošlo a pravde-
podobnou príčinou bola technická porucha.
29.4.2015 o 09:50 hod. - hliadku MsP požiadala stála 

služba OOPZ o preverenie oznamu, že v psychiatrickej 
ambulancii v Handlovej sa nachádza agresívny pacient. 
Na mieste zistená totožnosť muža, ktorý mal výrazné 
zmeny nálad. Za prítomnosti hliadky mu bola podaná 
injekcia na upokojenie. Hliadka asistovala RZP pri pre-
miestnení pacienta do vozidla. RZP si vyžiadala  asis-
tenciu polície pri prevezení pacienta na psychiatriu 
do Bojníc. Hliadka MsP na mieste zotrvala do príchodu 
hliadky z Prievidze, ktorá si vec na mieste prevzala.
30.4.2015 o 14:50 hod. - z  čísla 158 požiadali o pre-
verenie oznamu, že na železničnej stanici v Handlovej 
sa nachádza nezvestné dievča z Martina. Hliadka na 
železničnej stanici zastihla podozrivú osobu na pátraní, 
ktorá zodpovedala popisu. Hliadka ju predviedla na 
OOPZ, kde si ju prevzala stála služba.
8.5.2015 o 14:00 hod. – hliadka vykonala pešiu kontrola 
lúk nad Ul. Nádaždyho. Na schodoch hliadka zistila 
partiu mladistvých a maloletých, ktorí mali pri sebe al-
kohol – červené víno zmiešané s kolou a fajčili cigarety.  
Hliadkou boli odprevadení na útvar MsP, kde sa podro-
bili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu v dychu. 
U dvoch z nich s pozitívnym výsledkom. Hliadka odo-
vzdala deti pod vplyvom alkoholu zákonným zástup-
com. Muž, ktorý predal cigarety neplnoletým osobám 
bol zistený a riešený v zmysle zákona a priestupok na 
úseku ochrany pred alkoholizmom je v riešení. 

MsP Handlová

Veronika Ilešičová - bývalá darkyňa 
krvi, držiteľka striebornej plakety, 
očarená pomocou druhým. Pomôže 
a vždy podá pomocnú ruku. Však 
dobrovoľníctvom rozvíjame samých 
seba.

Bol krásny májový deň. Vo vzduchu bolo 
cítiť rozvoniavajúcu prírodu a blížiaci sa 
víkend. Mnohí sa ponáhľali z práce. Ja 
som sa vybrala do Detského domova 
v Handlovej, kde vrcholili prípravy na 
súťaž v poskytovaní prvej pomoci. Bola 
tam aj ona, keby to bolo potrebné. Ale 
nielen tam, stretávame ju na každom 
podujatí. Môj cieľ bol jasný. Stretnúť sa 
a povedať si zopár milých slov. Pocit, 
s ktorým som odchádzala, bol viac ako 
príjemný. 

Veronika Ilešičová svoj život „zasvätila“ 
pomoci druhým. Svedčí o tom aj jej 
štart v rámci profesionálnej kariéry. 
Študovala na Zdravotnej škole v To-
poľčanoch, pracovala na detskom i na 
internom oddelení v Handlovej. Pani 

Veronika dostala jedného dňa šancu 
aj od Slovenského Červeného kríža. 
Už vtedy tušila, že je na správnej ceste. 
Jej inšpiráciou bola jej vlastná matka. 
Od detstva ju viedla pomáhať druhým. 
Slovenský Červený kríž je pre ňu srdco-
vou záležitosťou, teda okrem rodiny. Tú 
ma podľa vlastných slov veľkú, na čo je 
nesmierne hrdá. 

Pani Ilešičová má dobrovoľnícku kama-
rátku Irenku Černákovú. Tá sa snaží byť 
aj napriek vyššiemu veku prospešná 
a v dobrovoľníctve vidí zmysel života. 
Ak by ste chceli aj vy spolupracovať na 
dobrovoľníckych aktivitách, odporúča 
osobne zájsť na územný spolok Sloven-
ského Červeného kríža v Prievidzi, kde 
dobrovoľníkov vyškolia a naučia po-
skytovať prvú pomoc. Ale poponáhľajte 
sa. Veronika je dnes v Handlovej jediná. 
Svojim nástupcom rada odovzdá skú-
senosti, naučí a zasvätí do tejto krásnej 
práce. Či skôr poslania....

Soryana Hádenová

Nemá svojho 
nástupcu

Nové námestie do konca októbra
Výsledky hospodárenia mesta a mest-
ských organizácií boli hlavnou nápl-
ňou programu šiesteho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva v Handlovej 
v tomto volebnom období.
Jeho úvod však patril bodu Nakladanie      
s majetkom mesta. V rámci neho poslanci 
schválili aj novú verejnú obchodnú 
súťaž na predaj kolkárne. V prvej sa 
totiž neprihlásil žiadny záujemca. Podľa 
poslanca Jozefa Maďara aj preto, že cena 
vo výške znaleckého posudku 136 tis. € 
je vzhľadom na stav objektu privysoká. 
Jeho návrh na 25 percentné zníženie 
ceny poslanci neschválili. Mesto v letných 
mesiacoch urobí nutné opravy objektu. 
Potom postupne predkladali výsledky 
hospodárenia jednotlivé organizácie 
mesta. Najskôr príspevkové - dom kul-
túry, mestská knižnica a Plaváreň mesta 
Handlová. Potom neziskovky - Asterion, 
Jazmín a Help. Nakoniec svoje výsledky 
predložili mestské obchodné spoločnosti 
HATER Handlová s.r.o. a MsBP Handlová 
s.r.o. S výnimkou bytového podniku 
všetci ukončili rok v nižšom alebo vyš-
šom pluse. 

V súvislosti s Podnikateľským inkubáto-
rom niektorých  poslancov zaujímalo, či 
je pravda, že sa do jeho priestorov ide 
sťahovať reštauračný podnik People a 
či bola na prenájom priestorov vypísaná 
súťaž. People podal žiadosť na priesto-
ry ešte v apríli 2014. A keďže splnil 
podmienky na poskytnutie prenájmu, 
priestory im boli po dohode s Art Nábyt-
kom, ktorý sa presťahuje do zasadačky a 
naďalej bude poskytovať služby handlov-
čanom pridelené bez súťaže tak, ako aj 
ostatným nájomcom v podnikateľskom 
inkubátore.
Vedúci ekonomického oddelenia Peter 
Mendel potom predložil kľúčové ma-
teriály rokovania - stav pohľadávok a 
záväzkov mesta a záverečný účet mesta 

za rok 2014. Poslanci Ján Spevár a Ivana 
Hromádková mali výhrady k forme 
spracovania materiálu o pohľadávkach a 
záväzkoch, ktorý sa im zdal neprehľadný. 
Ekonomické oddelenie sa pokúsi spraco-
vať materiál prehľadnejšie. 

Mesto ukončilo rok s prebytkom vo výške 
103 836 €. Z toho 90 456 € sú účelovo 
viazané prostriedky, ktoré musia byť 
podľa zákona z prebytku vylúčené. Na 
účet rezervného fondu tak pôjde  13 380 
€. Úverová zaťaženosť mesta je na úrovni 
21,4 percenta z možných 60 percent bež-
ných príjmov minulého roka, čo je veľmi 
dobrá bilancia. 

V bode rôzne poslanci schvaľovali plat 
primátora a jeho zástupcu. Návrh bol 
zvýšiť mesačnú mzdu primátora z 2919 € 
na 3040 €. Poslanec Maďar predložil po-
slanecký návrh na sumu 2171 €. Väčšina 
poslancov sa priklonila k pôvodnému ná-
vrhu a poslanecký návrh Jozefa Maďara 
nepodporila. Plat zástupcu primátora je 
50 percent zo mzdy primátora.
Ďalej v rôznom poslanci schválili zria-
denie nultého ročníka v Základnej škole 
Morovnianska cesta. Navštevovať ho 
bude 9 žiakov, učiteľovi bude pomáhať 
asistent a štát zaplatí na jedno dieťa 1,9 
násobok normatívu. 

Najlepšia správa prišla v závere rokova-
nia. Primátor informoval poslancov, že 
verejné obstarávanie na rekonštrukciu 
námestia je ukončené a prebehlo v 
súlade so zákonom. Navyše Ministerstvo 
pôdohospodárstva listom z 26.mája 
schválilo mestu Handlová posunutie ter-
mínu realizácie projektu do 31.10.2015. 
Dodávateľ sa zaviazal, že je schopný 
práce zrealizovať za štyri mesiace. 

A tak nás, podľa slov primátora mesta, 
od prvého výkopu na námestí delia už 
len dni. 

DR



Informácie z MsÚHandlovské         noviny6

Jubilanti
Ladislav  Kremnický
Žofia  Kapolková
Paulína  Polakovičová
Alžbeta  Kaňková
Juliana  Máziková
Katarína  Kováčiková
Magdaléna  Šurániová
Anna  Kanianska
Alžbeta  Konečníková
Terézia  Nagyová
Jozef  Krchňák
Oľga  Chrenovská
Anna  Pittnerová
Anna  Ondrejovičová
Helena  Ághová
Margita  Tonhauserová
Jozef  Stračár
Gizela  Koželuhová
Jaroslav  Kmeť
Mária  Bielokostolská
Anna  Haragová
Katarína  Marošiová
Emília  Varínová
Ján  Mühl
Kornel  Vítek
Magdaléna  Iskrová
Anna  Ličková
Alžbeta  Čókašiová
Milan  Králik
Jozef  Javurek
Elena  Uríčeková
Ján  Vőrőš
Bohuslav  Harak
Mária  Kaplánová
Irena  Čaklošová
Oľga  Virágová

 Narodené detičky 
 apríl / máj 2015

Patrik  Šaray
Milan  Kováčik
Samuel  Bahno
Adam  Geráth
Peter  Bača
Martin  Blanár
Robert  Šuník 
Nikolas  Kecera
Zoe  Fridrichová
Elli   Tavaliová

POMÁHAME DOSAHOVAŤ VAŠE CIELE

Help, n.o. ponúka bezplatné poraden-
stvo 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 júni 2015 otvára tieto 
kurzy:
· Kurz opatrovania, otvorenie   
 8.6.2015
· Kurz odbornej spôsobilosti SBS,  
 otvorenie 15.06.2015.
 Do kurzu sa prihláste najneskôr  
 v piatok 5.6.2015 do 10,00 hod.
· 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

Opustili nás 
marec  apríl /máj 2015

Jozef Marko  94 r.
Ján Radovský  84 r.
Zoltán Malina  76 r.
Ján Šajgal  67 r.
Ján Mazán  71 r.
Ondrej Predáč  80 r.
Ján Pavlák  60 r.
Bohuslav Pavlák  56 r.
Klára Polgárová  84 r.
Vlasta Schusterová  79 r.
Lenka Cézová  35 r.
Anna Vajglová  83 r.
Margita Tušková  70 r.  

V mesiaci máj oslávili naši rodičia 

Jozef a Mária Lörincziovi 
50. výročie sobáša. 

Prajeme im do ďalšieho spoločné-
ho života veľa šťastia a lásky. 

Deti s rodinami a vnúčatá.

Pozvánka na Mestské 
zastupiteľstvo

Primátor mesta Handlová, Rudolf 
Podoba, pozýva všetkých obyva-
teľov na Mestské zastupiteľstvo 
v meste Handlová, vo štvrtok 
25. júna 2015 o 14,00 hod., do 

Veľkej zasadacej miesnos-
ti mestského úradu. 

Pozvánku spolu 
s programom nájdete na 
www.handlova.sk a na 
úradnej tabuli pred Mest-
ským úradom Handlová.

Letné prázdniny 
v materskej škole
Prevádzka materskej školy bude 
obmedzená, a to nasledovne:
· v mesiaci júl od 1.7. do 31.7. bude 
v prevádzke Elokované pracovisko Mo-
rovnianska cesta
· v mesiaci august od 3.8. do 28.8. 
bude v prevádzke Elokované praco-

visko Cintorínska, nakoľko sa bude 
v Materskej škole SNP 27 v letných 
mesiacoch realizovať rekonštrukcia 
budovy
31. augusta bude prevádzka prerušená 
vo všetkých pracoviskách materskej 
školy.
Prevádzka v novom školskom roku 
2015/2016 sa začne 2. septembra vo 
všetkých pracoviskách materskej školy.

Deň matiek
Druhá májová nedeľa už tradične patrila 
všetkým mamám. Dňu, symbolizujú-
cemu jedinečnosť a nenahraditeľnosť 
každej matky v spoločnosti. Aj vy to 
tak cítite?
Pocit, keď viete, že máte vo svojej blíz-
kosti mamu stojacu pri vás v každom 
okamihu. Od raného detstva, až kým ste 
nevyleteli z hniezda. Dokonca aj vtedy 
sa o vás vaša mama starala. Jej prítom-

nosť ste cítili pri prvom kroku, prvom 
páde, úspechu i neúspechu. Bola a je 
s vami každý okamih vášho života.  Byť 
matkou je preto najkrajšie povolanie 
v živote každej ženy. Bez výnimky.
Pri príležitosti Dňa matiek, počas slneč-
ného májového dňa, si na svoje mamič-
ky spomenuli detičky z mestskej časti 
Morovno, ktoré pre ne prichystali niečo 
neobyčajné a jedinečné. Presne to, čo 
si zaslúžia. Program plný lásky, radosti, 
úsmevu a milého slova. Každej mamičke 

sa ušiel bozk na líčko, potešila kvetinka 
a sladučká pusinka. Naše najdrahšie by-
tosti poctili aj žiaci ZŠ MC vlastnoručne 
vyrobeným srdiečkom.
Netreba zabudnúť na mamičky zo Se-
nior Centra i Klubu dôchodcov. Radosť 
na tvárach, zábava, krásne spomienky, 
jednoducho príjemne strávený sviatoč-
ný deň. 
Aj tak to vyzeralo na Deň matiek v Han-
dlovej. 

Soryana Hádenová



Dňa 2.6.2015 si pripomíname 
40. výročie úmrtia nášho otca 

a starého otca, pána 

Ľudovíta Adamky. 

S láskou spomína dcéra 
s rodinou.
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Dotĺklo srdce, oči sa zavreli, 
stíchol hlas a veľký smútok ostal v nás. 

Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v naších srdciach budeš navždy žiť. 

10.7. uplnynú 4 roky, 
čo nás opustil milovaný syn 

Ferko Satina. 

S láskou spomínajú rodičia,  sestry s ro-
dinami, Dušanka s rodinou a celá rodina. 

Posielame bozk do neba.

Dňa 29.6. uplynie 1 rok od úmrtia 
milovaného otca 

Jozefa Viglaša. 

S láskou spomínajú dcéra Eva s vnučkou 
Mirkou a sestra Jarina s rodinou. 

Jedno srdce na svete sme mali, 
čo dokázalo nás milovať, aj keby 

láskou vzbudiť sme ho chceli, 
neozve sa už viackrát. 

Chýbaš nám. 

Dňa 18.06.2015 uplynie 
10 rokov od smrti 

p. Viliama Reichmana. 
S láskou spomína manželka, 
deti, vnúčatá a celá rodina.

Oči sa zavreli, srdce prestalo biť, 
nebolo lieku, aby si mohla žiť. 

Dňa 30.5.2015 uplynulo 6 rokov, čo nás 
navždy opustila naša drahá manželka, 
mamička a starká 

Vierka Žabková. 

Sú slová a vety, ktoré ti už nepovieme, 
sú chvíle, na ktoré nezabudneme
 a okamihy, na ktoré spomíname. 
S tichou spomienkou k hrobu chodíme 
a s láskou spomíname. 

Manžel Pavel a dcéry Adrianka a Paulínka s rodinou. 

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

Dňa 13.6.2015 uplynie 5 rokov 
od úmrtia pána 

Františka Slováka. 

S láskou spomínajú deti Jarka s rodinou, 
Viktor s rodinou, Evka s rodinou 

a Libuška s rodinou.

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

Jánom Šajgalom. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky 
a za kvetinové dary. 

Smútiaca rodina. 

Dňa 12.5.2015 si pripomíname 
10. výročie úmrtia 

pána  Štefana Majora. 

S láskou spomína manželka, 
dcéry a syn s rodinami. 

Dňa 12. júna uplynie 5 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 

otec, dedko a pradedko 

Koloman Peťko. 

S láskou spomína manželka 
a deti s rodinami.

Dňa 13.6.2015 uplynie 10 rokov, čo nás 
opustil náš milovaný manžel, otec, starý 
a prastarý otec 

Milan Reichman. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 

tichú spomienku. 
S láskou spomínajú manželka Mária, 

deti, vnúčatá a pravnúčatá.
 

„ Daj smútku prehovoriť, žiaľ je nemý.“ 

Odišla si tichúčko, ako odchádza deň 
a v našich srdciach ostáva spomienka len.

Dňa 10. júna 2015 uplynie 5 rokov, čo nás 
navždy opustila naša milovaná manželka, 
mamička, stará mama a priateľka

Marta Boďová.

S láskou a so smútkom v srdci spomínajú manžel 
a deti s rodinami.

Deň pre rodinu
8. mája 2015 sa deti s rodičmi a kolektívom z MŠ – EP Ul. Cinto-
rínska vybrali vlakom do Rematy a strávili voľný deň venovaný 
rodine na okrasných rybníkoch.
Deti sa rýchlo zoznámili s bohato vybaveným areálom. Hrali 
sa tu, výskali a bláznili. O nové zážitky sa postarali Mestský 
kynologický klub a Hasičský zbor z Handlovej. Deti s rodičmi 
sa mohli povoziť na koníkoch, ktoré zabezpečila rodina Ha-

nešová. Všetkým menovaným ďakujeme. Vyhladnuté brušká 
malých zvedavcov si pochutnali na kuracej polievke a sladuč-
kých palacinkách, väčší hladoší pomohli rodičom s jedením 
špekačiek.

Veríme, že tento Deň pre rodinu si všetci zúčastnení dlho 
uchovajú v pamäti. Do budúcnosti je našim želaním, aby sa 
spolupráca MŠ a rodiny naďalej rozvíjala v prospech našich 
najmenších.

Za kolektív MŠ – EP Cintorínska, Silvia Bobríková

Prihláste sa na Banícku rallye
Automotoklub Baník Handlová a mesto Handlová pozývajú 
priaznivcov na účasť v 41. ročníku medzinárodnej mototuristic-
kej súťaže „BANÍCKA RALLYE 2015“, 17. ročníka O pohár mesta 
Handlová - jazda zručnosti a medzinárodnej dopravno-výchov-
nej súťaže Mladý navigátor, v dňoch 27. a 28. júna 2015.
Propozície pre súťaž Banícka rallye sú už uverejnené na stránke 
www.mototuristika.sk. Záujemci sa môžu na stránke prihlásiť 
do 12. júna 2015 cez on-line formulár.

Kúpim záhradu v Handlovej. 
T.č.: 0907 083 194 

S tichou spomienkou ku hrobu 
chodíme, pri plameni sviečok 

na teba myslíme. 

Dňa 29.6.2015 uplynie 1 rok, 
čo nás opustil 

Jozef Vajnorák. 
S láskou spomína manželka, 

dcéra, vnukovia a celá rodina. 



Podujatie pre škôlkarov, zamerané na dopravnú a zdravotnú výchovu, bolo vo 
štvrtok 7. mája 2015 v telocvični ZŠ Školská v Handlovej. Každú materskú školu a 
elokované pracovisko reprezentovali tri deti. Ich úlohou bolo plniť úlohy na urče-
ných stanovištiach. Zdravotná sestrička M. Grúberová ich naučila ako poskytnúť 
prvú pomoc pri drobných poraneniach. Získané vedomosti si mohli hneď vyskúšať. 
Pracovné listy boli zamerané na záchranný integračný systém a dôležité telefónne 
číslo 112. Úlohy z dopravy riešili pomocou učebnej pomôcky Logico Primo. Ako to 
už býva, najväčšiu pozornosť u detí si získali hasiči svojimi ukážkami poskytovania 
prvej pomoci pri úrazoch a nehodách. Na dopravnom ihrisku riešili za asistencie 
policajtov dopravné situácie, naučili sa význam dopravných značiek, ako sa správať 
na ceste a pravidlá cestnej premávky. Poznatky využili pri jazde na detských doprav-
ných prostriedkoch. Marcela Jakubíková odovzdala všetkým zúčastneným pamätné 
listy o absolvovaní podujatia, drobné darčeky a sladkosti.                                                             

Daniela Hudáková
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 Zľava 5% pri zakúpení tovaru nad 100 €

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

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

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

Columbia Texas

Luton 3R Miky

Lux Koko

299 €279 €

269 €

Dovoz zdarma

888 € 499 €

750 €

Okienko zoživota...
pani Steinhüblová, 
Senior centrum Handlová, n.o.

 Narodila som sa na jar 1933 v Telgárte. Žili sme 
tam do mojich štyroch rokov. Otecko pracoval ako 
miner (strelmajster) v tuneloch. Presťahovali sme sa do 
Kostolian, kde som chodila i do školy. Ďalšie štúdium 
som absolvovala v Novákoch. Mala som piatich súro-
dencov. Do dnešných dní sme zostali iba dve sestry.
 V 1951 som sa vydala do Jalovca. Manžel pracoval 
v Elektrárňach Nováky. Služobný byt sme dostali 

v Prievidzi. Do roka sa nám narodil syn Jožko. Neskôr sme si postavili dom v Jalovci a 
na svet sme priviedli ďalšie dve deti. Od roku 1960 som pracovala na poštách v Prievidzi, 
Handlovej i Chrenovci. Pred odchodom do dôchodku som pracovala v teľatníku na roľ-
níckom družstve.
V Jalovci som žila 28 rokov, potom som sa rozviedla a presťahovala do Chrenovca-
-Brusna. V staršom rodinnom domčeku som bývala do chvíle, kým sa mojim domovom 
nestalo Senior centrum v Handlovej. Bolo to moje slobodné rozhodnutie, ktoré doteraz 
neľutujem. V zariadení bývam viac ako rok. 
Mojim najväčším koníčkom bola a bude záhrada. Tejto mojej láske sa môžem venovať aj 
v Senior centre a som rada, že je už vidieť výsledok mojej práce – zo žltých hlávok narci-
sov sa tešia všetci obyvatelia i návštevníci zariadenia.                                              Vaša Lydka

Informácie zo Senior centra
Zariadenie začalo od januára tohto roku poskytovať opatrovateľskú službu v den-
nom stacionári – zabezpečuje denný pobyt počas pracovných dní na určitý čas od 
8,00 hod. do 15, 00 hod. Služba je určená pre seniorov a občanov so zdravotným 
postihnutím, ktorým rodinní príslušníci nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť. 
Cieľom je zabezpečiť odbornú službu zodpovedajúcu potrebám seniorov. Medzi 
výhody tejto služby patrí kontakt so spoločenským prostredím, aktivizácia, podpora 
sebestačnosti, samostatnosti a zamedzenie sociálnej izolácie. Služba je dostupná i 
pre seniorov, ktorí žijú sami a radi by vyplnili svoj voľný čas. Záujemci musia mať prá-
voplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané mestom Handlová. 
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.seniorcentrum.handlova.sk, 
prípadne osobne v Senior centre.    Daniela Báleková (tel. 0917 127 450)

 Malý zdravotník a dopraváčik

844 € 474 €

265 € 284 €

789 €256 €712 €



Informácie 
z knižnice
Gymnazisti v knižnici
Študenti Gymnázia I. Bellu navštevujú 
mestskú knižnicu pravidelne počas 
celého roka. V čase maturitných skúšok 
je už tradíciou, že študenti z nižších 
ročníkov strávia dva dni v knižnici, kde 
sa im snažíme vždy pripraviť zaujímavý 
program. Tentokrát sme pre študentov 
pozvali  zaujímavých ľudí. 
„Si online?“ bol názov prednášky p. 
Holecovej, lektorky MP Education, s.r. 
o.  Jej obsahom bol vplyv nových infor-
mačných technologií na sociálne vzťahy, 

konfrontácia minulosti a súčasnosti, 
riziká sociálnych sietí, predovšetkým 
internetu a mobilu - kyberšikana, 
kyberstalking, sexting… Mladých ľudí 
informácie o týchto aktuálnych témach 
a ich úskaliach veľmi zaujali a dúfame, 
že aj naše podujatie prispeje k lepšiemu 
pochopeniu následkov, kam až sa dá 
zájsť, keď si nebudeme chrániť vlastnú 
bezpečnosť.  

Kreslo pre hosťa
Do knižnice sme pozvali mladého 
programátora Juraja Cangára z Prievi-
dze, aby sa podelil s našimi študentmi 
o cestovateľské zážitky po ďalekej 
neznámej krajine. S našim hosťom sme 
sa v knižnici už stretli. Mladý cestovateľ 

nás počas predchádzajúcich návštev 
v knižnici zaujal zážitkami z exotickej 
Patagónie, či pútavým rozprávaním 
o svojom cestovaní po severnej Indii. 
Tentokrát gymnazistov zaujalo jeho roz-
právanie z pracovnej cesty po malom 
polostrove v Perzskom zálive - Katare. 
O krajine, v ktorej sa Európan cíti ako v 
rozprávkach z knihy Tisíc a jedna noc, 
pripravil zaujímavú fotodokumentáciu 
a videoprezentáciu. 
Tajomstvá tejto orientálnej krajiny 
prilákali aj niekoľko našich dospelých 
čitateľov. S týmto zaujímavým hosťom, 
ktorého jednou zo záľub je cestovanie, 
sa naši čitatelia určite ešte stretnú na 
besede o inej krajine.   

D. Mikulášová
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ZUŠ opäť úspešná
30. apríla 2015 sa konala v Starej Ľubov-
ni súťažná prehliadka v hre na dychové 
nástroje. Za svoje sólo získala Zlatica 
Litwiaková, z triedy Zuzany Anjelovej, 3. 
miesto. O klavírny sprievod sa postarala 
E. Filipová. Všetkým patrí naše uznanie 
a blahoželanie. Zlatici prajeme aby bol 
pre ňu tento skvelý výsledok povzbu-
dením a výzvou v ďalšom umeleckom 
napredovaní.

16. mája 2015 sa v Budmericiach konalo 
finále celoslovenskej súťaže v sólovom 
pop a muzikál speve. Do finále vo svojej 
vekovej kategórii sa prebojovala Laura 
Minichová z triedy A. Balušinskej. V kon-
kurencii dvesto spevákov získala krásne 
3. miesto. Srdečne blahoželáme!
Laura vystúpila i ako špeciálny hosť spo-
lu s Dominikom Petriskom. Svoj duet 
z úspešného muzikálu ZUŠ Alica v kra-
jine zázrakov od skladateľa Ľ. Kuruca 
odspievali bezchybne. Stretli sa s vyni-
kajúcim ohlasom.         Ria Ferčáková

Úspešná Šarlotka

V rodisku slovenskej spisovateľky Ľud-
mily Podjavorinskej, v Bzinciach pod 
Javorinou, sa 30. apríla 2015 uskutoč-
nilo krajské kolo v prednese poézie a 
prózy Hviezdoslavov Kubín. Náš okres, 
mesto a predovšetkým školu reprezen-
tovala v 1. kategórii Šarlotka Schlen-
cová z 2.B, ktorú pripravovala Michaela 
Lachová. Trojčlennej odbornej porote 
sa páčil umelecký prednes básne Čert 
a Káča od Terézie Mešťanovej. V silnej 
konkurencii napokon získala Šarlotka 
úžasné 2. miesto. Šarlotka si nenechala 
ujsť ani exkurziu po rodnom dome 
spisovateľky. Blahoželáme a ďakujeme 
za reprezentáciu našej školy.

Mgr.  Jakubíková, ZŠ Mierové námestie

Natália Glowacká - Obraz
30. apríla 2015 bola v Karpaty Art Gal-
lery vernisáž výstavy poľskej maliarky 
Natálie Glowackej pod názvom Obraz. 
Mladá autorka na plátne vyjadruje 
emócie duše a srdca. Jej obrazy zobra-
zujú pocity úzkosti, radosti, strachu a 

Z činnosti Karpaty Art Gallery

mieru. Predstavuje neznámy svet ako 
víziu mladého človeka. Svojimi dielami 
reaguje na súčasnú dobu, hodnotu člo-
veka a na situáciu na Ukrajine.
Ďakujeme všetkým, čo si našli čas 
navštíviť vernisáž výstavy. Veľká vďaka 
patrí najmä samotnej autorke. Na ver-
nisáži bola osobne prítomná a ochotne 

odpovedala na zvedavé otázky. Všetci, 
ktorí chcete objaviť iný pohľad na svet, 
máte možnosť prísť si pozrieť vystave-
né diela v priestoroch našej galérie do 
6. júna 2015.

Vernisáž ZUŠ
Karpaty Art Gallery pozýva na verni-
sáž prác žiakov výtvarného odboru 
ZUŠ Handlová pod vedením Tomáša 
Klenka.
Vernisáž sa uskutoční dňa 4. júna 2015 
o 17:00 hod. 

Lehotský Juniáles
Karpaty Art Gallery pozýva na 3. ročník 
Lehotského Juniálesu dňa 28. júna 
2015 o 9,00 hod. Je pripravený bohatý 
kultúrny program v sprievode zaujíma-
vých osobností. Vstupné je dobrovoľné 
a výťažok bude použitý na záchranu 
kultúrnej pamiatky, kostola sv. Mikulá-
ša v Novej Lehote. Kyvadlová doprava 
je zabezpečená v deň akcie spred kos-
tola sv. Kataríny v Handlovej.

Spracoval VH

Banícka symfónia
„...keď maľuješ, začínaš s bielym listom 
papiera alebo prázdnou plochou. 
A to je pre mňa ako improvizovaná 
hudba, kde začínaš s tichom, prázdnou 
plochou a všetko, čo na nej robíš, má 
nejaký význam...“ Tony Oxley
V handlovskej ZUŠ prebiehal posledný 
májový víkend dvojdňový hudobný 
workshop. Cieľom bolo oboznámiť nie-
len žiakov a pedagógov, ale i všetkých 
ostatných s „inými“ spôsobmi tvorby 
a počúvania hudby – bez nôt a vopred 
pripravených hudobných pokynov. 
Workshop bol zameraný na vytváranie 
hudby systémom „tu a teraz“ prostred-
nictvom improvizácie, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť našich životov. 
Sme nútení každý deň okamžite reago-
vať na vzniknuté a práve prebiehajúce 
situácie a v nich musíme jednoducho 
improvizovať. Výsledkom hudobného 
snaženia bolo predvedenie impro-
vizovanej skladby s názvom Banícka 
symfónia. Hlavným motívom skladby 
bolo vzdanie pocty mestu Handlová 
a jeho histórii. Lektorom workshopu 
bol hudobný skladateľ, flautista a per-
former Marek Piaček, ktorý je autorom 
opier a hudby k dokumentárnym a ani-
movaným filmom.

Ľubomír Pavelka

MSK pripravuje
v  júni 2015:

M. Rázusová - Martáková. 
Medajlón k 110. výročie narodenia
A. S. Exupéry. 
Medajlón k 115. výročie narodenia
1. 6. 2015 Knižnica deťom. 
Zábavné popoludnie k MDD. Nový 
detský čitateľ zápis zdarma.
Kreslo pre hosťa. 
Beseda s pozvaným hosťom.
18. 6. 2015 Čítajme si. 
Najpočetnejší detský čitateľský mara-
tón. 8. ročník. 
Spomienka na štrajk handlovských 
baníkov.  V spolupráci s MOMS
Prvý venček. 
Z literárnej tvorby M. R. - Martákovej 
Čo sme prečítali. 
Literárne hodiny o prečítaných kni-
hách spojené s požičaním nových 
kníh. (pre 1. st. ZŠ)

Na predĺžený víkend  9. mája pripravil 
výbor ZO Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých v Handlovej pre svojich 
členov pekné podujatie v prírode a to: 
,,Cesta banským náučným chodníkom.´´ 

Pekné počasie, opekačka v prírode 
a dobrá partia ľudí, ktorých spája láska 
k prírode a snaha urobiť niečo pre seba 
a svoje zdravie. 

Anna Patermanová

Pekný výlet v prírode
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Slovenský pohár JIPAST  
– kategória C

V sobotu 17. apríla 2015 sa v telocvični 
TJ Sokol Bratislava uskutočnilo 1. kolo 
Slovenského pohára v športovej gym-
nastike. 
Zúčastnilo sa ho osem dievčat z KŠG 
Handlová. Naše gymnastky sa predstavili 
v piatich kategóriách. Snažili sa o pred-

vedenie najlepšieho výkonu, dosiahnutie 
dobrého umiestnenia a získanie prvej 
alebo druhej výkonnostnej triedy. Tá je 
podmienkou pre štart na Majstrovstvách 
Slovenska.  Snaha našich gymnastiek bola 
okrem dobrých umiestnení jednotlivcov a 
zisku výkonnostných tried ocenená aj vý-
borným druhým miestom klubu v súťaži 
družstiev. Najlepšie sa umiestnila juniorka 
Nina Koštialová na 3. mieste a v súťaži 
žien Laura Koštialová na 2. mieste.

Úspešné gymnastky Gymnastický štvorboj

Sofia Polakovičová, Šárka Štupáková, 
Karin Strižencová a Tatiana Botková 
pod trénerskou taktovkou Andrei 
Bajánovej zo ZŠ Mierové námestie 
súťažili veľmi úspešne v troch kolách 
gymnastického štvorboja. Umiest-
nili sa na prvom mieste v okresnom, 
oblastnom i krajskom kole. 14. mája 
2015 reprezentovali Trenčiansky kraj 
na školských Majstrovstvách Slovenska 
v gymnastickom štvorboji vo Svätom 
Petre. Umiestnili sa na 6. mieste. 

Gymnastky KŠG boli opäť 
úspešné

Športové   gymnastky z Klubu športo-
vej gymnastiky Handlová úspešne po-
kračovali v sobotu 9.5.2015 na 2.kole 
Sokolského pohára – oblasť stred.  
V mestskej športovej hale v Prievidzi sa 
v troch sledoch stretlo 81 gymnastiek 
z  gymnastických oddielov a klubov 
strednej časti Slovenska. (Prievidza, 
Handlová, Topoľčany, Trenčín, Brezno) 
s cieľom získať čo najvyššie bodové 
ohodnotenie, aby mohli postúpiť na 

2.kolo slovenského pohára JIPAST do 
Handlovej.
Našim dievčatám sa to podarilo a vy ste 
im môhli prísť fandiť 30. mája do telo-
cvične ZŠ Morovnianska cesta. Preteky 
sa konali pod záštitou primátora mesta 
Rudolfa Podobu od10,00 hod.

Úspech ZŠ Školská

Žiaci na ZŠ Školská majú možnosť 
rozvíjať všetky svoje vytrvalostné i 
kondičné sily na hodinách telesnej 
výchovy a aerobiku. V priebehu mesia-
cov apríl a máj zabojovali v okresnom, 
regionálnom aj krajskom kole súťaže 
gymnastický štvorboj. V troch veko-
vých kategóriách súťažili dievčatá i 
chlapci. Pre svoju školu získali cenné 
umiestnenia. Dievčatá zo ZŠ Školská 
v zložení Andrea Golhová, Tamara 
Kaplánová, Tamara Pazderová, Erika 
Kočišová a Petra Rybáriková úspešne 
reprezentovali Trenčiansky kraj vo 
Svätom Petre a vybojovali medailové 
3. miesto.

 Spracovali  DR+VH, foto ZŠ Školská

Oriešky bez papierovej škrupinky
2. mája 2015 bola na vonkajšom ihrisku SOŠ výstava štvor-
nohých orieškov - psíkov bez papierov. 

Tento rok neodradilo majiteľov ani sychravé počasie a svoje 
pôvaby prišlo ukázať 51 psíkov. Okrem našincov sa prišli 
predviesť aj Martinčania, Považskobystričania, Žiarčania a 
Prievidžania. To je dôkazom, že “Najmilší oriešok” je jedinečné 
podujatie konané v našom meste. Pred rozhodkyňami, Lenkou 
Zábojovou a Monikou Harsovou stála neľahká úloha. Museli si 
všímať a poriadne posúdiť všetky atribúty psíka, akými sú 
príslušnosť k plemenu, charakter, stavba tela a spolupráca s 
pánom, čiže poslušnosť.

Miláčikom divákov s najväčším počtom hlasov a získaným 
titulom Top pes 2015 sa stal oriešok Max (pes, 2 roky). Hrdou 
majiteľkou je Norika Šuníková.
Absolútnym víťazom pre rok 2015 sa stala sučka plemena cane 
corso Mora (4 roky). Je miláčikom Jána Matiaša.
Cieľom súťaže bolo predviesť svojich psích miláčikov, zabaviť 
sa, spoznať nových psích priateľov a stretnúť sa s tými starý-
mi, ale najmä pomôcť psíkom, ktorí nemajú šťastie na svoju 
rodinu. Dobrovoľníci DaMP vyzbierali pre psíkov v útulku 
49,83 EUR. Do útulku poputovala aj celá suma vyzbieraná na 
štartovnom.
Podujatie pripravili Mestský kynologický klub Handlová a CVČ 
Handlová s podporou mesta Handlová.

VMT

ZŠ Školská – Žijeme športom!
Dvadsiate májové popoludnie patrilo 2. ročníku športovo-zá-
bavných aktivít „Rozhýbme sa“, ktorých účelom bola inšpirácia 
ku každodennej pohybovej aktivite a zdravému životnému 
štýlu. Hlavným bodom programu bol futbalový turnaj a výber 
žiakov 3.-5. ročníka z celej Handlovskej doliny do športovej 
triedy. Futbalistov prišli podporiť tradične aj hráči FC Baník 
Prievidza a Handlová. Rozdávali autogramy, asistovali pri 
talentových skúškach a turnaji. Okrem futbalu sa mohli všetci 

športovo vyžiť pri tradičných i netradičných športoch. Strieľalo 
sa na terč zo vzduchovky, hral sa bedminton, či pingpong 
alebo sa merali sily v kolektívnej hre frisbee ultimate. Kto chcel 
spáliť zopár kalórií, mal túto možnosť pri cvičení na malých 
trampolínach a pri aerobiku. Popoludnie spríjemnili najmlad-
šie gymnastky so svojimi zostavami a pre najmenších boli 
prichystané zaujímavé súťaže,  hry a sladké odmeny. Počas 
celého podujatia  sa podával vynikajúci školský guláš. Príroda 
ukázala svoju silu a úspešnú akciu prerušila silná búrka.                       

Broňa Šperková

Ponuka letných táborov

1.-10. júl 2015, „Planéta chutí“ – denné prázdninové pod-
ujatia, ZŠ Morovnianska cesta, Handlová, denne od 8,00 do 
15,00 hod.
„Summer camp“ – zabávaj sa s basketbalom, Hotel Sport-
centrum Bojnice, denne od 7,00 do 19,00 hod.
1. – 5. júl 2015,  5. – 9. júl 2015, 10. – 14. júl 2015
6. – 10. júl 2015, „Netradičné športy“ (pre žiakov budúceho 
1.-5. roč.), ZŠ Školská, Handlová, denne od 8,00 do 14,00 hod.
6. – 10. júl 2015, „Netradičné športy po anglicky“ 
6. – 10. júl 2015,  13. – 17. júl 2015

„Letné voľnočasové aktivity“,  Hutira Relax Club Handlová, 
denne od 8,00 do 15,00 hod.
3. – 7. august 2015, „Školská English Summer Camp“ 
(pre budúcich žiakov 4. -6. roč.), ZŠ Školská Handlová, denne 
od 8,00 do 14,00 hod.
3. – 7. august 2015, „Školská English – Aerobik Summer 
Camp“ (pre budúcich žiakov 4. -6. roč.), ZŠ Školská Handlová, 
denne od 8,00 do 14,00 hod.
3. – 7. august 2015, „Letný basketbalový tábor“,  
ZŠ Mierové námestie, Športová hala Handlová, denne od 9,00 
hod. do 16,00 hod.
Viac nájdete na www.handlova.sk.

Program digitálneho 

kina Baník 
od 1. do 15. júna 2015       

                           
1.6.PO o 18.00h, USA, horor

NEUTEČIEŠ 

4.júna 2015  (F.K.REBEL), 19.00h

STÁLE SPOLU (PREMIÉRA)

5.6.PIA o 18.00h, 8.6. o 20.00h, USA 
- thriler

DIEŤA 44 (PREMIÉRA)

6. - 7. 6. SO o 16.00h, 14.6.NE o 16.00h
ARG, ESP, IND -  rozprávka

HURÁ NA FUTBAL (PREMIÉRA)

6. - 7.6.SO o 18.00h, 
USA - akčná komédia

ŠPIÓN (PREMIÉRA)

6. a 8.6.SO o 20.30h, USA - horor

INSIDIOUS: KAPITOLA 3 
(PREMIÉRA) (VEČERNÉ PREDSTAVENIE) 

12.6.PIA o 18.00h, 13.6.SO o 20.00h
USA, sci-fi, dobrodružný

JURSKÝ SVET (PREMIÉRA)

13.6.SO o 16.00h, CZE, SVK - rozprávka

SEDEM ZHAVRANENÝCH 
BRATOV 

13.6.SO o 18.00h, 15.6.PO o 18.00h , 
USA - komédia

VINCENTOV SVET (PREMIÉRA)

RM
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www.alusolid.sk
0905 981 459

Plastové a hliníkové okná 
za najlepšiu cenu

Alusolid SK, s.r.o.

Plán CVČ na jún 2015

Atletické súťaže žiakov MŠ 
v rámci 48. roč. HŠH
- mikroregionálne preteky určené žiakom 
materských škôl na území mesta a spádo-
vých obcí Handlovskej doliny
Termín: 4.6.2015 o 9,00 h.
Miesto: ZŠ Mierové námestie Handlová

Cesta rozprávkovým lesom
- zábavné atrakcie určené najmenším 
účastníkom CRL 
Termín: 6.6.2015 od 9,30 h.
Miesto: na lúke pri Jednej studničke

Detská párty pre členov ZÚ CVČ 
- zábavné podujatie pre všetkých členov 
krúžkov CVČ na záver školského roka
Termín: 12.6.2015 od 8,30 h.
Miesto: CVČ Handlová

Atletické súťaže žiakov 1. stupňa ZŠ 
v rámci 48. roč. HŠH
- mikroregionálne preteky určené žiakom 
základných škôl v pôsobnosti mesta a spá-
dových obcí Handlovskej doliny
Termín: 15.6.2015 od 8,30 h. 
Miesto: ZŠ Mierové námestie Handlová

 „O kôš mesta Handlová“
- 21. ročník memoriálu Ondreja Haviara 
Hlavný organizátor: Mestský basketbalový 
klub Handlová
Termín: 19.-20.6.2015 
Miesto: Ihrisko pred  šp. halou 

„Zvládli sme to“
- členovia DaMPu sa rozhodli ukončiť 
školský rok a otvoriť prázdniny v našom 
hlavnom meste, cestou navštívia pamätník 
Ľ.Štúra v Modre
Termín: 27.6.2015 odchod od DK o 8,00 h.
Miesto: Bratislava

„Banícka rallye“
- medzinárodná mototuristická súťaž
Hlavný organizátor: AMK Baník Handlová
Termín: 27.-28.6.2015 
Miesto: Handlová - Bojnice - Lehota pod 
Vtáčnikom - Nováky - Kostolná Ves 

CVČ Relax

Plavecké preteky   O pohár mesta Handlová v plávaní 
žiakov kategórie „C“pre 9 a 10 ročné deti z celého 
Slovenska  už po 24 krát zorganizoval Plavecký klub 
Handlová. 

V sobotu a v nedeľu sa stalo návštevníkmi Handlovej  viac 
než 400 pretekárov,  ich trénerov a rodičov z 34. plaveckých 
klubov. Preteky slávnostne otvoril  primátor mesta Rudolf 
Podoba, ktorý privítal 303 pretekárov. Z poverenia Sloven-
skej plaveckej federácie odovzdal  poďakovanie a ocenenie 
za celoživotný prínos k rozvoju plaveckých športov v regi-
óne a na Slovensku bývalej prezidentke Plaveckého klubu 
Daniele Šúrovej.
Organizátori  po prvýkrát oživili preteky o elektronickú 

časomieru ako aj o kategóriu  najmenších 7-8 ročných 
registrovaných plavcov. Týchto malých plavcov sa z celého 
Slovenska zišlo 74.  

PK Handlová vybojoval najlepšie bodované umiestnenie 
– 10. miesto - Michaela  Fleischerová na 100m prsia. Ostat-
ní Handlovčania  si vyplávali svoje osobné rekordy a tým 
dôstojne reprezentovali Plavecký klub Handlová. Putovný 
pohár mesta Handlová  si  po prvýkrát  vybojoval  Plavecký 
klub Martin. Športový klub plávania Piešťany skončil na dru-
hom mieste pred  klubom Záhorák Senica. Viac informácií 
o PK Handlová na  facebookovej stránke  Plaveckého klubu 
Handlová.

PK Handlová, foto J.  Váňa

Plaváreň „praskala vo švíkoch“
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- Zameranie a vytyčovanie stavieb a pozemkov
- Porealizačné zamerania
- Vecné bremená, kontrolné merania

Tel.: 0905 696 520, 046/5477 520
E - mail: pukacmilan@gmail.com, www.georeal.biz

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

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

len za

(Cena platí od 5.00 do 23.00h)

Ta
xi

 V
ál

ek

1,50 €

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

Prijímacie skúšky v ZUŠ 1. júna – 5. júna 
od 10,00 hod. do 17,00 hod.
V Základnej umeleckej škole Handlová, Poštová 58. Tešíme sa na vás!


