
Mesiac úcty k starším mesto 
Handlová oslávilo v piatok                       
16. októbra 2015. Kinosála domu 
kultúry čakala na našich seniorov 
s otvorenou náručou. Najstarších 
obyvateľov mesta privítal Peter 
Paulík a úctu im prišiel prejaviť      
i primátor mesta Rudolf Podoba.

Seniorom na začiatku slávnostného 
programu vykúzlili úsmev na tvári 
naši najmladší. Tí sa predstavili            
v milom recitačnom a tanečnom 
čísle. Potom sa mikrofónu ujal za-
bávač a známy spevák z Moravanky 
Franta Uher. Prekvapil i Peter Paulík. 

Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia November 2015

Spomíname

Naše cintoríny v týchto dňoch opäť 
rozkvitajú a svietia. Prišiel ten krás-
ny jesenný zádumčivý čas, kedy sa 
na chvíľku zastavíme a spomíname 
na tých, ktorí napriek našej láske už 
nie sú s nami.

Úcta k tým, ktorí nás opustili, je 
spoločná, nech sme sa narodili 
kdekoľvek a nech uctievame akú-
koľvek vieru. Len spôsob, akým to 
robíme, je iný. Napríklad v Iráne 
nosia na hroby malé dary, najmä 
ovocie. Židia zas na hroby svojich 
predkov nekladú kvety ale kamien-
ky. Niektoré ázijské národy pália na 
hroboch namiesto sviečok vonné 
tyčinky. Na Kaukaze pripravujú 
spomienkové hostiny, lebo veria, že 
čím viac jedla sa zje na spomienko-
vej hostine, o to lepšie sa budú mať 
ich mŕtvi predkovia na druhom sve-
te. My prinášame na hroby kvety  a 
zapaľujeme sviečky.  Tento zvyk má 
pôvod v keltskej tradícii – sviatku 
Samhaim, ktorý bol 1.novembra. 
Podľa keltskej tradície sa v túto noc 
prelínajú svety mŕtvych  a živých. 
Kelti zapaľovali oheň, aby mŕtve 
duše našli cestu k živým, aby sa 
mohli zohriať a stráviť noc s pozo-
stalými. 
     

Každý z nás, kto prišiel o niekoho 
milovaného, by určite rád zapálil 
aj tisíce sviečok, olemoval by celú 
cestu,  len aby sme sa aspoň na 
moment mohli znova stretnúť. 

Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová

V tento slávnostný večer si nenechal 
ujsť príležitosť a poďakoval obe-
censtvu krásnym spevom. Všetci sa 
dobre bavili a o to v tento večer išlo 
- vyjsť z každodennosti starnúceho 
človeka, ktorému už zdravie dobre 
neslúži, trošku pookriať a zasmiať sa 
po boku priateľov.

Handlovskí seniori sa tešili pozornos-
ti a zmene každodennej rutiny vo 
štvrtok 22. októbra aj v handlovskom 
Senior centre. O program sa postarali 
deti zo ZŠ na Mierovom námestí, ZŠ 
Školská a ZUŠ Handlová. Klientov Se-
nior centra prišla pozdraviť a možno 

aj motivovať svojim prístupom k ži-
votu, vitalitou a energiou, najstaršia 
obyvateľka Handlovej  - 100 ročná 
teta Žofka Martišová, ktorá aj napriek 
svojmu pokročilému veku chodí na 
všetky mestské podujatia. 
     

Nielen v októbri, ale hocikedy môže-
me niečo urobiť pre našich starkých. 
Stačí, keď im dáme pocítiť, že sú pre 
nás dôležití. Prečítajme im úryvok      
z knihy, článok z novín, prejdime sa 
s nimi alebo ich len držme za ruku. 
Jednoducho si na nich nájdime čas. 
Zaslúžia si to. 

VMT, Is

Uctili sme si šediny
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Uhynuté ryby
Ráno, 2. októbra 2015 boli okolo-
idúcimi Handlovčanmi spozoro-
vané uhynuté ryby v našej rieke. 
Najviac postihnutý bol úsek od 
bývalej reštaurácie na Potočnej 
ulici po pohostinstvo v centre 
mesta. Vec bola ihneď daná na pre-
šetrenie kompetentným orgánom. 
Rybári následne vylovili okolo 100 
kg uhynutých rýb.

Pokojný a pohodový život rýb                
v Handlovke a jej prítokoch zabez-
pečuje výbor Miestnej organizácie 
Slovenského rybárskeho zväzu             
v Handlovej.  „Na Handlovke bol v mi-
nulosti najväčší problém to, že bola 
znečisťovaná. Preplachovalo sa uhlie 
a bez akéhokoľvek riedenia sa takto 
znečistená voda dostávala priamo 
do rieky,“ hovorí Rudolf Schwarz. „Po 

regulácii Handlovky sa v posledných 
rokoch rybám začalo dariť. Vek rýb, 
ktoré uhynuli bol najmenej štyri roky. 
Kým sa všetko dostane do pôvodné-
ho stavu, bude to chvíľu trvať. V Han-
dlovke sme mali pstruha potočného, 
bol tam lipeň tymiánový, čo bol veľmi 
zaujímavý a ojedinelý projekt a našli 
sme i rozkladajúce sa telá kláriusa 
panafrického.“ (sumček, pozn. redakcie)

Najväčším problémom je, že Rybár-
sky zväz prišiel o veľký kus zaujíma-
vého revíru, kde sa rybe veľmi dobre 
darilo. Straty zaznamená i v predaji 
povolení na odchyt rýb. To všetko po-
vedie k zníženiu financií potrebných 
na udržiavanie revíru a života v ňom. 
Rudolf Schwarz: „Prvé zarybnenie 
už prebehlo. Otrava bola v noci zo 
štvrtka (1.10.) na piatok (2.10.) a už 
v pondelok sa po celej dĺžke rieky 
nasadilo 12 000 kusov malých rýb. 
Do postihnutej časti sme nasadili 

pstruhov, aby sme videli, či sa otrava 
bude opakovať.  Je to riziko, pretože 
ryba v tomto postihnutom úseku 
nemá potravu.“  V Handlovke neboli 
totiž otrávené iba ryby, ale komplet-
ne všetky organizmy. Potrava by sa 
mala prirodzeným spôsobom vytvo-
riť približne za mesiac.

Pre účely vyšetrovania boli odobraté 
vzorky. Prišlo sa i na to, že za úhyn rýb 

môže chlór. Rudolf Schwarz: „Bolo 
podané trestné oznámenie na ne-
známeho páchateľa. Ale keďže ide o 
látku, ktorá je prchavá, môže sa stať, 
že inšpektori ŽP vo vzorkách vody nič 
nenájdu.“  Je však zrejmé, že ryby sa 
vo vode doslova udusili - mali spále-
né žiabre. V čase uzávierky vydania 
novín ešte neboli známe oficiálne 
výsledky rozborov a zistení inšpekto-
rátu ani polície.                               VMT

Detský aerobik maratón 
s rekordným počtom účastníkov
Aeróbne cvičenie, tanec, vytrvalosť 
a technika pohybu na hudbu. To 
všetko bolo základnou inšpiráciou 
pre vznik Detského aerobik ma-
ratónu v Handlovej. V tomto roku 
bol už jeho trinásty ročník. O tom, 
že akcia patrí k obľúbeným, svedčí  
aj tohtoročná účasť.  Do bývalého 
centra voľného času prišlo v sobotu 
17.októbra 80 cvičiacich detí. Je to 
doterajší rekord. 

Hlavnými organizátorkami športo-
vého podujatia sú Gabriela Gríge-
rová z Centra voľného času, spolu 
s trénerkami Michaelou Lachovou 
a Andreou Ujčekovou. Na podujatí 
sa organizačne podieľali aj členovia 

Detského a mládežníckeho parla-
mentu. 
Súťažilo sa v štyroch kategóriách 
a v štyroch kolách po 20 minút. 
Cvičiteľky Andrea Ujčeková a Saskia 
Mátychová súťažiacich nešetrili a da-
li im poriadne do tela. Prvé miesta 
si v jednotlivých kategóriách vybo-
jovali Martina Tóthová, Adela Gaz-
díková, Diana Kalmanová, Martina 
Frťalová a z chlapcov Milan Geleta 
a Igor Štepánik. Súčasťou maratónu 
bola i voľba najpôvabnejšej športov-
kyne. Titul „Miss aerobik“ si právom 
vyslúžila Petra Rybáriková. 
   Deti si z akcie odnášali okrem 
hodnotných cien od handlovských 
podnikateľov aj endorfíny šťastia vy-
plavené športom.  A tých nie je nikdy 
dosť....                Soryana Hádenová

Opravia kaplnku 
sv. Jána Nepomuckého

Keď sa dokončí rekonštrukcia han-
dlovského námestia a mestskej kniž-
nice, centrum Handlovej bude určite 
modernejšie a krajšie. Ako päsť na 
oko bude pôsobiť kaplnka sv. Jána 
Nepomuckého pri Dome kultúry. 
Alebo sa podarí obnoviť aj ju? 
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého 
v projekte rekonštrukcie centrálnej 
mestskej zóny v Handlovej zahrnutá 
nebola. Je to síce pamätihodnosť 
mesta, ale jej majiteľom je cirkev. 
Občianske združenie Handlová 
– moje mesto sa však rozhodlo za-
chrániť ďalší handlovský historický 
artefakt. Občianske združenie oslo-
vilo odborníkov, aby pomohli dať ka-
plnku do poriadku. Helena Galbavá, 
OZ Handlová – moje mesto: „Najprv 
sme oslovili pána architekta Patrika 
Juríčeka, pretože on robil projekt pre 
celé námestie. S ním spolupracovala 
študentka architektúry Veronika 
Veselovská, ktorá urobila štúdiu, čo 
treba na tej kaplnke urobiť.“ A je 
toho dosť. Kaplnka bola postavená 
v druhej polovici 18.storočia a po-
slednou rekonštrukciou prešla v roku 
1870. Aby sa zachovala architektúra 
neskorého baroka, treba ju opraviť 
citlivo. Iba za „ďakujem pekne“ uro-
bí veľkú časť rekonštrukčných prác 
handlovská firma. Helena Galbavá, 
OZ Handlová – moje mesto: „Firma 
ABC, ktorá zatepľovala činžiaky na 
Ulici 29. augusta nám prisľúbila, že 
odborne sanujú omietku tejto kapln-
ky“. Občianskemu združeniu sa po-
darilo zohnať aj peniaze na ostatné 

opravy. Prispel primátor Handlovej 
a Ružencové bratstvo pri kostole sv. 
Kataríny v Handlovej. Helena Gal-
bavá, OZ Handlová – moje mesto: 
„Ešte hľadáme nejakého sponzora 
alebo dobrovoľníka, ktorý by nám 
vedel natrieť strechu. Ešte nie je 
v takom havarijnom stave, že by sa 
musela vymeniť.“  Dvere kaplnky sú 
už v oprave. Pribudne na nich okno, 
aby bolo možné nazrieť dovnútra. 
Interiér vymaľujú, upracú a na stenu 
zavesia obraz Jána Nepomuckého, 
dar od handlovského milovníka his-
tórie Jozefa Maďara. Helena Galbavá, 
OZ Handlová – moje mesto: „Potom 
už kaplnku pekne posvätíme, otvo-
ríme a budeme sa tešiť, pri rôznych 
príležitostiach ju budú môcť navští-
viť obyvatelia Handlovej.“
Ján Nepomucký je uctievaný ako 
mučeník spovedného tajomstva 
a patrón pri prírodných pohromách 
a povodniach. V roku 2010 nás síce 
neochránil, no my dúfame, že  keď 
bude mať vynovenú kaplnku, nabu-
dúce sa mu to už podarí :).                  IS

Jesenné dni v múzeu 
 Vyzerá to tak, že horúce letné 
lúče slnka nahradila všade prítom-
ná žltá farba popadaného lístia zo 
stromov. Dôkazom je aj veľký žltý ko-
berec z listov gaštanov popadaných 
okolo budovy múzea.
 Pri slove gaštany vám určite 
napadne pečená pochúťka, ktorá 
neodmysliteľne patrí k tomuto 
obdobiu.  Z tých, ktoré sú v areáli 
múzea, si 20. októbra v rámci pro-
jektu Dňa otvorených dverí v samo-
správe vyčarovali malí návštevníci 
milé postavičky gaštankov a z listov 
odtlačených na papieri vykúzlili za-
ujímavé jesenné pozdravy. Celkom 
nás navštívilo 99 školákov.
 Čo sme pre vás pripravili v mesia-
ci november? V rámci Týždňa vedy a 
techniky, v dňoch 9. - 13. novembra 
pozývame školopovinné deti do mú-

zea, kde sa dozvedia niečo o banskej 
doprave, pod názvom Od fúrika k 
lokomotíve. Prostredníctvom pre-
zentácie sa oboznámime zo zlomo-
vými udalosťami v oblasti banskej 
dopravy. Po prezretí krátkeho filmu 
a doplnení kvízu, si v eko-dielni malí 
návštevníci budú môcť poskladať 
puzzle s tématikou banskej dopravy 
a z čajových škatuliek budeme počas 
celého týždňa vytvárať banský vlá-
čik.
 V pondelok 16. novembra sa           
v priestoroch múzea stretnú peda-
gógovia v rámci Týždňa vzdelávania.
Okrem toho v mesiaci november 
ponúkame dielne pre deti a širokú 
verejnosť, kde si môžete zhotoviť 
zaujímavé papierové lampióny či 
vytvoriť farebné obrazy servítkovou 
technikou.

Jana Oswaldová
Múzeum uhoľného baníctva na Slovensku, 

expozitúra SBM v Handlovej



Stihneme dokončiť 
námestie?
23.október 2015. 
Od termínu ukončenia rekonštruk-
cie centrálnej mestskej zóny nás 
delia už iba dni. Námestie je ešte 
plné robotníkov. Pracujú 12 hodín 
denne za každého počasia. Stihne-
me to?  

Celé leto sa v handlovskom centre  
pracovalo. Termín ukončenia stavby 
bol stanovený na 31. október 2015.  
Námestie sa už začína podobať na 
obrázky z projektovej dokumentácie. 
Ale mestský park je ešte jedno veľké 
stavenisko.
Michal Plaskur, stavbyvedúci: „Pred-
poklad je, že všetky hrubé stavebné 
práce by sa mali dokončiť do konca 
mesiaca. Pohyb pracovníkov bude 
ešte v prvom novembrovom týždni, 
ale v obmedzenom počte. Bude sa 
dorezávať a špárovať dlažba. Vidím to 
reálne tak, že nahrubo sa to dokončí 
v termíne“.

Úpravu mestského parku skompliko-
valo počasie.  Terén je po výdatných 
dažďoch príliš rozmočený.

Michal Plaskur, 
s t a v b y v e d ú c i :  
„Tam treba urobiť 
ešte hrubé stavebné úpravy, ktoré sa 
v takomto počasí robia ťažko. Musíme 
sa s tým popasovať, ale verím, že bude 
aj park skultúrnený a bude v poriadku“. 
To znamená, že bude vyrovnaný terén 
a vydláždené chodníky. Na niekto-
rých miestach parku zostane hlina, 
pripravená na výsadbu trávnika, či 
inej zelene. 

V čase uzávierky tohto čísla handlov-
ských novín bolo v Handlovej najväč-
šie dopravné obmedzenie. Počas ví-
kendu 24. a 25.októbra bolo Námestie 
baníkov pre dopravu uzavreté.
Michal Plaskur, stavbyvedúci: „Zo 
strany Strabagu prišla požiadavka, že 
musí byť kompletná uzávera námestia. 
Ak nám bude priať počasie, za dva dni 
by malo byť vyasfaltované“. 
Počasie pomohlo, v sobotu bolo ukáž-
kovo a v nedeľu aspoň nepršalo. 
Ideme do finále, máme za sebou štyri 
mesiace obmedzení. Tých pár dní to 
už určite vydržíme. A aj keď to vždy 
nebolo príjemné a bezproblémové z 
oboch strán, robotníci naozaj urobili 
za takú krátku dobu poriadny kus 
roboty. 

Rd, Is
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Robotnícka a Partizánska 
sa dočkali
V prelome októbra a novembra  sa v Handlo-
vej rekonštruujú dve miestne komunikácie 
– Robotnícka ulica a časť Ulice Partizánska.     
V období od 26.októbra do 9.novembra vás 
tam môže prekvapiť čiastočná alebo úplná 
uzávera dopravy. Na Robotníckej ulici sa 
bude rekonštruovať 2853 m2 plochy, na Par-
tizánskej len jej časť od mosta po stanicu Ha-
sičského a záchranného zboru v rozsahu 930 
m2. Pôjde o celkovú rekonštrukciu povrchu 
vozovky. Finančné náklady na obe stavby 
sú pribl. 119 tis. € vrátane DPH a mesto ich 
zaplatí zo svojho rozpočtu.                                           

 Rd

RADA STARŠÍCH
Zatiaľ, čo mladí iba plánujú a rozbie-
hajú svoje programy, naši najstarší 
opäť, po dlhšej letnej prestávke, 
zasadli na Rade starších, aby sa do-
zvedeli o najnovších plánoch mesta, 
pripravovaných a rozbehnutých ak- 
ciách, problémoch a víziách. 

Radu starších v našom meste vedie 
zástupca primátora mesta Dušan 
Klas. Našim najstarším dáva potrebné 
informácie a vždy si ochotne vypočuje 
ich sťažnosti, problémy a obavy. Rada 
starších zasadá spravidla raz za mesiac 
a má stály počet aktívnych členov.

VMT

DAMP má nového primátora
Handlovský Detský a mládežnícky parlament (DaMP) 
si v stredu, 14. októbra 2015 zvolil  na svojom usta-
novujúcom zasadnutí primátora.  Stal sa ním Andrej 
Kelečényi (ZŠ MC, získal 8 hlasov), ktorý porazil svoju 
protikandidátku Natáliu Nemčekovú (SOŠ, získala           
3 hlasy). Na hladký priebeh volieb dohliadala volebná 
komisia v zložení Arpád Koszta, predseda volebnej 
komisie a poslanec MsZ, Mária Soláriková, riaditeľka 
CVČ a Paulína Deliová, vedúca oddelenia mládeže                      
a techniky.
Nový primátor potom vymenoval svoju zástupkyňu, 
ktorou sa stala Adriana Janíková (ZŠ MC). Zvolení zá-
stupcovia DaMP-u budú vo svojej funkcii jeden rok.
Aďo by chcel za jeden rok, v spolupráci s mladými 
ľuďmi v meste, vypracovať grantový projekt. Aďa 
dopĺňa, že projekt by sa mal týkať kaviarničky, alebo 
mliečneho baru v centre, kde by sa mohla mládež stre-

távať a diskutovať o problémoch, prípadne dospieť k 
ich riešeniu. Obaja sa zhodli, že najväčším problémom 
ich rovesníkov je, že trpia nezáujmom o veci verejné, 
holdujú fajčeniu, alkoholu a počítačom a veľmi málo 
ich chodí von. Aj takéto veci riešia na svojich zasad-
nutiach „dampáci“. Aďa hovorí: „My sme aj chceli, aby 
tie decká vedeli, že to, čo robia nie je správne, ale k čomu 
je to dobré...my sme im to vysvetľovali a málokto si to zo-
bral k srdcu. Zrejme by bolo treba začať u rodičov, spraviť 
besedy a osvetu.“ I takéto plány majú novozvolení zá-
stupcovia DaMP-u. Aďo hovorí: „Stále hľadáme nových 
členov, každá pomoc je vítaná. Potrebujeme pomoc 
mladých ľudí, potrebujeme nové nápady.“ Dampáci 
spolupracujú i so všetkými mestskými organizáciami a 
novému primátorovi DaMP-u veľmi záleží na tom, aby 
bol prínosom i pre primátora mesta: „ DaMP je poradný 
orgán primátora mesta v oblasti týkajúcej sa mladých 
v meste. Verím, že ho nesklameme.“ 
Novozvoleným zástupcom budeme držať palce.

VMT, P. Deliová

Deň otvorených dverí 
v Dome stretávanie KDV v Handlovej

Stalo sa už tradíciou, že koncom septembra sa v Dome stretávania karpat-
ských Nemcov v Handlovej koná Deň otvorených dverí. Tak tomu bola aj 
v stredu, 23. Septembra 2015. Slávnostne pripravený Nemecký dom očaká-
val svojich hostí. A tí na seba nenechali dlho čakať. Prvým návštevníkom bol 
p. Ján Paulík z Handlovej, ktorý, idúc z nákupu, sa zastavil v dome iba náho-
dou a bol príjemne prekvapený expozíciou pamätnej izby, ako aj celkovou 
atmosférou v Nemeckom dome. Uistil svojich hostiteľov, že to nebola jeho 
posledná návšteva. Potom nasledovali deti z handlovských materských škôl 
so svojimi pani učiteľkami stráviac tu veselú hodinku s piesňami a hrami, pri 
ktorých sa zároveň naučili aj niektoré základné nemecké pojmy ako otec, 
mama, dobrý deň atď. Malé deti potešili aj darčeky, ktoré  si pre nich pripra-
vili ich hostitelia a pochutnali si aj na sladkom občerstvení.  A potom už náv-
števníci  prichádzali nepretržite. Žiaci špeciálnej školy, žiaci základných škôl, 
študenti gymnázia...a na všetkých čakali kvízy, kreatívne hry, súťaže, ale aj 
prednášky o histórii karpatských Nemcov, prehliadka pamätnej izby a malé 
občerstvenie. Prišli aj dospelí. Nemecký dom navštívili členovia Senior Cen-
tra z Krššákovej ulice a členovia Klubu seniorov, ako aj jednotliví návštevníci. 
Hostitelia privítali aj predstaviteľov nášho mesta. V zastúpení pána primáto-
ra navštívil Nemecký dom p. viceprimátor Dušan Klas, ktorý sa zapísal do 
pamätnej knihy. Dňa otvorených dverí sa zúčastnil aj predseda Karpatone-
meckého spolku na Slovensku – rodák z Handlovej – a riaditeľ Múzea kultúry 
Karpatských Nemcov v Bratislave Dr. Ondrej Pöss a samozrejme aj predstavi-
telia a členovia jednotlivých nemeckých regiónov Hauerlandu. Bezmála 300 
návštevníkov navštívilo v tento deň Dom stretávania karpatských Nemcov 
v Handlovej. Tým sa potvrdilo, že táto inštitúcia sa stále viac stáva neoddeli-
teľnou súčasťou kultúry a spoločenského života v našom meste.

 Ľudmila Beznosková
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POMÁHAME 
DOSAHOVAŤ VAŠE CIELE

Help, n.o. v novembri 2015 otvára 
tieto kurzy:
· OPATROVANIE, 
otvorenie 16.11.2015
· ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ SBS, 
otvorenie 16.11.2015 do kurzu sa 
prihláste najneskôr 13.11.2015 do 
10.00 h
· OBSLUHA MOTOROVÝCH 
 VOZÍKOV
otvorenie kurzu podľa individuál-
nych požiadaviek 

Help, n.o. ponúka bezplatné pora-
denstvo 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
Kontakt: 
Help, n.o. Handlová, Námestie baní-
kov 8 (nad MsP, 2. posch.)
tel.: 0905 884 813; e-ma-
il: kmetova@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk
V Help, n.o. sme pre vás v pracovné 
dni: pondelok až piatok od 8,00 do 
12,00 hod.

Samospráva otvorila svoje dvere
20. októbra 2015 otvorila samo-
správa mesta Handlová svoje 
dvere pre verejnosť. A ako celý deň 
prebiehal?

Mestský úrad Handlová pripravil 
pre návštevníkov obhliadku svojich 
priestorov. Ukázal miestnosť, z ktorej 
sa vysiela mestský rozhlas, na poscho-
dí sa malí návštevníci dozvedeli čosi     
z histórie mesta, mohli si opečiatkovať 
papieriky, napísať a nakresliť ako sa im 
na Dni otvorených dverí samosprávy 
páčilo. Boli pre nich pripravené i pre-
zentácie mestských organizácií Hater 
a Help. 

Mestská knižnica svojich fanúšikov 
z dôvodu rekonštrukcie privítať ne-
mohla a tak pripravila prezentáciu 
k výročiu narodenia Ľudovíta Štúra    v 
priestoroch mestského úradu. Svad-
bychtivé deťúrence si mohli vyskúšať 
ozajstný svadobný obrad so všetkým, 
čo k tomu patrí. Všetky obrady vyko-
návala poslankyňa mestského zastu-
piteľstva, Jarmila Podobová, ktorej sa 
neraz podarilo vyčariť na detských 
tvárach úsmev. Časť domu kultúry 
je taktiež v rekonštrukcii a preto bol 
zástupca tejto mestskej organizácie 
na mestskom úrade. Veľký zelený zlo-
bor menom Shrek učil deti, ako majú 
správne v stoji oddychovať a pritom 
chrápať, sprevádzal ich po chodbách 
a miestnostiach a predstavil im niekto-
rých zástupcov mesta.  
Vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ 
predstavili deťom staré i nové projekty 
a na všetky otázky odpovedali poslan-
ci mestského zastupiteľstva - Arpád 
Koszta, Eduard Straka, Dušan Klas a 
Jozef Stopka. Dňa otvorených dverí 
na Mestskom úrade v Handlovej sa 
zúčastnilo približne 180 detí.

Už tradične je najnavštevovanejšou 
mestskou organizáciou mestská po-
lícia. Naši mestskí policajti predviedli 

Mestská polícia
informuje...      
Mestská polícia zaznamenala za me-
siac  september 2015 – október 2015 
(od 21.9.2015 do 18.10.2015) celkom 
337 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 56 priestupkov, 
z ktorých bolo 26 zistených vlastnou 
činnosťou a 27 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom boli 
zistené 3 priestupky. 
Z celkového počtu bolo 21 doprav-
ných priestupkov. 
VZN č. 8/2013 – o zákaze podáva-
nia alebo požívania alkoholických 
nápojov v územnom obvode mesta 
Handlová, Novej Lehoty a Morovna  - 
1 priestupok. Proti alkoholizmu 1 prie-
stupok. Proti občianskemu spoluna-
žívaniu 1 priestupok. Proti majetku 3 
priestupky. Proti verejnému poriadku 
príslušníci MsP riešili 12 priestupkov, 
z ktorých boli 2 priestupky na úseku 

rušenia nočného kľudu, 1 priestupok 
na úseku verejného pohoršenia a 9 
priestupkov na úseku znečistenia 
verejného priestranstva.
Zákon č. 219/1996  o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov 
bol porušený v 8 prípadoch maloletý-
mi osobami.  Zákon č. 223/2001 o od-
padoch bol porušený v 3 prípadoch. 
V 5 prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov (nezabránenie voľnému 
pohybu psa; neprihlásenie psa do 
evidencie; neoznámenie zmeny sku-
točnosti a údajov, ktoré sa zapisujú 
do evidencie, neodstránenie výkalov). 
Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody 
a krajiny – 1 priestupok.

Príslušníci mestskej polície odchytili 
4 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku (3 psov si z útulku zobrali ich 
pôvodní majitelia).  V 2 prípadoch boli 
použité donucovacie prostriedky.  

Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 75 zákrokov a 16 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objek-
tom.
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 14 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od  21.9.2015 do 
18.10.2015:

21.9.2015 o 21:05 hod.  - telefonicky 
oznámil obyvateľ Ulice Ľ. Štúra, že 
na uvedenej ulici spadol starší pán 
a on nevie zhodnotiť situáciu. Na 
mieste zistený 81- ročný pán z Ul. 29. 
augusta, ktorý spadol a sťažoval sa 
na bolesť v ramene, pričom nemohol 
hýbať rukou. Na miesto bola privolaná 
RZP. Hliadka zotrvala na mieste do ich 
príchodu a prevzatia si zraneného. 
Hliadka telefonicky vyrozumela man-
želku o tom, že jej manžel je zranený 

a bol prevezený na ošetrenie do NsP 
Bojnice.
28.9.2015 o 18:22 hod. - stála služba 
telefonicky oznámila, že na Lipovej 
ulici pri SPŠ spozorovala kamerovým 
systémom osobu ako tlačí veľký 
plechový 1100 l kontajner. Osoba 
bola spozorovaná oproti garážam na 
Lipovej ulici. Hliadka osobu vyzvala, 
aby preukázala svoju totožnosť. Oso-
ba bola voči hliadke vulgárna, slovne 
útočila na členov hliadky, odmietla 
preukázať svoju totožnosť. Na otázku, 
odkiaľ kontajner zobral uviedol, že ho 
tlačí už dlhšiu dobu, ale nevie odkiaľ 
ho zobral. Hliadka ho opäť vyzvala, 
aby preukázal svoju totožnosť. Začal 
byť voči hliadke vulgárny a agresívny, 
nadával, že on sa nikomu nebude 
preukazovať. Hliadka ho niekoľkokrát 
vyzvala, aby sa správal slušne a vrátil 
kontajner na pôvodné miesto. Muž 
pristúpil bližšie k členovi hliadky a za-
čal sa zaháňať rukami, pričom hrozilo, 

deťom výstroj a výzbroj, ukázali im 
Handlovú cez „vševidiace oko“ kame-
rového systému a zodpovedali všetky 
zvedavé otázky. 

V neziskovej organizácii Jazmín si deti 
spolu s klientmi centra vyrobili z papie-
rových ruličiek srdiečka. Samozrejmos-
ťou bolo predstavenie činnosti organi-
zácie - pomoc ľuďom v núdzi. Mestskú 
organizáciu navštívilo asi 60 detí. 

Senior centrum navštívilo tento rok 
100 detí. Niektoré priniesli pre našich 
najstarších obyvateľov vlastnoručne 
vyrobené darčeky. V Senior centre sa 
dozvedeli ako klienti centra bývajú        
a videli aj sesterskú a dennú miestnosť. 
V telocvični si vyskúšali, že ovládať 
pomôcky pre ťažko chodiacich vôbec 
nie je ľahké. Presvedčili sa o tom pri 
súťažiach na invalidných vozíkoch          
a barlách. 

Banské múzeum privítalo vo svojich 
priestoroch 99 detí. Činnosť múzea im 
bola predstavená pomocou tvorivých 
dielničiek, v ktorých si mohli vyrobiť 
panáčikov z gaštanov. 

Nezisková organizácia Asterion pri-
vítala vo svojich priestoroch 80 detí. 
Mestská organizácia predstavila deťom 
poslanie podnikateľského inkubátora  
a potom sa mohli vo fotografickom 
štúdiu zahrať na ozajstných fotomode-
lov a fotomodelky. 

Na plavárni si deti prezreli jej útroby, 
systém obsluhy zariadení a čistenia 
vody, kúrenia, vzduchotechniky                
a iných zariadení, ktoré sú potrebné 
pre pohodové plávanie. Na záver si 
deti zatancovali a vybláznili sa priamo 
pri bazéne.                                         

VMT

Novootvorené 
prevádzky v septembri 

Špajza – bufet 
(rýchle občerstvenie)          
Mierové námestie 250
















Priateľské stretnutia nás vzájomne obohacujú
Žiaci gymnázia I. Bellu v Handlovej sa 
„vymenili“ so žiakmi Europaschule 
Dortmund. Výmenný pobyt trval od 24. 
septembra do 1. októbra. Skupina  štrnás-
tich nemeckých chlapcov a dievčat bola 
ubytovaná v rodinách   žiakov sekundy 
a tercie, ktorí si v praxi vyskúšali svoje 
znalosti  angličtiny a nemčiny. Pre hostí 
si organizátorky výmenného pobytu  
- učiteľky M. Molotová, T. Palušová a A. 
Siveková pripravili zaujímavý a hodnotný 
program, v ktorom nechýbala  návšteva 
bojnickej ZOO a zámku, športové súťaže, 
turistika, výstup na Veľký Grič, ktorý dal 
Nemcom  „zabrať“ a i pre mnohých našich 
študentov to bolo prvýkrát, čo vystúpili 
na túto našu handlovskú dominantu. 
Po náročnom výstupe si deti zaplávali v aquaparku v Turčianskych Tepliciach. Počas pobytu žiaci neobišli ani 
Dom stretávania Karpatskonemeckého spolku a v Art Galerii si  pod vedením skúsenej inštruktorky vyrobili  
darčeky,  ktoré im budú pripomínať Handlovú a nových kamarátov, ktorých tu stretli. Posledný deň pobytu 
patril športu a rozlúčkovej diskotéke v športovom centre Hutira Relax Club.
Chceme sa poďakovať všetkým rodičom za starostlivosť a  trpezlivosť, ktorú mali s nemeckými deťmi, ďa-
kujeme Monike Maďarovej za veľkú ústretovosť pri organizovaní náročného programu a samozrejme veľké 
ĎAKUJEME  patrí všetkým zainteresovaným Handlovčanom  za nezištnú  pomoc a spoluprácu. Už teraz tešíme 
na stretnutie  v Dortmunde, v máji  2016.

Vyučujúce cudzích jazykov na Gymnáziu I. Bellu
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Aukcia 
pre handlovský útulok 
- poďakovanie

V poslednom augustovom týždni 
bola prostredníctvom sociálnej 
siete spustená zbierka na pomoc 
pre psíkov z  karanténnej stanice 
v Handlovej. Do aukcie, ktorej 
cieľom bolo získať čo najvyšší fi-
nančný obnos, sa zapojili milovní-
ci štvornohých priateľov človeka. 
Projektu sa zúčastnilo viac ako 40 
ľudí z Čiech a Slovenska. Do auk-
cie venovali veci zo svojich šatní-
kov, kozmetiku, bižutériu a iné. Tie 
sa následne dražili a v priebehu 
dvoch týždňov sa celková  suma 
vyšplhala na úžasných 370 eur. 
Vyzbierané peniaze boli použité 
na nákup krmiva a iných potreb-
ných vecí do útulku. S nápadom 
na pomoc opusteným psíkom 
prišla Dominika Dubaiová, ktorá 
sa v spolupráci s mestskou polí-
ciou aktívne venuje starostlivosti 
o štvornohých nájomníkov útulku 
v Handlovej. Výraznou mierou 
sa podieľa na umiestňovaní tú-
lavých a nechcených psíkov do 
náhradných rodín. „Pri realizácií 
tohto nápadu som oslovila Simo-
nu Vitanovú a Lenku Čorejovú zo 
Slovenskej aliancie ochrancov zvie-
rat, bez ktorých by sa tento zámer 
realizoval len veľmi ťažko. Verím, 
že nájdeme ešte mnoho podobných 
spôsobov, ako pomôcť tým, ktorí sú 
na našu pomoc odkázaní“,  zhodno-
tila Dominika. „Touto cestou by som 
chcel Dominike poďakovať. V rámci 
dobrovoľníckej činnosti pomáha 
pri hľadaní nových majiteľov pre 
psíkov z našej karanténnej stanice 
a tiež v oblasti zabezpečovania 
ďalšieho materiálneho vybavenia 
do útulku. Poďakovanie patrí aj 
všetkým účastníkom aukcie, ktorí 
prispeli k úspešnej finančnej zbierke 
“, uzavrel Milan Pepich, náčelník 
MsP Handlová.

Výlet do Štrasburgu
Celý náš príbeh sa začal vo februári, 
kedy sme sa rozhodli, že sa zapojíme 
do fénixackej etapovej súťaže Zobuď 
sa a poď. Nazvali sme sa Gumkáči, 
pretože Danielka, Emka, Katka, Miš-
ka, Kikuška, Dominika, Mária, Aďko, 
Samko a pani učiteľka Katka sme 
tvorili jednu veľkú rodinu. Do plnenia 
úloh sme sa pustili s radosťou. 
Na konci septembra sme netrpezlivo 
čakali na výsledky. To bolo radosti, 
keď sme vyhrali prvé miesto. Čakala 
nás cesta do Štrasburgu.

V sobotu, 3.októbra 2015 sa začala 
naša cesta snov. Po dlhej a únavnej 
ceste autobusom sme boli konečne 
v Štrasburgu, našom vysnívanom 
meste. Ubytovali sme sa v prekrásnom 
hoteli Ciarus. Ani únava z dlhej cesty 

nás neodradila z prechádzky po okolí. 
Odfotili sme sa pri najfotografovanej-
šom domčeku, porozmýšľali sme nad 
záhadou chýbajúcej veže štrasburg-
ského Noter–Damu, poprechádzali 
sa po historickej štvrti „Malé Francúz-
sko“, ktorá patrí k najzachovalejším 
častiam starého mesta a obdivovali 
architektúru. Nevynechali sme ani 
malé zašité obchodíky. Unavení sme 
si dobili energiu v miestnej kaviarnič-
ke. Po výdatnej a chutnej večeri sme 
unavení padli do postelí. Ráno sme 
sa električkou zaviezli k Európskemu 
súdu pre ľudské práva.
Zúčastnili sme sa zaujímavej pred-
nášky o činnosti Európskeho súdu. Po-
tom sme sa presunuli do budovy, kde 
zasadá Európsky parlament. S pani 
Ankou zo Zvolena som sa zúčastnila 
pravidelnej talkshow Martina Thumu 
s názvom Vladimír Maňka predsta-

vuje svojim hosťom EP. Bola to pre 
mňa zaujímavá skúsenosť. Navštívili 
sme zasadaciu miestnosť, kde prebie-
halo rokovanie . Na stretnutí s pánom 
poslancom Maňkom nás čakalo 
ďalšie prekvapenie. Odovzdal nám 
ocenenie Zlaté pierko za dlhoročnú 
činnosť v Detskej organizácii Fénix. 

Ani sme sa nenazdali a bol večer. Hoci 
sme boli unavení, nedokázali sme 
odolať diskotéke v hotelovom klube. 
Ráno sme sa síce zobudili polámaní a 
s kruhmi pod očami, ale stálo to za to.

Čakal nás posledný deň nášho výletu. 
Všetci spoločne sme sa vybrali do 
centra mesta. Na pláne bola plavba 
loďou. Plavili sme sa okolo najzná-
mejších pamiatok mesta.  Ešte nákup 
suvenírov, ktoré nám budú pripomí-
nať Štrasburg a ide sa domov...

Mária Maňáková, ml.

že ho napadne. Príslušník z dôvodnej 
obavy útoku použil voči mužovi do-
nucovacie prostriedky hmaty a chvaty 
a boli mu založené služobné putá. 
Osoba bola predvedená na útvar 
MsP za účelom zistenia totožnosti. 
Predvedený sa odmietol podrobiť dy-
chovej skúške na prítomnosť alkoholu 
v dychu. Bolo mu vysvetlené, že sa 
dopustil priestupku na úseku verejné-
ho poriadku a tiež neuposlúchnutia 
výzvy verejného činiteľa, za ktorý 
bude riešený po vytriezvení. 
2.10.2015 o 14:20 hod. - počas hliad-
kovej činnosti v centre bol spozorova-
ný požiar v záhradkárskej osade Nad 
kúpaliskom. Po príchode na miesto 
bolo zistené, že horí drevená prístavba 
na náradie v jednej zo záhrad. Hliadka 
na miesto privolala hasičov, ktorí prišli 
s dvomi služobnými vozidlami a po-

žiar uhasili. Na miesto bola privolaná 
hliadka OOPZ Handlová, ktorá si vec 
prevzala, zranený nebol nikto. 
3.10.2015 o 1:10 hod. - si hliadka pri 
pochôdzke v centre všimla veľkú žiaru 
smerujúcu od záhrad v záhradkárskej 
osade nad Nad kúpaliskom. Následne 
bolo zistené, že znova horí drevená 
prístavba v záhrade z udalosti o 14:20 
hod. Od ohňa sa chytil už aj drevený 
plot, ktorý bol obrastený suchým 
porastom a hrozilo rozšírenie požiaru 
v okolí. Hliadka vec oznámila na linku 
150 a počkala do príchodu hasičov. 
Bolo preverené, či sa niekto nezdržia-
va aj v murovanej chatke poškodenej 
rodiny. Na mieste sa nikto nenachá-
dzal. Hliadka na mieste zotrvala do 
príchodu hasičov.
3.10.2015 o 1:40 hod. – hliadka si 
pri hliadkovej činnosti na Námestí 

baníkov všimla, ako strieborné vo-
zidlo Seat Leon vo väčšej rýchlosti 
prichádza po obchvate ku kruhovému 
objazdu na Ul. 29. augusta, kde vodič 
vozidla nezvládol prejazd kruhovým 
objazdom  a vyletel cez obrubník 
von a zastavil na chodníku pri obyt-
nom dome č. 6 na Ul. 29. augusta. Pri 
presune na miesto nehody hliadka 
spozorovala, ako vodič vystúpil z uve-
deného vozidla a rýchlejšou chôdzou 
smeroval po Ul. 29. augusta smerom 
k Námestiu baníkov. Po výzve, aby 
zastavil, sa podozrivá osoba dala na 
útek. Muž pri úteku v tme spadol. 
Hliadka muža zdvihla zo zeme a spo-
lu sa presunuli k vozidlu, kde bola 
zistená jeho totožnosť. Uviedol, že sa 
rozišiel s priateľkou, potom konzumo-
val alkohol a rozhodol sa, že sa povozí 
na aute. 

8.10.2015 o 18:45 hod. - telefonicky 
oznámené hliadke, že na moste pri 
zadnej bráne HUB požívajú maloletí 
alkohol. Na mieste bolo zistených 13 
osôb, z toho 11 osôb bolo mladistvých 
a 2 maloleté. Niektoré osoby boli zjav-
ne pod vplyvom alkoholu. Na mieste 
bola zistená totožnosť osôb a bola 
privolaná aj hliadka OOPZ. Všetci boli 
vyzvaní, aby hliadky nasledovali na 
útvar MsP za účelom vykonania dy-
chovej skúšky na prítomnosť alkoholu 
v dychu. K vykonaniu dychovej skúšky 
bola privolaná sociálna pracovníčka 
a rodičia detí. U 8 detí bol zistený 
alkohol. Po vykonaní potrebných 
úkonov boli z útvaru MsP prepustení 
v sprievode rodičov. Vec zostáva v rie-
šení MsP.

Milan Pepich, 
náčelník MsP Handlová.
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Na slovíčko 
so slovenským slovom

Aj keby si hovoril všetkými jazykmi 
nášho sveta máš iba jeden. 
Miluj v ňom a spievaj

(Pravdaže srdcom)

10. októbra 2015 privítali han-
dlovskí gymnazisti medzi sebou 
zaujímavých hostí z Bratislavy 
– podpredsedu Matice slovenskej  
Jozefa Šimonoviča a správcu MS 
a zároveň šéfredaktora SNN (Slo-
venské národné noviny) Maroša  
Smolca. Téma, ktorá priviedla 
hostí  medzi študentov Gymnázia 
I. Bellu  si zaslúži pozornosť  Slová-
kov  stále, ale napriek tomu rezo-
nuje  hlavne  tento rok:  200 rokov 
od narodenia Ľudovíta Štúra  a 
170. výročie Slovenských národ-
ných novín. Obidve témy sú spolu 
prepojené a tvoria neodmysliteľ-
nú súčasť slovenských dejín.

Hostia vykreslili  žiakom Ľudovíta 
Štúra predovšetkým ako človeka 
z mäsa a kostí, ktorý mal veľa 
pozitívnych vlastností ,ale ako 
každý človek, mal aj svoje chyby. 
Vyzdvihli jeho prínos pre jazyko-
vedu, politiku, literatúru a hlavne 
publicistiku. Ľudovít Štúr pôsobil 
ako publicista, šéfredaktor a vyda-
vateľ SNN, čím  položil základy slo-
venskej žurnalistiky. Jozef Šimo-
novič vo svojich vstupoch  priblížil 
prítomným históriu slovenského 
jazyka od príchodu Konštantína 
a Metoda, cez Antona Bernoláka, 

Ľudovíta Štúra až po Martina 
Hattalu. Spätná väzba zo strany 
študentov bola nanajvýš pozitív-
na a z názorov vyberáme: 
,,Počuť pána Šimonoviča reci-
tovať Proglas v staroslovienčine 
a zároveň v súčasnej slovenčine je 
nezabudnuteľný zážitok tak, ako 
je zážitkom počuť v jeho podaní 
recitovať verše J. Hollého. J. Kollá-
ra, či súčasného básnika Mikuláša 
Kováča a počuť reč Ľudovíta Štúra 
na uhorskom sneme, či súčasného 
básnika Mikuláša Kováča.“
,,Očaril ma hlas pána Šimonoviča. 
Ako malý som počúval rozprávky, 
ktoré narozprával. Bolo milým 
prekvapením počuť ho po toľkých 
rokoch a naživo.“ 

,,Výborná  prezentácia Proglasu.“
,,Radosť počúvať hlas pána Šimo-
noviča.“ 
,,Pán Smolec bol veľmi milý a zá-
bavnou formou sme si s ním zo-
pakovali fakty o Ľudovítovi Štúrovi 
a SNN.“
,,Vďakabohu za Štúra. Aj dnes by sa 
zišiel taký osvietený človek.“

Handlovskí gymnazisti sa aktívne 
zapájajú do rôznych matičných 
výtvarných či literárnych súťaží a 
o tom, že sú medzi nimi talenty 
svedčí portrét Ľudovíta Štúra, 
ktorý zdobí interiér školy. Jeho 
autorom je žiak 2. ročníka Darren 
Ďuriš.

 Dagmar Strmeňová

Opustili nás   
september/október 2015

Dušan  Sethaler  56 r.
Zoltán  Kováč 44 r.
Peter  Marcikán  54 r.
Štefan  Tury  70 r.
Michal  Rozenberg  85 r.
Štefan  Klepanec  62 r.
Július  Filkász  55 r.
František  Vereš  73 r.
Dušan  Lupták  68 r.
Slavomír  Dubai  36 r.
Ján  Medera  83 r.
Jozef  Mikuš  77  r.
Anna  Prekopová  80 r.
Anna  Vravková  75 r.
Anna  Zedeková  89 r.
Marie  Majerová  77 r.
Margita  Gašpieriková  74 r.
Gabriela  Katinová  92 r.
Mária  Hazuchová  94 r.
Magdaléna Moravčíková 85 r.
Mária  Chmelová  94 r.

Dňa 12.10.2015 uplynulo 
5 rokov, čo nás opustila naša 
milovaná mama a manželka 

Mária Koštialová. 
S láskou a úctou spomína 

celá rodina.

Predám 1 izb. byt, ul. 29. Au-
gusta 3. Menené okná, pláva-
júca podlaha, obklady stien 
a stropu, rohová linka, chodba 
obložená. Cena 9500 eur. 
Po obhliadke možná dohoda. 

Tel. kontakt: 0910 988 162.

Jubilanti v mesiaci   
O K T Ó B E R   2015

Ondrej Csengödi
Oľga Talafová
Jozef Prachniar
Mária Tóthová
Ondrej Majdiak
Juliana Tothová
Terézia Kőberlingová
Stanislav Jankech
Ivan Kučera
Štefánia Dolníková
Alžbeta Čupková
Štefan Matušek
Mária Ďurčiová
Terézia Frivalská
Agáta Mikušová
Terézia Kočnérová
Jozefa Daubnerová
Rozália Grentznerová
Ladislav Greguš
Eva Ozsvaldová
Bohuslav Nagy
Ladislav Struhár
Ján Neuschl
Štefánia Gregorová
Anna Kuzmínová
Mária Partlová
Magda Štupáková
Štefan Dlhý
Gregor Hamar
Milan Chlpík
Oľga Antalová
Emília Pittnerová
Mária Závodná

Materská škola 
počas Vianoc
Mesto Handlová oznamuje 
širokej verejnosti, že prevádzka 
Materskej školy, Ul. SNP 27, Han-
dlová s jej elokovanými pracovis-
kami je otvorená v pracovných 
dňoch od 06:00 do 16:00 hod.

V čase vianočných prázdnin v ter-
míne od 23.12.2015 do 8.1.2016 
je v prevádzke iba pracovisko 
MŠ, Ul. SNP 27.  Od 11.1.2016 je 
prevádzka vo všetkých pracovis-
kách materskej školy.

Narodené detičky  
september/október 

Martin  Klein
Sebastián  Herda
Mattias  Borko
Michal  Radovič
Peter  Orság
Lucas  Mašlonka
Dušan Faigle
Henrich  Krajči
Nicolas  Lacko
Paulína  Kmeťová
Jesika  Hniková
Mia  Hniková
Agáta  Valachová
Timea  Kopuncová
Nina  Danišová
Veronika  Smoreková
Agáta  Obertová
Rebeka  Mikulecová
Mia  Brázdovičová

Dňa 29.10.2015 uplynul 
1 rok od úmrtia našej sestry

Ľubky Pittnerovej. 

S láskou spomínajú 
sestry s rodinami.



Dňa 2.11.2015 uplynulo 
13 rokov, čo nás opustila 

naša drahá 

Paulína Dobrotková. 

S láskou spomína 
celá rodina.

Dňa 11.11.2015 uplynie 
15 rokov, čo nás opustil náš 
drahý manžel a otec 

Ján Krcho. 

S láskou spomína manželka 
Viera, dcéry Janka, Danka 
a Vierka. 

Aj keď si odišiel, v našich 
srdciach ostaneš navždy.

Odišli ste od nás, zostali sme v žiali, 
no vždy budete žiť v srdciach tých, 
ktorí vás radi mali. 

Dňa 2.9.2015 nás opustil manžel, 
otec, starý otec 

Anton Palovič. 

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť.  

Smútiaca rodina.

Dňa 5.9.2015 sme si pripomenuli 
23. výročie úmrtia 

Mareka Paloviča. 

S láskou spomína mama, bratia 
a ostatná rodina.

Dňa 3.11.2015 uplynulo 
21 rokov, čo nás opustila naša 
mamička 

Anna Suchá. 

S láskou na ňu spomínajú 
synovia s rodinami. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
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Dňa 8.11.2015 si pripomenie-
me 3. výročie náhleho 
odchodu nášho drahého 

Štefana Dobiša. 

S láskou spomíname. 

Manželka Anka, deti 
s rodinami, vnúčatá.

Dňa 31.10.2015 uplynuli 
4 roky od úmrtia nášho 
drahého syna, brata 

Karola Tatára. 

S láskou spomínajú rodičia, 
sestra Ivka a Lukáško. Kajko, 
veľmi nám chýbaš.

Dňa 11.11.2015 uplynie rok od smrti našej 

drahej mamičky  Oľgy Valkovej  
a dňa 6.12.2015 si pripomenieme 15 rokov od smrti 

nášho drahého otca  Jána Valka. 
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Dňa 8.11.2015 uplynie 1 rok, čo nás 
opustil môj milovaný manžel 

Milan Warchol. 
S láskou spomína manželka 
Helka s rodinou. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 

Ten deň bol plný sĺz a žiaľu. 
Odišiel si v tichosti bez slova rozlúčky.

Čas plynie a nevráti, čo vzal, 
zostali iba spomienky a žiaľ. 

Dňa 5. októbra uplynulo 
25 rokov, čo nás navždy 
opustil náš ocko 

Karol Tóth. 

Spomínajú dcéry a syn 
s rodinami.

Dňa 29.11.2015 uplynie 
5 rokov, čo nás opustil náš 

drahý manžel, otec
 a starý otec

Vladislav Chudík. 

S láskou spomína manželka 
Viera, deti Eva, Táňa, Vlado 

s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným a známym, ktorí sa dňa 
15.10.2015 rozlúčili s našou 

mamičkou 

 Magdalénou 
Moravčíkovou. 

Dcéry s rodinami.

Touto cestou ďakujeme 
Senior centrum sv. Kataríny 
a celému kolektívu pod vede-
ním p. Helenky Valachovej za 
príkladnú starostlivosť  o na-
šu mamičku p. Magdalénu 
Moravčíkovú. 

Dcéra Jarka s rodinou 
a sestry. Ešte raz vďaka.

Dňa 16. novembra 2015 
uplynie 10 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša milovaná 

Margita Schwarczová. 

Spomína celá rodina. 

Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

Dňa 17.10.2015 sme si pripomenuli 
nedožitých 70 rokov 

 Františka Prokeina. 

„Odišiel si preč, nás to teraz bolí, 
opustil si tento svet aj proti svojej 
vôli. Keď už sa tak stalo, keď si zostal 
v zemi, nevyprcháš z myslí tých, pre 
ktorých si bol všetkým.“ 

S láskou a úctou na neho spomína manželka 
a dcéry s rodinami.
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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!

Taburet KIKA

168€

155€

Detská izba SENIOR 

189, €

Váľanda MONA

244 €

48€

215€

203€

Posteľ KIKAKomoda K1

62€

57 €229 € 183 €

Kreslo Astrid + taburetka

Predsieň TATIANA

199 €

317€

199, €

219 €

0917 539 165

197€

Sedacia súprava Lorenzo

689€

795 €

110x200 cm

Regulačný príkon 
– čo to je?
Pojem regulačný príkon (RP) ako veličina 
súvisiaca s fixnou zložkou (FZ) ceny tepla  
bol zavedený do legislatívy od roku 2009.
Jeho výpočet pre rok 2014-2016 upravuje 
Vyhláška ÚRSO  č. 222/2013 Z. z. v §7.

Fakturovaný regulačný príkon na rok 2014 
je vypočítaný  ako podiel skutočného 
odberu tepla  osobitne pre UK a TUV roku 
t-2, t. j. rok 2012, uvádzaný v kWh a počtu 
hodín 5300 resp.2000.

1. pri  zariadeniach so spotrebou tepla na 
vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody:
RP (kW) = Skutočná spotreba tepla (UK,-
TUV v kWh)/ 5300 (hod.)
2. pri zariadeniach, v ktorom si časť tepla 
a TUV  odberateľ vyrába samostatne (do-
plnkový zdroj):       
RP (kW) = Skutočná spotreba  tepla (UK,-
TUV v kWh)/2000 (hod.)

Odberatelia platia zálohy na fixnú zložku 
tepla z objemu predpokladanej fixnej 
zložky tepla vypočítaného ako súčin faktu-
rovanej ceny FZ (v €/kW) a fakturovaného 
RP (v kW).
Po skončení roka je dodávateľ tepla povin-
ný do 31.3. nasledujúceho roka  zúčtovať 
rozdiel medzi plánovanými a skutočnými 
nákladmi na teplo odberateľom. (§10 Vyhl. 
222/2013 Z. z.)
Pri  zúčtovaní fixnej zložky tepla má do-
dávateľ tepla  s odberateľmi dohodnuté 
prerozdelenie objemu ekonomicky opráv-

nených nákladov  vrátane primeraného zis-
ku  medzi jednotlivých odberateľov podľa 
skutočne dodaného množstva tepla v roku 
t, t.j. 2014. (§4 ods.13 Vyhl.222/2013 Z. z.)

Prerozdelený náklad na FZ (Pn) 
sa vykoná podľa vzorca :

Skutočná dodávka tepla ( kWh) za odbera-
teľa x skutočná cena FZ (€/kW) x celkový 
fakturovaný     
 RP za  všetkých odberateľov (kW)
Pn (€) = ----------------------------------------    
 Skutočná dodávka tepla 
 pre všetkých odberateľov ( kWh)

Vo vyúčtovaní tepla sa odberatelia  stretnú  
s údajom o regulačnom príkone, ktorý je 
prepočítaný podľa skutočnej spotreby 
tepla.

Ide o regulačný príkon, ktorého výška je 
vypočítaná ako podiel skutočnej prerozde-
lenej fixnej zložky tepla za odberateľa (viď 
výpočet Pn) a skutočnej ceny FZ.

Na záver to skúsime zjednodušiť: 
Pre výpočet fixnej zložky ceny tepla na rok 
2014 sa použil regulačný príkon z roku 2012 
a predstavuje spotrebu tepla v roku 2012. 
Takto boli stanovené aj zálohy za FZ na rok 
2014. Po skončení roka 2014 sa vypočítala FZ 
ceny tepla podľa regulačného príkonu, ktorý 
predstavuje skutočnú spotrebu tepla v roku 
2014 a vyfakturovala odberateľom. 

KMET Handlová, a.s.

 Program kina DK  Baník

Jedálenský set 1+4 NINA

193€

Kancelárske kreslo 
Paul New

Sedacia súprava Baron

835€698€

Nové priestory 
Nový tovar!
NOVÉ ZĽAVY!

Podnikateľský inkubátor

1. poschodie

 kreslo Keny

55€

177€
249€

Program 
1.- 15.november 2015
1.11.NE o 16.00h /AUS/rozprávka/

93min/SD/MP/

ŽMURKO BILL 

1.11.NE o 18.00h /USA/horor, 
komédia/103 min/ČD/MP12/

vstupné 4,-€

HUSIA KOŽA 

2.11.PO o 18.00h /CZE/komédia/

90min/ČV/MP12/

CELEBRITY s.r.o. 

5.11.ŠTV o 17.00h /DEU/komédia/
115min/ČD/MP12/vstupné 4,-€ 
(PREMIÉRA) 
9.11.PO o 18.00h /DEU/komédia/

115min/ČD/MP12/

FAKJU, PÁN PROFESOR 2 

5.novembra 2015   19.00h (F.K.RE-
BEL), vstupné: člen FK 2,- €, nečlen 

FK 3,- €                         
STRAIGHT OUTTA 
COMPTON

6.11.PIA o 18.00h /USA/akčný/
150min/ST/MP15/vstupné 4,-€ 
(PREMIÉRA) 
7.11.SO o 18.00h /USA/akčný/
150min/ST/MP15/
8.11.NE o 18.00h /USA/akčný/

150min/ST/MP15/

JAMES BOND 007: 
SPECTRE 

7.11.SO o 16.00h /USA/rozprávka/
88min/SD/MP/vstupné 4,-€  (PRE-
MIÉRA) 
8.11.NE o 16.00h /USA/rozprávka/

88min/SD/MP/

SNOOPY A CHARLIE 
BROWN. Peanuts vo filme 

12.11.ŠTV o 17.00h /CZE/komédia/
115min/OR/MP12/vstupné 4,-€  
(PREMIÉRA) 
15.11.NE o 18.00h /CZE/komédia/
115min/OR/MP12/

STRATENÍ V MNÍCHOVE 

12.novembra 2015  (F.K.REBEL), 
vstupné: člen FK 2,- €, nečlen FK 

3,- € 19.00h

LOVE /LÁSKA 
(PROJEKT 100)

13.11.PIA o 18.00h /USA/dráma/
122min/ST/MP15/vstupné 4,-€  
(PREMIÉRA) 
14.11.SO o 18.00h /USA/dráma/

122min/ST/MP15/

STEVE JOBS 

14.11.SO o 16.00h /FRA/rozprávka/
95min/SD/MP/vstupné 4,-€  (PRE-
MIÉRA) 
15.11.NE o 16.00h /FRA/rozprávka/

95min/SD/MP/

PREČO SOM NEZJEDOL 
SVOJHO OCKA 

www.kino.handlova.sk
Zmena programu vyhradená
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Veľkoobjemný odpad
 – problém náš každodenný

V poslednom období eviduje-
me problémy s veľkoobjemným 
odpadom. Napriek dostupným 
informáciám o likvidácii veľko-
objemného odpadu vznikajú 
na území mesta čierne skládky, 
zložené najmä z takéhoto druhu 
odpadu a dochádza k znečisťo-
vaniu verejného priestranstva.

Čo vlastne zaraďujeme do veľko-
objemného odpadu?
Je to každý odpad, ktorý sa svoji-
mi rozmermi a veľkosťou nezmestí 
do bežných kontajnerov na komu-
nálny a separovaný odpad. Ide 
najmä o kusy nábytku, koberce, 
kuchynské linky, umývadlá, vane, 
bytové jadrá, podlahové krytiny 
apod. Veľkoobjemným odpadom 
nie je odpad, ktorý vzniká pri 
stavebnej činnosti, rekonštrukci-
ách a modernizáciách bytových 
a domových jednotiek.V tomto 
prípade ide o stavebný odpad 

– suť, obkladačky, dlažba, tehly, 
betón a pod. Tento druh odpadu 
je vždy potrebné buď vyvážať na 
skládku alebo si pred samotnou 
rekonštrukciou objednať veľko-
objemný kontajner. O takýto kon-
tajner môžete požiadať priamo na 
telefónnom čísle 046/5477 004 
(Hater s.r.o.) Veľkoobjemný i drob-
ný stavebný odpad zoberú oby-
vateľom Handlovej bezodplatne 
na Stredisku triedeného zberu na 
skládke odpadov v Handlovej (Ul. 
Na Scheiblingu). Je otvorené pon-

delok až piatok od 6:30 do 14:30 h, 
v popoludňajších hodinách a cez 
víkend prevezmú odpad i vrátnici 
spoločnosti Hater s.r.o. Pri odo-
vzdávaní odpadu je nutné mať so 
sebou občiansky preukaz. 

Veľkoobjemný odpad sa spred 
domov odváža štyrikrát do roka.
O najbližšom termíne odvozu 
veľkoobjemného odpadu sú oby-
vatelia vždy dopredu informovaní 
prostredníctvom dostupných 
mestských médií. Odvoz veľkoob-

jemného odpadu sa spravidla pre-
vádza od pondelka. Je nutné, aby 
obyvatelia vyniesli nepotrebné 
veci najskôr i najneskôr v nedeľu, 
deň predtým, ako sa začína zvoz 
veľkoobjemného odpadu. Zabráni 
sa tým zbytočnému znečisťovaniu 
verejného priestranstva i vzniku 
čiernych skládok. 
Mesto Handlová každoročne 
vynakladá na likvidáciu čiernych 
skládok okolo 10 000 EUR, ktoré 
by mohli byť použité na iné účely. 
Každý odpad umiestnený mimo 
kontajnerov na komunálny a se-
parovaný odpad sa považuje za 
založenie čiernej skládky. V prípa-
de zistenia protiprávneho konania 
na úseku verejného poriadku 
a dokázania viny, hrozí tvorcovi 
čiernej skládky postih v zmysle 
platných právnych predpisov. 

Posledný termín zberu veľkoob-
jemného odpadu v tomto roku je 
7. december pre panelové domy, 
8. december pre rodinné domy 
a 9. december pre mestské časti.                                        

VMT

Návšteva 
v Klube dôchodcov

29. septembra sme 
mali v klube dô-
chodcov veľmi milú 
návštevu. Prišla nás 
pozrieť najstaršia 
Handlovčanka Žofka 
Martišová. Doniesla 
nám krásnu kyticu 
kvetov za to, že sme 
jej vlani ako prví 
zagratulovali písom-
ným pozdravom k jej 
100. narodeninám. 
Bolo to veľmi príjemné posedenie, za-
spomínali sme si na časy dávno minulé 
ale porozprávali sme sa aj  o dnešku. Teta 
Žofka má veľmi krásny vzťah k Handlovej, 
jej obyvateľom a hlavne k členom Baníc-

keho spolku. Obdivujeme jej dobrú pamäť.                      
Je neuveriteľné koľko Handlovčanov ešte 
stále pozná po mene. Naozaj úprimne sa 
tešíme na ďalšie stretnutie s touto skvelou 
ženou.      Mária Róžová, 

predsedkyňa Denného centra Klub dôchodcov

CVČ pozýva
7.11.2015 od 11.00 h
Keď jeseň zavíta (Hutira) – tvorivo 
zábavný deň spojený so súťažami 
a maľovaním na tvár, tvorivé dielne 
zamerané na jeseň, výroba z gašta-
nov, vyrezávanie tekvíc, zhotovova-
nie jesenných dekorácií

10. – 12. 11. 2015  8.00 - 15.00 h
Foto salón (bývalá budova CVČ, 
Nádaždyho 2) – výstava fotografií 
amatérskych fotografov z prievi-
dzského okresu na tému príroda

28.11.2015 od 15.15 h
Nočný výstup na Bralovú skalu 
– určené pre širokú verejnosť

Okrem toho CVČ organizuje 
mnohé vedomostné a športové 
podujatia určené pre žiakov zá-
kladných škôl.

DaMP 
– pridaj sa 
k nám!

Handlovské katarínske dni 
sa uskutočnia v dňoch 27. a 28. novembra 2015. 

Viac sa dozviete na www.handlova.sk

Zvoz druhotných surovín
4.11. –   plasty
11.11. – papier
18.11. – plasty
24.11. – sklo
25.11. – papier

Kam so starými pneumatikami...
Opäť nastal čas výmeny letných 
pneumatík za zimné. Oznamujeme 
obyvateľom, že staré pneumatiky 
je potrebné zaniesť do prevádzky, v 
ktorej si zaobstarali nové pneuma-
tiky. V prípade, že nájdu iné staré 
pneumatiky je možnosť odviesť ich 
na Stredisko triedeného zberu na 
Skládke odpadov v Handlovej (Ul. 
Na Scheiblingu). Je potrebné mať so 
sebou občiansky preukaz. Možnosť 
odovzdať staré pneumatiky majú iba 
fyzické osoby.
Upozorňujeme, že staré pneuma-
tiky nepatria do komunálneho ani 
separovaného odpadu. Nepatria 
ani pri kontajner - ide o založenie 
čiernej skládky.

Pozvánky
Katarínsky koncert  - 22.11. 2015
Farnosť sv. Kataríny v Handlovej Vás srdečne pozýva
na slávnostnú sv. omšu ku cti sv. Kataríny o 10:
30 hod. a na Katarínsky koncert o 15:00 hod.
dňa 22. 11. 2015 (nedeľa) v kostole sv. Kataríny 
v Handlovej. Účinkujú: študenti oddelenia Cirkevnej 
hudby Štátneho konzervatória v Bratislave, Vlastimil Dufka 
(hoboj), Terézia Sobeková (flauta), Radovan Hasík (organ)
Darček - 25. november 19.00h v DK
Jožo Pročko a Andrea Profantová.

Marcel Zmožek a Mára (Mejdan Band)
24.11.2015 o 18.00 h v DK

Detský ples - 21.11.  o 16.00 v ZUŠ Handlová

Nezmestilo sa do HN
-  Namiesto útulných zastávok stojany pre vtáčiky
-  Neuveriteľná príhoda v Bille

Príspevky budú uverejnené v nasledujúcom čísle, alebo zverejnené
na www.handlova.sk. 
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Dvere otvorené pre mamy 
(a otcov)
Tento rok po šiestykrát materské centrá, ktoré 
zastrešuje Únia materských centier, oslávili svoj me-
dzinárodný deň tým, že otvorili svoje dvere širokej 
verejnosti.  
Aj v Materskom centre Lienka  v Handlovej sa dve 
aktívne mamičky, Zuzka a Monika, podujali pripraviť 
pre rodičov s detičkami zaujímavý program.                 
V pondelok, 12.októbra bolo pripravené pre deti od 
6 mesiacov do 6 rokov cvičenie na fitloptičkách so 
školenou lektorkou Zuzkou. V utorok sa venovali 
tvorivým dielničkám s jesennou tématikou a záro-
veň sa mamičky dozvedeli ako svoje deti chrániť 
pred zapareninami na besede s ambasádorkou 
známej kozmetickej firmy. Streda bola venovaná 
rezkým rytmom BABYSALSY, kde maminky sprevá-
dzala školená lektorka Zuzana. Poobede prišli deti 
z literárno-dramatického odboru  ZUŠ Handlová            
s divadielkom Strieborniak, ktoré s deťmi nacvičila 
Katarína Dupkalová. 

Vo štvrtok Lienka predstavila svoju novinku v oblas-
ti vzdelávania – metódu montessori, pre deti od 8 
mesiacov do 6 rokov, v ktorej vám ochotne poradia 

a pomôžu maminky, ktoré absolvovali zážitkový 
kurz montessori. V materskom centre je pripravená 
herňa s rôznymi montessori pomôckami na rozvoj 
zmyslov, jemnej motoriky, rozoznávanie farieb, čísel 
a pre väčšie deti sú pripravené pomôcky na zdoko-
naľovanie sa v oblasti biológie a geografie. V piatok 
si maminky oddýchli pri Mamateriapii, ktorú Lienka 
pripravuje pravidelne každý piatok. Prišla aj kozme-

tická poradkyňa, ktorá maminkám poradila ako sa 
starať o pleť a aj ich nalíčila a detičky sa zatiaľ zahrali 
s opatrovateľkami. Štatutárka materského centra 
Monika zhodnotila uplynulý týždeň ako úspešný, no 
napriek tomu bude rada, ak do materského centra 
prídu aj mamy, ktoré v ňom ešte neboli a zistia, že 
odreagovať sa a zároveň zabaviť je super.

MC Lienka

Úspešný plavecký klub
Plavecký klub (PK) Handlo-
vá sa zúčastnil na 4.kole 
Banskobystrického pohá-
ra, kde získal 8 medailí.
Nastupuje nová generácia 
plavcov. Najmladší pretekári PK 
Handlová sa úspešne predviedli 
na 4.kole Banskobystrického 
pohára v Žiari nad Hronom, od-
kiaľ si priviezli cenné kovy.

Najviac medailí získali:
Denis Krištof  
3. miesto  25metrov znak
1. miesto  25metrov prsia
3. miesto  25metrov voľný spôsob
Kiara Mikušová  
1. miesto 25metrov znak
Samuel Cibula   
3. miesto  25metrov znak

Ani staršie dievčatá nesklamali:
Eva Vojtková obsadila:    
3. miesto   50 motýlik
2. miesto 200 motýlik
Zlatica  Litwiaková           
3. miesto  200 voľný spôsob.

Prezidentka PK Handlová 
Mária Májová

Mestská knižnica informuje
Mestská knižnica Handlová oznamuje širokej verejnosti, že v aktuálnom období 
zatvorenia hlavnej knižnice, je čitateľom k dispozícii pobočka knižnice v ZŠ Mo-
rovnianska cesta (vchod z parkoviska školy). Na základe platného čitateľského 
preukazu tu môžete využívať všetky základné, špeciálne a doplnkové knižnično 
- informačné služby.
Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 0907 991 605.
Zároveň upozorňujeme, že pevná linka je dočasne mimo prevádzky. Príďte nás 
navštíviť v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 h. Tešíme sa na Vás.

Pozvánka na MsZ

Primátor mesta Handlová, Rudolf Podoba pozýva na mestské 
zastupiteľstvo mesta Handlová, vo štvrtok, 19. novembra 2015 
o 14,00 hod. do veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová. 
Pozvánku s programom nájdete na www.handlova.sk

Fínske sauny aj v piatok

Plaváreň  Handlová   pre záujem 
rozširuje prevádzku fínskych sáun  
aj  na  piatky.

OTVÁRACIE  HODINY  od 1.11.2015 
STREDA 10.00 h do 20.00 h
PIATOK 14.00 h do 20.00 h
SOBOTA, NEDEĽA 10.00 h do 19.00 h

Poznáte  účinky sauny na váš 
organizmus?
Saunovanie  uvoľňuje telo i dušu, 
nervové napätie, prináša psychickú 

a fyzickú relaxáciu a regeneráciu síl. 
Sauna dokáže uviesť telo a dušu do 
harmonického a rovnovážneho stavu. 
Sauna je prameňom mladosti, pomá-
ha posilňovať krvný obeh, skvalitňuje 
činnosť srdca a oživuje pleť.

Pozitívne účinky FÍNSKEJ SAUNY Je 
všeobecne uznávaným očistným 
prostriedkom na zvyšovanie obrany 
schopnosti organizmu a tiež obrazom 
aktívneho prístupu k otužovaniu, sú-
časťou celoročného životného štýlu. 
Pred masážou je dobré svaly prehriať, 
napríklad aj vo fínskej saune.  
Vstupné 5€/2 hodiny.

PARNÁ SAUNA  

je súčasťou vstupu na bazén. Poby-
tom v pare sa telo prehreje, zrýchli sa 
metabolizmus a organizmus sa očistí 
od škodlivých látok. Pomáha liečiť 
problémy s dýchacím ústrojenstvom 
a pri prvotných náznakoch nachlad-
nutia sa treba poriadne povyhrievať 
v saune. Predstavuje nižšiu záťaž 
organizmu, preto si ju po konzultácii 
so svojím lekárom môžu dovoliť i ľu-
dia, ktorí nemôžu kvôli zdravotným 
problémom navštevovať klasickú 
saunu.
Na plavárni v Handlovej je parná sau-
na v popoludňajších hodinách a cez 
víkendy súčasťou vstupu na bazén 
a tak môžete plávanie kombinovať 
so saunovaním v parnej saune.
Základné vstupné  2,50/max.2 hodi-
ny  plávanie aj saunovanie v parnej 
saune.

Otváracie hodiny pre bazén denne :
Pondelok až piatok   6,30  - 20,00  h
Sobota - nedeľa    9,00  - 19,00  h

Ponuka práce pre pozíciu čašník/čašníčka

Hľadáme zodpovedného mladého človeka    
s chuťou do práce na pozíciu čašník/čašníčka 
v prevádzke Handlovská pivárnička 120 
(u SOJKU) v Handlovej. Požadujeme mini-
málne ročnú prax v odbore.
Ponúkame zaujímavé platové ohodnote-
nie. V prípade seriózneho záujmu a akých-
koľvek otázok nás neváhajte kontaktovať 
na mob. čísle 0915793336
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www.alusolid.sk
0905 981 459

Plastové a hliníkové okná za najlepšiu cenu

Alusolid SK, s.r.o.

Mimoriadna akcia na vchodové dvere

Tretiu októbrovú sobotu sa v Han-
dlovej súťažilo o Cenu M. R. Štefá-
nika. Riaditeľom streleckej súťaže na 
krytej strelnici bol primátor mesta 
Handlová, Rudolf Podoba a tech-
nickým riaditeľom člen výboru ŠSK  
Dušan Bublák. Úlohy hlavného 
rozhodcu sa zhostil Ondrej Benke. 
Združenie technických a športo-
vých činností, Základná organizácia 
Handlová – strelectvo usporiadalo 
streleckú súťaž aj napriek nepriaz-
nivému počasiu. Odmenila ich účasť 
48 strelcov z 10 organizácií. 

Športová pištoľ a veľkorážna slu-
žobná pištoľ boli dve súťažné dis-
ciplíny, v rámci ktorých si prvenstvo 
vybojovali tí najlepší súťažiaci. Po 
sčítaní bodov obsadil 1.miesto Ma-
rián Grúber z MŠK Žiar nad Hronom 
v disciplíne služobná pištoľ a Vojtech 
Ružička z ŠSK Handlová v disciplíne 
veľkorážna služobná pištoľ. Prví traja 
súťažiaci z oboch kategórií obdržali 
Pohár M. R. Štefánika, diplom a vec-
né ceny. Titul celkového víťaza získal 
Marcel Hanulík zo Zvolenskej Slatiny. 
Vystrieľal si najvyšší počet bodov 
(556) v oboch disciplínach. 

Soryana Hádenová

Strelecká súťaž o Cenu M. R. Štefánika

Výsledky Spiškovci
Sklabiňa – 10 km, J. Spiška 2.miesto
Beh na Malinô Brdo (beh do vrchu)
J. Spiška 1. miesto, V. Spišková 2. miesto
Klačany – 5 km, V. Spišková 1. miesto

DOPLNKOVÉ  SLUŽBY  
NA  PLAVÁRNI 

PILATES
Cvičenie je vhodné pre 
každého, nezávisle od 
veku a kondície,  s dôra-
zom na základy metódy Pilates a zá-
sady správneho dýchania.
Doneste si cvičebný úbor, šľapky (te-
nisky nie sú potrebné) a podložku.    
Cvičíme:  UTOROK  A  ŠTVRTOK                                                
17.00 - 18.00 h
Uvádzacia cena vstupného s možnos-
ťou plávať+ parná sauna ,20 €/1 h
Cvičenie bez využitia plávania 
a parnej sauny 1€/cvičenie.

AQUAAEROBIC 
UTOROK  a  ŠTVRTOK    

od 18,30 - 19,15 h    
Vďaka fyzikálnym vlastnostiam vody 
má aquaaerobic (hydrostatický tlak, 
hydrostatický vztlak, odpor vody, 
tepelná vodivosť) blahodarný vplyv 
na chrbticu, kĺby, krvný tlak alebo ar-
tritídu. Preto tento program môžeme 
doporučiť nielen kondične zdatným 
zdravým klientom rôznych vekových 
kategórií, ale aj zdravotne oslabeným, 
obéznym alebo klientom s poúrazo-
vým stavom. Je to energeticky vysoko 
účinné cvičenie vo vode. Prostredníc-
tvom tohto cvičenia rozvíjame kon-
dičné schopnosti (kardiorespiračnú 
vytrvalosť, svalovú vytrvalosť, kĺbovú 
pohyblivosť) a čiastočne aj koordi-
načné schopnosti (rytmická, rovno-
váhová). Nadľahčenie vlastnej váhy 
a účinné chudnutie ocenia hlavne 
klienti s nadváhou a obézni.  Vplyvom 

turbulencie vo vode masírujeme jed-
notlivé časti končatín, čím sa zbavu-
jeme celulitídy a postupne si účinne 
tvarujeme postavu. Aqua program 
pozitívne ovplyvňuje celkový psy-
chický stav klienta. Voda zakrýva 
všetky fyzické nedostatky a zbavuje 
nás hanblivosti, predstavuje možnosť 
sociálnej a spoločenskej komunikácie, 
pozitívne prežitie vodného prostre-
dia, zbavuje nás stresu po ťažkých 
pracovných dňoch.                         
Vstupné  s možnosťou  využiť plávanie 
a parnú saunu 2,20 €/1 h  

STOLNÝ TENIS  
(počas  otváracích hodín bazénu)  
Nad bazénom je možné si zahrať si 
stolný tenis. Zapožičanie rakiet a lop-
tičiek v cene vstupného 1,50€/1 h  
alebo 2,00/ 2 h pre 1 hráča.  

Vertikálne solárium Garda Sun Sun-
rise 8000 s NOVÝMI  48 žiarivkami.
Nielen načerpáte energiu a odpoči-
niete si,  ale sa i prehrejete.
BEZKONKURENČNE   NAJLACNEJŠIE ! 
Vstup počas otváracích hodín na pla-
várni. Cena1 min. 0,20 €

17.11.2015 je sviatok-Deň boja za 
slobodu a demokraciu
Plaváreň je  O T V O R E N Á  tak, ako 
v nedeľu,  aj  so  službami finskej 
sauny a masážami. Využite voľný 
deň na relax a regeneráciu tela  aj 
duše.     

Informácie  a objednávky: 
0918 911 401 pokladňa, 
046/5475736 kancelária pevná linka

Čo nové vo Volcane?

Nový tanečný rok sme odštartovali 
príjemným rozhovorom v Beta rádiu. 
Všetky tanečné skupiny už usilovne 
pracujú na nových choreografiách. 
Tak, ako každý rok, aj tento bude 
vo Volcane rôznorodý a zastúpené 
budú všetky tanečné štýly. Pre deti 
pripravujeme množstvo aktivít, naj-
bližšie nás čaká čarodejnícky večer 
či halloweenska párty. Naši juniori 
odštartujú súťažnú sezónu už v no-
vembri a to hneď vo veľkom štýle. 
Pocestujú do Českej republiky na 
Majstrovstvá sveta, kde bude súťažiť 
14 krajín a viac ako 6000 choreogra-
fií. Viac sa o nás a našich aktivitách 
dozviete na našej facebookovej 
stránke: SZUŠ Volcano. Plánujeme aj 
krásnu akciu pre verejnosť, o ktorej 
sa dozviete už čoskoro.

Romanka
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- Zameranie a vytyčovanie stavieb a pozemkov
- Porealizačné zamerania, zameranie adresného bodu
- Vecné bremená, kontrolné merania

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

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

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

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

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

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

Stavebniny Horný koniec 0905 259 192

Army Shop SklennéA
K
C
I
A

Zľavy až do 30%
 KAPSAČE BDU        15,90 €    11,90 € 
Teplé gumáky Captain           27,50 € 
Obuv
Comodore - Protimina
Nohavice - bundy -čapice   TEPLÉ

telefón:                  0902 584 948

Army SHOP SKLENNÉ

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

Prenájom priestorov 
- SVADBY
- KARY
- OSLAVY
- Firemné podujatia

Podnikateľský inkubátor
Komplet služby+ foto

046/ 5444013

Pozor na podomových predajcov
Upozorňujeme obyvateľov, že sa v našom meste opäť rozmáha podomový 
predaj. Je nutné, aby si obyvatelia uzamykali svoje hlavné vchody a do vnútra 
vpúšťali iba ľudí, ktorých čakajú. 

V prípade, ak u vás zazvoní podozrivý podomový obchodník, je nutné ihneď 
kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle 046/54 75 007, alebo priamo 
hliadku na mobilnom telefónnom čísle 0905 499 384. 

Je nutné oznámiť presnú lokalitu, kde sa podozrivá osoba objavila a popis 
osoby – zapamätajte si  oblečenie, výšku, prípadne zvláštne znamenie (jazva, 
pehy, materské znamienko a pod.)

VMT


