
Od roku 2008 je súčasťou Re-  
gionálnych osláv Dňa baníkov v 
Handlovej aj udeľovanie ocenenia 
Plaketa za rozvoj baníctva na hor-
nej Nitre. Ocenenie je prejavom 
verejného uznania za významné 
činy a aktivity pri rozvoji baníctva 
v našom regióne. Autorom krás-
nej plakety je akademický maliar 
Rudolf Cigánik.

V roku 2015 boli udelené tri ocene-
nia. A bol to hold technickému umu, 
ktorý má schopnosť posúvať veci 
dopredu.

Prvým oceneným je prof. Ing. Peter 
Trančík, CSc. Na Baníckej fakulte 
Vysokej školy technickej v Košiciach 
promoval v roku 1955. V roku 1967 
obhájil doktorskú dizertačnú prácu 
a získal titul kandidáta vied, o tri 
roky neskôr habilitoval na docenta. 
V roku 1987 bol menovaný profeso-
rom baníctva. Pôsobil na zahranič-
ných univerzitách vo Veľkej Británii   
a Indii. Napísal početné učebné 
texty, ktoré dodnes využívajú štu-
denti baníctva. Počas dlhých rokov 
svojho vysokoškolského pôsobenia 
vychoval stovky mladých banských 
inžinierov. Mnohí z nich sedeli aj 
v obradnej miestnosti Mestského 
úradu v Handlovej a blahoželali mu 
k oceneniu.

Teoretické základy sú dôležité, ale 
určite nie sú zárukou úspechu. 
Aj na techniku treba mať talent a 
druhému ocenenému sa ho dostalo 
neúrekom. A s ním aj odvaha púštať 
sa do nových vecí. Ing. Tadeáš 
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Babie leto

Zrazu, na začiatku jesene, príde 
niečo výnimočné, čo trvá len krátky 
čas. Ničomu sa to nepodobá. Hoci 
je teplo skoro ako v lete, všetko 
okolo už vyzerá jesenne. Toto 
magické kratulinké ročné obdobie 
voláme Babie leto. Za svoj názov 
vďačí jemným pavučinám, ktoré 
poletujú vo vzduchu a pripomínajú 
šedivé vlasy babičiek. Ale má aj iné, 
rovnako krásne názvy - Zlatý októ-
ber, Leto sv. Martina, Indiánske leto 
či Cigánske Vianoce.  

 A v čom je mágia Babieho leta? My 
ľudia sa s príjemnými vecami ťažko 
lúčime. A keď odchádza leto, ešte 
sa s tým celkom nevieme zmieriť. 
Babie leto je malý zázrak, je to taký 
letný darček, šanca ešte naposledy 
obrátiť tvár k slnečným lúčom a 
potom zas až o rok. Farebné listy na 
stromoch, červené jabĺčka a hnedé 
gaštany, sladké strapce hrozna            
s prísľubom mladého vína, orechy      
v tráve, prvé polienka praskajúce   
v krbe ... A pre nás, čo sme to za-
žili, vôňa čerstvo rozoranej zeme                
a zemiakov pečených v pahrebe na 
zemiakovej brigáde. Pamätáte?

Na jeseň príroda odovzdá, čo má 
a potom sa pripraví na odpočinok. 
Ako keby nám hovorila: „Hej, roz-
mýšľaj a urob to isté!“.  Tak si užite 
Babie leto a pokúste sa počúvať, čo 
nám jeseň chce povedať...

Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej

PC Kurz 1+1
v Podnikateľskom inkubátore
 jeden lektor, jeden žiak

30 eur/kurz
046 5444 013

Walla začínal ako mladý absolvent 
Vysokej školy baníckej v roku 1956 
v Nováckych uhoľných baniach ako 
mechanik. Technický zdatný, erudo-
vaný a ambiciózny technik sa po-
stupne stal hlavným konštruktérom 
výstuže radu BMV. Na svojom konte 
má viacero patentov.  Navrhol napr. 
banskú mechanizovanú výstuž BMV 
pre stenové poruby, za ktorú získal 
v roku 1988 Národnú cenu. Táto vý-
stuž je v súčasnosti základom mecha-
nizovanej ťažby uhlia na stenových 

poruboch Hornonitrianskych baní.  
Vďaka nej sa výrazne zvýšila bezpeč-
nosť, produktivita a kultúra práce na 
stenových poruboch. K rozvoju regi-
ónu prispel  aj  ako konštruktér mo-
torových a bezmotorových lietadiel, 
najznámejšie je WT Dynamic, ktoré 
patrí vo svojej triede medzi svetovú 
špičku. V roku 2009 získal ocenenie 
„Krištáľové krídlo“, za celoživotné die-
lo a za zviditeľňovanie Slovenska.    

(Pokračovanie na str.2)

Ocenili technický um 

Deň otvorených dverí v samospráve

20.október 2015
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Tohtoročné oslavy Dňa baníkov boli o čosi komornejšie ako 
sme zvyknutí. Kvôli rekonštrukcii námestia chýbal jarmok, 
kolotoče aj alegorický sprievod Pálfyho Laura. Oslavy sa 
začali spomínaním na mestskom cintoríne. Prítomní vzdali 
pietnym aktom úctu viac než štyrom stovkám mužov, 
ktorých život vyhasol v baniach na hornej Nitre. 

Program pokračoval odovzdaním Plakiet za rozvoj 
baníctva na hornej Nitre (viac v samostatnom článku) 
a baníckou omšou v kostole sv. Kataríny. Počas oboch 
sviatočných dní boli v  SBM – Cesta uhlia, Múzeum 
uhoľného baníctva na Slovensku dvere otvorené dokorán. 
Okrem vstupu zdarma, bola pre  návštevníkov pripravená 
výstava obrazov z 2. handlovského maliarskeho sympózia. 
Počas týchto dvoch dní navštívilo expozíciu takmer 250 
návštevníkov. A rušno bolo aj v sobotu 5.septembra na 
bani Handlová počas tradičného fárania do podzemia.

Rd

Oslávili sme Deň baníkov

Ocenili technický um 
Cesta od myšlienky k skutku býva 
zložitá. Ale ak sa stretne výborný 
konštruktér - vizionár a odvážny, 
zdatný strojár, ktorý myšlienke uverí, 
je všetko jednoduchšie. Tretí ocene-
ný Ing. Ľudovít  JANČICH nastúpil 
v roku 1954 na Baňu Nováky. Viac ako 
dve desaťročia pracoval v rôznych 
technických funkciách.  Výrazne 
sa podieľal na výstavbe banských 
strojární, ktoré zabezpečovali zod-
povedajúcu techniku pre potreby 
produktívnych pracovísk. Ing. Ľudo-
vít Jančich zúročil všetky odborné 
vedomosti a cenné skúsenosti, aby 
vybudoval jadro pracovného kolek-
tívu a rozbehol prevádzku nového 
strojárskeho závodu BME Nováky. 
V čase rozvoja baníctva, zdokonaľo-
vania technológií a špičkových ťažieb, 

boli banskí strojári pod jeho vedením 
schopní vyvíjať moderné a technicky 
náročné výrobky. „Našťastie, bola tu 
taká atmosféra, také uvedomie si, že 
treba tú ťažkú banícku prácu zľahčiť. 
A málokde bola taká symbióza medzi 
strojármi, technickým rozvojom a 
ľuďmi z produktívných pracovísk. 
Skúsenosti z podzemia boli využité 
pri tvorbe banskej techniky, ktorá 
im následne uľahčila prácu“, povedal   
Ing. Peter Čičmanec, generálny riadi-
teľ HBP a.s. Prievidza bezprostredne 
po oceňovaní.

Aj vďaka Petrovi Trančíkovi, Tadeášovi 
Wallovi a Ľudovítovi Jančichovi nie je 
100 rokov ťažby uhlia na hornej Nitre 
len o tonách vyťaženého uhlia, ale aj 
o technickom pokroku a víťazstve 
ľudského rozumu nad drinou hlboko 
pod zemou.                                        Rd

Plaváreň sa pripravila na sezónu
V lete väčšina z nás oddychovala a užívala si dovolenku. Na handlov-
skej plavárni sa však nelenilo. Letnú prestávku využili na rekonštrukciu                        
a nutné opravy. Okrem každoročnej štandardnej údržby, pozostávajúcej 
z upratovania a dezinfekcie bazénov, sa tento rok prikročilo k zásadnejším 
stavebným úpravám. V bazénoch sa zaplátal „koberec“ – odstránili všetky 
praskliny a diery na dne. Veľké okná boli vymenené, pôvodné zostalo iba 
hlavné presklenie na bazéne. Steny dostali nový šat, vystierkovalo sa 200 
m, vymaľované sú šatne, sprchy a záchody. Chlórovacie zariadenie má za 
sebou povinnú revíziu. Servisnému zásahu bola podrobená veľká a malá 
vzduchotechnika a nevyhlo sa mu ani zariadenie, ktoré sa stará o príjemnú 
teplotu vody v bazéne. Detský bazén sa zas môže tešiť z nového, kvalitnej-
šieho osvetlenia.

Plaváreň otvorila svoje brány vo veľkom štýle. 14. septembra 2015 sa začala 
sezóna ranným plávaním a 21. septembra 2015 štartom akcie Move Week. 
Počas plaveckej štafety miest  294 plavcov v Handlovej zaplávalo 26 425 
metrov, čo predstavuje 1057 bazénov.
A aké novinky čakajú na návštevníkov plavárne?
Plaváreň sa zamerala najmä na regeneráciu tela i ducha. Nový masér zaru-

čuje kvalitu, ktorú chce plaváreň svojim návštevníkom poskytovať. Okrem 
klasických masáží všetkých problémových častí tela, ponúka novinku 
- detoxikačnú medovú masáž. Vyskúšať môžete i liečivý rašelinový zábal. 
Rašelina v sebe skrýva nespočetné množstvo živín, prírodných stopových 
prvkov a minerálov. Svojim zložením zvyšuje prekrvenie, zlepšuje činnosť 
svalstva a kĺbov, podporuje rýchlejšie vstrebávanie krvných výronov, zlep-
šuje stav tzv. pomarančovej pokožky, zlepšuje hojenie ťažkých kožných 
exémov a mnoho ďalšieho.

Na plavárni vás však po novom vedia aj dočasne „pozliepať“ prostredníc-
tvom tejpovania. Základným princípom kinezio tejpovania je prepojenie 
úponov svalov a spevnenia vonkajšej časti svalov pomocou pružnej bavl-
nenej pásky. Tá vydrží na koži niekoľko dní, počas ktorých sval alebo kĺb po-
zitívne ovplyvňuje. Tejpovanie je vhodné pri bolesti chrbta, svalov, úponov 
či šliach. Metóda pochádza z Japonska a má dlhoročnú tradíciu.

Plavecký klub má pripravené kurzy pre tých, ktorí si chcú zdokonaliť svoju 
plaveckú techniku, ale aj pre tých, ktorí plávať ešte nevedia. Tréningovú 
činnosť vedú  skúsení a kvalifikovaní tréneri. Ponuka je bohatá, stačí už len 
prekonať  pohodlnosť a prísť. Otvorené je od pondelka do piatku od 9.00 h 
do 20.00 h, v sobotu a nedeľu od 9.00 h do 19.00 h. Informovať ale aj objed-
návať sa môžete na tel. čísle 0918 911 401.                                                      VMT



Spoločnosť PARTE s.r.o - správa 
cintorína 

oznamuje návštevníkom cintorína, 
že pri príležitosti Sviatku všetkých 
svätých a Pamiatky zosnulých, 
bude mestský cintorín Handlová 
otvorený v týchto hodinách:

štvrtok    29.10. - 8.00 - 21.00 h
piatok      30.10. - 8.00 - 21.00 h
sobota      31.10. - 8.00 - 21.00 h
nedeľa         1.11. - 8.00 - 21.00 h
pondelok    2.11. - 8.00 - 21.00 h

Osvetlenie cintorína bude zabez-
pečené v týchto dňoch v čase 
od 18.00 - 21.00 h.

Zmeny nájomcu HM, zmeny adre-
sy trvalého pobytu nájomcu HM, 
konzultácie k HM ako i platby a 
vydanie zmlúv na prenájom HM 
podľa zákona č.131/2010Zb.z.         
o pohrebníctve vybavíte v kance-
lárii nachádzajúcej sa v domčeku 
označenom Pohrebná služba pri 
vstupe do cintorína v Handlovej.
Vaše pripomienky a návrhy týka-

júce sa zlepšenia správy a činnosti 
cintorína zasielajte priamo na 
adresu:

Parte, s.r.o.,Hviezdoslavova 9, 
971 01 Prievidza, alebo e-mailom: 
cintorinhandlova@gmail.com
(s uvedením mena, adresy a telefónne-
ho čísla.)

Prosíme návštevníkov cintorí-
na, aby veľký odpad hádzali do 
veľkoobjemového kontajnera.

Príchod k cintorínu a parkova-
nie bude zabezpečené členmi 
mestskej polície.

Vážení návštevníci, ďakujeme za 
porozumenie, vzájomnú tolerant-
nosť a rešpektovanie pokynov 
mestskej polície a správy cinto-
rína.  

Stála služba  09075522 00
Cintorín Handlová  046/ 5476506

Informácie z MsÚ Handlovské         noviny 3

V apríli 2014 podalo mesto Handlo-
vá projekt na získanie eurofondov 
na rekonštrukciu viac ako 50 roč-
ných priestorov Mestskej knižnice 
a Domu kultúry. Knižnica vo svojich 
starých priestoroch poskytovala 
záujemcom svoje služby od roku 
1991.

7. septembra 2015 bola podpísaná 
zmluva s úspešným uchádzačom           
z verejného obstarávania, nitrianskou 
firmou AZ GREEN WORKS s.r.o. Hneď 
na druhý deň sa odovzdalo stave-
nisko a bez zbytočných odkladov sa 
rekonštrukcia začala. V súčasnosti sú 
z väčšej časti ukončené búracie prá-
ce a dokončujú sa elektroinštalácie. 
Obyvatelia mesta si určite všimli zo 
všetkých strán chýbajúce okná na 
budove. Tie budú v najbližšej dobe 
vymenené. Začali sa i práce na re-
konštrukcii strechy. Súčasťou opravy 
strechy bude aj inštalácia aktívneho 
bleskozvodu. Cieľom stavebno-tech-
nického riešenia objektu je komplex-
ná výmena a zateplenie strešného 
plášťa a povrchu plochej strechy, 
zateplenie fasády, výmena okenných 
a dverných výplní. Cieľom staveb-

Termín ukončenia 
rekonštrukcie CMZ 
sa blíži

Termín ukončenia najväčšej re-
konštrukcie v centre Handlovej za 
posledné desaťročia sa blíži. 

V týchto dňoch už pohľadom Han-
dlovčanov na rodiace sa námestie ne-
bránia ochranné ploty. A tak sa  každý 
deň dajú pozorovať jeho premeny. 
Keď sa pozriete od pošty, možno aj 
vás prekvapí, aké je námestie veľké. 
Celá plocha sa neuveriteľne otvorila. 

Pred  mestským úradom je nová cesta, 
naopak mizne spojovacia cesta od 
hotela Baník k Slovenskej sporiteľni. 
Námestie s parkom sa spájajú. Každý 
deň je väčšia plocha novej dlažby, 
prvé kontúry dostáva aj nový park. 
Stavebné práce sa spred mestského 
úradu presunuli na druhú stranu, pred 
obchody. Vybavovanie alebo nákupy 
v meste sú v Handlovej čoraz dob-
rodružnejšie. Nikdy neviete, kadiaľ 
sa najrýchlejšie dostanete tam, kam 
sa dostať plánujete. A beda vám, ak 
máte vysoké podpätky :)! Aj jazdenie 
po meste si vyžaduje trpezlivosť              
a pozornosť. 

Dopravná situácia 
sa rýchlo mení

Od 5.septembra sa doprava presunula 
spred obchodov pred mestský úrad. 
Od 15.septembra bola uzavretá časť 
Potočnej ulice a Partizánska ulica sa 
stala v smere do mesta slepou. Táto 
cesta sa sprejazdní prvý októbrový 
týždeň.

Podľa stavbárov idú práce podľa har-
monogramu. Ale každý výkop prináša 
isté riziko. Doterajšie „prekvapenia“ sa 
podarilo pomerne rýchlo zvládnuť a 
veríme, že to tak bude i naďalej. Stav-

be zatiaľ prialo aj počasie. Termíny 
sú šibeničné, tempo práce rýchle.... 
myslite na to, keď budete najbliššie 
prechádzať mestom a hromžiť, že je 
to tu ako v blázinci. Tí chlapi na stavbe 
sa určite cítia rovnako a rovnako ako 
my si vydýchnu, keď bude Námestie 
baníkov v Handlovej hotové.

Redakcia HN 

Rekonštrukcia knižnice

no-technického riešenia interiéru  je zmena dispozícií, 
výmena podláh, nová zdravotechnika, vzduchotechnika, 
klimatizácia, oprava existujúcich rozvodov vody, kanali-
zácie, elektrickej energie a podobne. Všetky navrhované 
riešenia sú v súlade s bezbariérovou architektúrou. Pre 
imobilných bude vystavaná i schodisková plošina vedúca 
na 2. podlažie.

Popri stavebnom projekte sa pracuje na súvisiacich 
projektoch, ktoré by mali v knižnici zabezpečiť modernú 

audiovizuálnu, projekčnú a počítačovú techniku, vybave-
nie interiéru (knižničné regály, obslužné pulty, šatníkové 
zostavy, vybavenie detského kútika a ďalší mobiliár). 
V budove by mal pribudnúť i kamerový systém. Ten by mal 
byť najmä prevenciou pred znehodnocovaním knižného 
fondu a knižničného vybavenia. 

Koniec rekonštrukčných prác je naplánovaný na 31. októb-
ra 2015. V nových priestoroch knižnice by sme teda mohli 
začať čítať a študovať už v priebehu novembra.         VMT

OZNAMY SPRÁVY CINTORÍNA
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POMÁHAME 
DOSAHOVAŤ VAŠE CIELE

Help, n.o. v októbri 2015 otvára 
tieto kurzy:

· OPATROVANIE, otvorenie   
 12.10.2015
· ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ SBS,  
 otvorenie 26.10.2015 

do kurzu sa prihláste najneskôr 
16.10.2015 do 10,00 hod.

· NEMECKÝ JAZYK, otvorenie  
 19.10.2015
· 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.

PALUBOVKA

MBK Handlová mal cieľ pokračovať 
v kvalitnej práci a poskladať konku-
rencieschopný a atraktívny tím aj 
do nasledujúcej sezóny. Dnes  však 
stojíme pred problémom, ktorý už ne-
znesie odklad. Po sérii dažďov im uro-
bila škrt cez rozpočet spodná voda. 
Palubovka sa vydula a nespĺňala ani 
tie najzákladnejšie kritériá. Vedenie 
klubu spoločne s primátorom mesta 
Handlová zvažovali všetky možnosti. 
Stará športová hala po veľmi dlhom 
čase prejde rozsiahlou rekonštruk-
ciou a bude jej opäť prinavrátený 
kredit športoviska, vhodného na 
reprezentáciu nášho mesta. Súčasťou 
rekonštrukcie bude aj hľadisko. Staré 

lavice vystriedajú moderné sedadlá. 
„Chceme aby sa u nás v hale fanú-
šikovia cítili pohodlne a komfort-
ne. Urobíme všetko, aby sa nám 
tento cieľ podarilo naplniť. Čaká 
nás veľa roboty, ale tešíme sa na 
výsledok. Veď si to naša staručká 
hala zaslúži.“, vyjadril sa športový 
riaditeľ MBK Handlová Ivan Kartáč. 
Ďalším dôležitým krokom k napl-
neniu tohto cieľa bolo schválenie 
projektu rekonštrukcie palubovky na 
mestskom zastupiteľstve 24.septem-
bra. 
Financie vo výške 40 000 Eur poskytol 
Úrad vlády SR.  Celú myšlienku pro-
jektu podporil poslanec Jozef Juríček 
slovami: „Hľadajme spôsoby a nie 
dôvody“. A tak sa už teraz všetci te-
šíme na novú tvár palubovky.

DIVOKÁ KARTA
Jedinou podmienkou k prerušeniu 
sezóny bola účasť MBK Handlová 
v nasledujúcej sezóne 2016/2017. 
Klub oslovil vrchného riaditeľa SBL 
Petra Mičudu a všetky basketbalové 
kluby v SBL. Následne na to požiadali 
o divokú kartu na sezónu 2016/2017 
z dôvodu rekonštrukcie haly. Nakoľko 
problém so starou palubovkou bol 
dobre známy aj medzi klubmi, divokú 
kartu jednohlasne potvrdili. 

Znamená to, že MBK Handlová má 
garantovanú účasť od všetkých 
klubov a vedenia SBL v sezóne 2016/
2017 aj napriek absencii v aktuálnej 
sezóne. 

Soryana Hádenová

Pozvánka na MsZ

Primátor mesta Handlová, Rudolf 
Podoba pozýva na mestské zastupi-
teľstvo mesta Handlová, vo štvrtok,     
29. októbra 2015 o 14,00 hod. do 
veľkej zasadacej miestnosti MsÚ 
Handlová. Pozvánku s programom 
nájdete na www.handlova.sk

Nové ihrisko a nová palubovka

Zvoz druhotných surovín
7. 10.  plasty
13.10.  kovy
14.10.  papier
21.10.  plasty
28.10.  papier

Pietny akt 
pri príležitosti Pamiatky zosnulých sa uskutoční 
30. októbra 2015 na mestskom cintoríne. Bližšie 
upresnenie času konania bude zverejnené na 
stránke mesta a v mestskom rozhlase.

Predám 1 izbový byt na Ul. 29. augusta 3, 
Handlová. Plastové okná, plávajúca podlaha, obklady 
strop, rohová kuchynská linka. Treba vidieť. 
Cena 12 000 eur. Dohoda istá. Tel. kontakt: 0910 
988 162.

Predám záhradu 420 m2  s murovanou chatou 
v osade Nad kúpaliskom v Handlovej (elektrina, voda, 
suché WC, južná strana). Volať po 19 hod. alebo v sobo-
tu a nedeľu. Tel. kontakt: 00436767764750 alebo 0949 
658 299.

Kúpim záhradu
Kúpim záhradu v Handlovej. Tel. kontakt: 0907 081 194.

Z rokovania mestského 
zastupiteľstva

24.septembra sa poslanci Mestské-
ho zastupiteľstva v Handlovej zišli 
na 8.zasadnutí v tomto volebnom 
období. 

V prvej časti rokovania hlasovali o na-
kladaní s majetkom mesta, o schvále-
ní kúpy pozemkov v prospech spol. 
Hater – Handlová, spol. s.r.o. a o ná-
vrhu VZN  mesta Handlová  č.2/2015, 
ktoré upravuje  Prevádzkový poriadok 
pohrebísk na území mesta. 

V druhej časti rokovania hodnotili 
hospodársku činnosť mestských 
organizácií, neziskových organizácií, 
škôl a školských zariadení za I. polrok 
2015. Následne vedúci ekonomic-
kého oddelenia MsÚ Peter Mendel 
predložil informatívnu správu o stave 
pohľadávok a záväzkov mesta za rov-
naké obdobie. Predložené boli aj in-
formatívne správy o pripravovaných 
kultúrnych podujatiach na IV. štvrťrok, 
vyhodnotenie III. štvrťroka, správa 
o prideľovaní bytových a nebytových 
priestorov za II. štvrťrok a odznela 
aj správa hlavnej kontrolórky mesta 
o výsledkoch  vykonaných kontrol.  
O činnosti DaMP-u za uplynulý škol-
ský rok informovala vo svojej správe 
vedúca oddelenia mládeže a techniky 
CVČ Paulína Deliová.

V 12. bode poslanci schvaľovali dva 
aktuálne projekty „Vybudovanie 
multifunkčného ihriska v areáli ZŠ 
Morovnianska cesta Handlová“ a 
„Rekonštrukcia profesionálnej palu-
bovky“. 

V prípade multifunkčného ihriska je 
poskytovateľom dotácie Úrad vlády 
Slovenskej republiky v rámci progra-

mu „Podpora rozvoja športu na rok 
2015“, s cieľom podpory výstavby 
multifunkčných ihrísk zameraných 
predovšetkým na deti a mládež. 
Na multifunkčné ihriská sú kladené 
presné technické požiadavky, čo 
zdôraznil aj primátor mesta Handlová, 
Rudolf Podoba. Zároveň poukázal na 
to, že multifunkčné ihrisko poskytuje 
možnosť vybudovania ľadovej plo-
chy, čím sa zabezpečí jeho celoročné 
využívanie. 

Poslanci schválili prijatie dotácie 
Úradu vlády SR vo výške 40 000 eur, 
realizáciu projektu a spolufinanco-
vanie projektu vo výške 28 308, 32 
eur s DPH z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt. 

Primátora mesta poverili podpísať 
zmluvu so zhotoviteľom projektu. 
V závere rokovania schválili aj prijatie 
dotácie z Úradu vlády SR  vo výške 
40 000 eur s DPH na rekonštrukciu  
profesionálnej palubovky v športovej 
hale a odporučili dotáciu zapracovať 
do rozpočtu mesta. 

Soryana Hádenová
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Keď to už bez 
pomoci nejde 
   
V Handlovej dlhé roky chýbalo 
zariadenie pre seniorov. Na umiest-
nenie v Bôriku bol poradovník a 
ten, kto mal šťastie, že sa mu tam 
mamičku či otca podarilo umiest-
niť, musel za nimi dochádzať 30 km. 
Od 2.januára 2014 máme v Handlo-
vej nové, moderné Senior centrum.  
Tí, ktorí sa už nedokážu o seba po-
starať sami a ich blízki to z rôznych 
dôvodov nemôžu urobiť sami, už 
nemusia opúšťať mesto, v ktorom 
častokrát prežili celý svoj život. Ale, 
ako to už u nás býva, vždy sa nájde 
niečo, čo sa nám nepáči. A častokrát 
riešime veci, bez toho, aby sme mali 
dosť informácií.

Jednou z otázok na ktoré v Senior 
centre často odpovedajú je, prečo, 
keď nie je naplnená plná kapacita 
(100 miest) mi povedali, že momen-
tálne nemajú voľné miesto a zaradia 
ma do poradovníka?

Emília Nyitrayová, riaditeľka Senior 
centra Handlová:
Naše zariadenie poskytuje niekoľko 
druhov sociálnych služieb. Prvou z nich 
je Zariadenie pre seniorov s kapacitou 
80 miest. Služba sa poskytuje ľuďom, 
ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odká-
zaní na pomoc inej osoby. O túto službu 
je najväčší záujem, kapacita je plná                
a posledné tri mesiace vedieme na voľ-
né miesta poradovník. Druhou službou, 
o ktorú je veľký záujem, je Zariadenie 
opatrovateľskej služby s kapacitou  6 
miest. Ide o dočasnú službu, po uplynutí 
určitej doby sa klient môže vrátiť do-
mov. Voľné miesta nemáme a je na ne 
poradovník. Domov sociálnych služieb, 
čo je naša ďalšia služba, má kapacitu 
8 miest a využívať ho môžu osoby, kto-
ré  sú odkázané na  pomoc inej fyzickej 
osoby  a ich stupeň odkázanosti je naj-
menej V. alebo osoby, ktoré sú nevidiace 
a  ich stupeň odkázanosti je najmenej  
III. V tejto službe poskytujeme ambu-

lantnú starostlivosť formou týždenné-
ho alebo denného pobytu. Nemáme 
žiadnu možnosť vyhovieť rodinám 
podľa ich aktuálnych potrieb. Zákon 
to jednoducho nedovoľuje. Posledná 
služba - Denný stacionár s kapacitou 
6 miest je nová forma sociálnej služby 
pre občanov nad 18 rokov. Poskytuje 
sa len na určitý čas  v pracovné dni a v 
pracovnom čase.

Kto rozhoduje o tom, na aký druh so-
ciálnej služby má človek nárok?

Emília Nyitrayová, riaditeľka Senior 
centra Handlová:
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu 
službu vydáva príslušné sociálne od-
delenie mesta alebo obce. Podkladom  
k jeho vydaniu sú dva posudky: sociálny 
a zdravotný. Sociálny mapuje stupeň 
potrebnej pomoci pri každodenných 
aktivitách (kúpanie, obliekanie, stra-
vovanie a pod.) a zdravotný vypisuje 
obvodný lekár, resp. ošetrujúci lekár. 
Povinnosťou zariadenia, ak má voľné 
miesto, je potom prijať tohto občana. 
Veľakrát počujeme, že do nášho za-
riadenia prijímame občanov s ťažkým 
zdravotným postihnutím.  Ale aj oni  
predkladajú pri prijatí právoplatné 
rozhodnutie, že sú odkázaní na soci-
álnu službu. Do zariadenia prichádza 
len ten, kto je na pomoc odkázaný. 
A práve s našou pomocou  očakáva ešte 
„slušný“ život. Na invalidnom vozíku? 
A prečo nie? S ťažkým zdravotným po-
stihnutím? A prečo nie?  Ten, kto zvláda  
sám „fungovať„ vo svojom rodinnom 
prostredí, dokáže sa sám , resp. len 
s minimálnou podporou iných o seba 
postarať, netúži žiť v zariadení sociál-
nych služieb. Chce byť doma.
Keby som teda mala čo najjednoduch-
šie odpovedať na obe vaše otázky, 
povedala by som to takto: o tom, na 
akú službu má človek nárok nerozho-
dujeme my. Ak má občan právoplatné 
rozhodnutie a my máme voľné miesto, 
musíme ho prijať. A to bez ohľadu na 
jeho vek a druh zdravotného postihnu-
tia. Ak nemáme voľné miesto v službe, 
na ktorú má občan rozhodnutie, ale 
máme voľné miesto v inej službe, nemô-
žeme ho prijať v rozpore s rozhodnutím 

posudkovej komisie. V tomto je zákon 
nekompromisný.
Niektorým ľuďom sa zdá, že v Senior 
centre je zamestnaných priveľa ľudí. 
Od čoho závisí počet zamestnancov?

Emília Nyitrayová, riaditeľka Senior 
centra Handlová:
Platný zákon o sociálnych  službách 
striktne určuje počet zamestnancov 
na počet klientov a to minimálne 
v pomere 1:2.  Treba si tiež uvedomiť, 
že poskytujeme nepretržitú prevádzku:                                                                                          
- na zdravotno – opatrovateľs-
skom úseku  denne 24 hodín                                                                         
- na stravovacom úseku  denne 12 
hodín (od raňajok, desiaty, obeda, olov-
rantu až po teplú večeru).
Prijímanie zamestnancov  bolo postup-
né, vždy  v nadväznosti na aktuálny 
počet klientov (príklad: 50 klientov 
– min. 25 zamestnancov a z nich min   
60 % odborných. Odborní zamestnanci 
sú: sociálna pracovníčka, inštruktorky 
sociálnej rehabilitácie, zdravotní pra-
covníci  ....a opatrovatelia).   Najviac 
pohovorov  bolo vykonaných práve 
na pracovnú pozíciu: opatrovateľ/-ka.  
Aj  napriek splneniu  požadovaného 
minimálneho vzdelania  220 hod. 
opatrovateľského kurzu, sme evidovali 
najväčší pohyb zamestnancov. Niektorí  
zamestnanci odišli po 1 dni, niektorým 
to trvalo  jeden mesiac , kým priznali, že 
to, čo sa od nich očakáva, nezvládnu. 
Úkony, ktoré opatrovateľ vykonáva  
v najväčšom počte sú fyzicky náročné, 
niekedy sa monotónne opakujúce 
a niekedy akoby nekončiace. No mimo 
týchto úkonov klient chce, aby k nemu 
pristúpil človek  ktorý ho chytí  za ruku, 
usmeje sa na neho. Keď zazvoní, určite 
potrebuje  pomoc. Chce „pridanú hod-
notu“, chce sa u nás cítiť ako doma.   Pre 
nás je dôležitý vzťah k práci a ochota 
učiť sa. Osobnostné predpoklady sú pre 
prácu v zariadení rovnako dôležité ako 
kvalifikácia.

Ako sú ľudia pri takýchto nárokoch 
odmeňovaní?

Emília Nyitrayová, riaditeľka Senior 
centra Handlová:
Priemerný plat opatrovateľa  za r. 2015 

je 440,- €. Každý rok sa odvíja ako 1,3 
násobok  minimálnej mzdy v súlade 
so zákonníkom práce. Samozrejme, 
že oceníme kvalitnú prácu osobným 
ohodnotením a odmenami. Za rok 
2014 sme ich vyplatili v celkovej výške 
23.780,- €.  Ale uvedomujem si, že je 
to práca, ktorá nikdy nebude ocenená 
dostatočne. Sú jednoducho veci, ktoré 
sa zaplatiť nedajú.

Aké je, podľa vás, najväčšie rozčarova-
nie po takmer dvoch rokoch fungova-
nia handlovského Senior centra?

Emília Nyitrayová, riaditeľka Senior 
centra Handlová:
Myslím si, že mnohí uchádzači o prácu 
u nás mali predstavu zariadenia pre 
seniorov z amerických filmov. Babičky   
a dedkovia, ktorí hrajú karty a bavia 
sa. A jediné, čo potrebujú je milá spoloč-
nosť a dohľad. Ale zákon  zrozumiteľne 
definuje, komu má byť poskytovaná 
sociálna služba:  človeku,  ktorý je odká-
zaný na pomoc inej osoby! Zariadenie 
sociálnych služieb nie je penziónom 
pre dôchodcov. Zákon sa sprísnil. Ak je 
niekto „v pohode“, dokáže sa s menšími 
problémami o seba postarať a jeho 
najväčším problémom je, že sa cíti osa-
melo, musí hľadať iný druh zariadenia. 
Tie však štát nedotuje a sú väčšinou na 
priamu platbu. My sme tu pre ľudí, ktorí 
si už sami pomôcť nedokážu. A tak im 
pomáhame, ale snažíme sa aj o to, aby 
čas, ktorý u nás prežijú, bol pre nich prí-
jemný a plný porozumenia. Pomáhajú 
nám v tom naše rodiny tým, že majú 
pochopenie pre našu prácu, rodiny 
našich klientov a dobrí ľudia, ktorí majú 
dar pomáhať.

A na záver trochu štatistiky. V septem-
bri  2015 bolo v Senior centre umiest-
nených  92 klientov, z toho takmer 60 
% žien.  Z Handlovej a okolia je pribl. 
56 % klientov. 40 % klientov má pri-
znaný najvyšší VI. stupeň odkázanosti,  
čo zodpovedá   prevažnej imobilite  
a odkázanosti na pomoc pri väčšine 
bežných denných činností.

Zhovárala sa Dana Reindlová

K blížiacemu sa sviatku Pamiatke 
zosnulých ponúkame priamo na 
mestskom cintoríne široký výber 
dušičkového tovaru: 

-  venčeky z umelej čečiny, 
 prírodné, šiškové, 
 umelé kytice, 
 živé, črepníkové 
-  chryzamtémy, vázy, 
 lampáše, 

- kahance, náplne, 
 večné svetlá, 
- anjeli rôznych veľkostí  
 a mnoho iného.

Predaj bude zabezpečený v týchto dňoch:

Štvrtok      29.10. 7.30  - 17.00 hod.   
Piatok        30.10. 7.30  - 17.00 hod.    
Sobota       31.10. 8.30  - 17.00 hod.    
Nedeľa         1.11. 8.30 - 17.00 hod. 
Pondelok     2.11. 8.30  - 17.00 hod. 

Ďakujeme, 
že využijete naše služby

Pracovníčky kvetinárstva Parte s.ro.

STÁLA SLUŽBA  
0907 55 22 00
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Jubilanti 
S E P T E M B E R   2015

Mária   Chmelová
Mária   Kováčová
Gabriela  Katinová
Anna   Kmeťová
Emil   Polák
Jozefína  Šarlejová
Anna   Kafková
Ján   Gurin
Magdaléna  Moravčíková
Brigita               Baranová
Oľga   Géciová
Štefan               Božik
Kamila    Ištvániková
Július   Penzeš
Anna   Beerová
Ing.Pavel  Karolyi
Mária   Maláriková
Hermína  Paláková
Marta   Kontinová
Klaus   Klár
Jolana     Pintérová
Tibor   Kováč
Marta   Kruppová
Zuzana    Litvová
Rozália   Némethová
Július   Kesely
Jozef   Molitor
Stanislav  Bobok
Veronika  Macková
Ladislav  Stráňovský
Margita          Gregorová

Úspech ZUŠ Handlová     
Tretí septembrový víkend ovládla 
Rimavskú Sobotu inštrumentálna 
hudba. Konala sa tu celoštátna 
súťaž v komornej a orchestrálnej 
hre DIVERTIMENTO MUSICALE. 

Súťažná prehliadka sa organi-
zuje ako bienále a je vrcholom 
dvojročnej prípravy komorných a 
orchestrálnych telies v SR. V rámci 
podujatia sa konal aj pracovný 
workshop zameraný na diela Hen-
ryho Purcella a Eugena Suchoňa. 

Naštudované skladby boli na záver 
súťaže  odprezentované spoločným 
orchestrálnym prevedením.

Farby mesta Handlová reprezento-
valo komorné teleso ZUŠ CINEMA 
MUZIKA. Predstavilo sa v obsadení: 
Katarína Engererová – husle, Denisa 
Smačková – klavír,  Jana Kočnerová 
– violončelo a žiačka z triedy K. En-
gererovej Pavlína Bátorová – husle. 
V súťaži sa predstavilo týmto sú-
ťažným programom: Klaus Badelt 
– Piráti z Karibiku, Christina Perri: 
A Thousend years, Carlos Gardel: 

Por Una Cabeza. Súťažili v kate-
górii Malé komorné telesá. Súťaž 
bola určená  pre profesionálne  a 
neprofesionálne telesá. Naši získali  
striebro v kategórii telies nad 18 
rokov. Tento úspech je potvrdením, 
že v našej škole učia skvelí učitelia, 
ktorí sú stále  umelecky činní a sú 
výnimoční aj v celoslovenskom 
kontexte. Náš súbor bol navyše 
doplnený žiačkou ZUŠ, takže tento 
výsledok je o to cennejší. Srdečne 
blahoželáme. Želáme veľa ďalších 
umeleckých úspechov.

- red - 

Škôlka nie je smetisko
      
V pondelok 31.augusta som sa neskôr popoludní  
vrátila do našej škôlky na Morovnianskej ceste 
dokončiť nalepenie linolea v triede. Zostala 
som zhrozená, čo som uvidela v areáli škôlky. 

Všade tam, kde sa naše malé deti hrajú, boli 
porozhadzované plastové a sklenené fľaše, roztrhané 
vreckovky a časopisy, krabičky od cigariet. A to 
nám v piatok  dokončili kosenie areálu!! Všetko 
bolo krásne vyčistené a pohrabané!!  Na kolotoči 
s obmedzenou prevádzkovou hmotnosťou 
(pre malé deti), sa točili 13- roční tínedžeri, 
obrubníky okolo pieskovísk boli vyvalené 
dovnútra. Strešné krytiny dostali cez toto leto 
vplyvom horúceho počasia poriadne zabrať. 
Každé stúpanie na strechu vytvára mikrotrhliny, 
cez ktoré nám potom do budov zateká. Čo 
môžeme čakať, keď sa po streche hospodárskej 
budovy a spojovacej chodby sa naháňajú 10- 
ročné deti (smutné je, že moji bývalí škôlkári)?       
Pýtam sa teda, rodičia, viete, čo robia vaše deti 
vo voľnom čase? To sa nebojíte, že vaše dieťa 
spadne zo strechy? Zamyslime sa všetci nad 
tým, v akom stave máme našu škôlku, ktorú 

potrebuje  aj vy, milí rodičia! Dovolíme, aby nám 
ju pravidelne likvidovali práve deti, ktoré ju 
pred pár rokmi navštevovali? Naozaj sme všetci 
naokolo takí nevšímaví? Veď naša škôlka je 
v strede sídliska! Zaujímavé je, že všetci vidia, 
čo robí učiteľka počas vychádzky s deťmi na 
dvore ... ale nevidia, ako deti zo sídliska 
ničia areál, ktorý s ťažkosťami udržujeme 
v bezpečnej prevádzke. Je mi to ľúto.  Práve my, 
učiteľky, robíme všetko preto, aby sa tu deti 
cítili bezpečne a spokojne. Natierame zábradlia 
(ktoré nám potom deti popíšu fixami), 
natierame lavičky a sedadlá na hojdačkách 
(ktoré nám potom deti poškriabu sklom a 
kľúčami), opravujeme strechu na altánku (ktorý 
nám potom deti polámu a pozhadzujú na 
trávnik). Viem, že poškodené oplotenie škôlky 
priam pozýva deti do areálu, ale bohužiaľ 
postaviť trojmetrový múr, ktorý by zabránil vstupu 
cudzích osôb do areálu nie je v našich silách. 

Preto, skúsme byť všímaví k svojmu okoliu a hlavne 
vysvetlime našim deťom, že ohrozovať zdravie nielen 
svoje, ale aj druhých je nezodpovedné. 

Jana Gurinová 
zástupkyňa Elokovaného pracoviska MC

Narodené detičky 
august/september 2015

Martin   Sýkora
Šimon   Ondrejka
Boris Lucas  Gavalec
Emma   Cholujová
Bibiana   Grúberová
Liana   Šimková
Sofia   Kalajová
Sofia Tereza  Dvorská
Petronela  Kršková
Viktória   Čoková
Liliana   Mentová

Opustili nás 
marec  august / september 

Rudolf  Paták  80

Ladislav  Nagy  71

Anton  Palovič  75

Vladimír  Prosba  59

Rudolf  Cintavý  44

Ivan  Morvay  74

Štefan  Schäffer  66

Gizela  Beránková  87

Věra  Rűckchlossová  81

Anna  Szabová  65

Adela  Čičmancová  80

Margita  Zorecová  91

Margita  Lukačovičová  85

Novootvorené 
a zrušené prevádzky 
v auguste 2015

Nové:
- Lekáreň Dr. Max                         
 Ul. M. Krššákovej

Presťahované:
- Spodné prádlo z Potočnej 781 
na Ul. 29. augusta 12

V mesiaci august neboli v mes-
te Handlová zrušené žiadne 
obchodné prevádzky.

Škôlka
Zo srdiečka ďakujeme všetkým 
rodičom za príjemný pobyt 
„welnes“ v Bojniciach. 
Eva Tušková, Majka Blahutová

Poďakovanie
Kolektív MŠ MC vyjadruje 
poďakovanie Ivanovi Kartáčovi 
za sponzorský dar formou 
reflexných viest. 

Jeseň v múzeu

S príchodom prvých jesenných dní pripravilo SBM – Handlová nové tvorivé 
aktivity nielen pre školopovinné deti. Určené sú aj širokej návštevníckej 
verejnosti. 
Prichádza jeseň a v areáli múzea je veľa gaštanov. Tie popadané sa stali 
nápadom pre tvorivú dielňu. Preto si príďte vytvoriť panáčikov, zvieratká 
či iné zaujímavé postavičky. Z padajúcich listov si vyčarujete zaujímavé 
odtlačky na rôznofarebné papiere či zemiaky. Zaujme aj kúzlenie dnes 
populárnej servítkovej techniky na kamienkoch. 

V priestoroch múzea vás radi privítame v dňoch pondelok – piatok, v čase 
od 8.00 h. – do 15.00 h. 

Jana Oswaldová
SBM – Handlová, Ul. SNP 25, tel. 5423973



Dňa 24.10.2015 uplynie 10 rokov, 
kedy dotĺklo srdce nášho milované-
ho manžela, otca, starkého a brata 

Pavla Liskovca.  

V našich srdciach žiješ naďalej. 
S láskou na teba spomína manžel-
ka, dcéry s rodinami a brat. 

Ocino, ďakujeme, že si s nami bol.

Dňa 16. októbra 2015 uplynú 
tri roky, čo nás opustil náš mi-
lovaný manžel, otec a starký 

Ing. Ján Podlužanský. 

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

 Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 

Dňa 20. augusta 2015 sme si pri-
pomenuli nedožité 90. narodeniny 
a 5.10. uplynie už 1 rok, kedy nás 
opustil náš otec, starý otec a pras-
tarý otec 

Ján Komár. 
Ťažko a smutno je nám všetkým, už 
nič nie je ako predtým. Čas plynie 
ako rieky prúd. Kto ťa mal rád, nevie 

zabudnúť. Navždy zostaneš v našich srdciach. 

S láskou spomínajú dcéry a vnúčence s rodinami. 

Dňa 5.10.2015 uplynul rok, 
čo nás navždy opustil man-
žel, otec, starý otec a priateľ 

Štefan Šišmič. 

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

S úctou a láskou spomína 
manželka a deti s rodinami.
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Dňa 24.10.12015 uplynie 
5 rokov, čo nás opustil otec 
a starký 

Jozef Tomka. 

S láskou spomínajú dcéry 
Magda a Viera s rodinami 
a syn Jozef s rodinou.

S hlbokým zármutkom 
v srdci oznamujeme, že dňa 
1.9.2015 nás nečakane opus-
tila naša mamička, starká 
a prastarká 

Gizela Beránková. 

Za prejavy sústrasti ďakuje-
me. Smútiaca rodina.

Dňa 3.10.2015 uplynuli 
2 roky, čo nás opustila naša 

drahá mamička 

Magdaléna Báleková. 

More lásky si so sebou vzala, hory 
bolesti zanechala, prázdno je tam, 

kde znel tvoj hlas, 
spomienka na teba zostáva v nás. 

S láskou spomínajú 
dcéra Jarmila a syn Jozef 

s rodinami. 

Dňa 5.10.2015 uplynuli 
smutné výročia 
od smrti našich 
milovaných rodičov 

Štefana a Kláry 
Polgárových. 

Kto ste ich poznali, 
venujte im tichú 
spomienku. 

S láskou spomínajú 
dcéry s rodinami.

Úsmev mala na perách, dobrotu 
v srdci, lásku v duši. Čas plynie 
ako prúd, kto ťa mal rád, nemôže 
zabudnúť. 

Dňa 3.9.2015 uplynulo 19 rokov, 
čo nás opustila naša drahá 
mamička, manželka a babka 

Rozália Šulcová. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína manžel Karol a dcéra 
s rodinou. 

Dňa 15.9.2015 uplynuli 
3 roky, čo nás opustila naša 
mamička

Margita Turčanová.

S láskou spomína dcéra 
Andrea s rodinou, syn Marek 
a ostatná rodina.

13.9.2015 sme si pripo-
menuli 20. výročie úmrtia 

nášho drahého 

Ľudovíta Zderku. 
S láskou a úctou spomínajú 
manželka, deti s rodinami 

a pravnúčence. 

V spomienkach navždy ťa 
máme, s bolesťou v srdci 

spomíname. 

Sú prázdne miesta, ktoré sa 
nedajú ničím vyplniť. 

Chýba nám už 14 rokov náš 
milovaný syn a brat 

Duško Hrbáčik, 
ktorý by sa 12.10.2015 

dožil 35 rokov. 
Smútiaca rodina.

Ďakujem primárovi interného od-
delenia MUDr. Prochádzkovi, ako aj 
lekárom a zdravotnému personálu 
za príkladnú starostlivosť, ktorú 
preukazovali môjmu zosnulému 
manželovi

Antonovi Palovičovi.

Manželka a synovia

Dňa 1.10. 2015 uplynulo 
25 rokov, čo nás opustil náš 
otec, starý otec 

Jozef Hromádka.

S láskou spomína syn Štefan 
s manželkou s deťmi Katkou 
a Števkom.
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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

Ahoj Slovák

Premýšľali ste niekedy nad tým, ako by to 
vyzeralo, keby vám napísal list alebo e-mail 
samotný Ľudovít Štúr v jeho slovenčine? My 
sme sa o to pokúsili...  

Ahoj Slovák,
volám sa Ludevít Štúr a práve ťeraz, 28. ok-
tóbra 2015 ubehlo dvesto rokou od muojho 
naroďeňja. Celí muoj život som zasveťiu ťebe 
– národ muoj Slovenskí. Tak ako muoj oťec, i 
ja som mau potrebu odovzdávať vedomosťi 
mladším a ňeskúseňejším. Cíťiu som, že je treba 
pozdvihnúť národňje povedomje. Preto som 
zorgaňizovau párti na Ďevíňe, kďe sme si aj s 
kamarátmi slúbili, že buďeme slúžiť národu a 
prijali sme slovanskje mená. Naša snaha vša 
narazila na prekážki. Zakázali našu Spoločnosť 
česko-Slovenskú a cesta k osvjeťeňju národa sa 
trošku skomplikovala. Museu som nájsť inú. Za-
ložiu som Ústav reči a liťeratúri českoslovanskej 
a rozhíbau akťiviti na rozšíreňja všeslovanskej 
mišljenki. Potom som dostau nápad. Pre svoju 
vec som chceu užiť Slovenskje politickje novini. 
Písau som tak, ako som cíťiu. Ňikdo mi ich však 
ňechceu povoliť. Keď som sa visloviu za potrebu 
spisovnej Slovenčini, višetrovali ma za zradu 
uhorskej vlasťi. Zbavili ma funkcje profesora, ale 
našťasťje som ňezostau sám. Na proťest oďišlo 
z lícea ňjekolko mojich štuďentou. Slovenskí 
prestolní prosbopis v ktorom žjadam koňjec 
uherskjeho národnostnjeho útlaku putovau na 

cisárski dvor do Vjedňe. Obidva pokusi zostali 
bez odozvi. Bou som pri zroďe Tatrínu. Višlo 
mi aj zopár číseu Slovenskích národních novín 
s prílohou Orou tatranskí. Napísau som i ďjel 
zopár venujúcich sa Slovenčiňe našej lúbozvuč-
nej. Chceu som sa aj poslancom stať. 

Uchádzau som sa o tento post v slobodnom 
mesťe královskom Zvoleňe. Poslancom som sa 
stau a teda som mohou aj na uhorskom sňeme 
rečňiť. V Ondrašovskích kúpeloch sme verejňe 
vihlásili Žjadosťi Slovenskjeho národa. Odme-
nou nám boli zatikače vidaňje z uherskej strani. 
Ňič im to ňebolo platňje. Ja, spolu s Hurba-
nom, Hodžom a inimí, sme vo Vjedňi vitvorili 
Slovenskú národnú radu. Táto potom v Mijave 
vipovedala poslušnosť uherskej vláďe a vizvala 
Slováka do ozbrojenjeho povstaňja. Svoje 
požjadavki sme opetovňe predložili aj panovňí-
kovi v Olomouci. Už som to skoro vzdau. Muoj 
brat, muoj drahí oťec, matka i láska moja Aďela 
– všetci pomreli. Ostau som sám na tomto 
sveťe až do mojej náhlej smrťi, ktorú zarjaďila 
ňešťastná náhoda. 

Náďej na osvjeťeňja národa Slovenskjeho som 
však ňestraťiu ňikdi a spokojní som, že moja 
snaha priňjesla vitúžeňje ovocje. Ňikdi som ňič 
ňekonau pre moc, slávu či peňjaze. Všetko čo 
som vikonau, vikonau som pre ťeba, Slovák.

VMT

Moje poďakovanie patrí čestnému nálezcovi peňaženky, Bohumí-
rovi Cézovi, ktorý ju našiel 29.7.2015 a odovzdal členom Mestskej 
polície Handlová. Vdačný majiteľ.  

 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€

1.10.  (F.K.REBEL), vstupné: 
člen FK 2,- €, nečlen FK 3,- €                        
19.00h
KLUB BITKÁROV (PROJEKT 100)

2.10. PIA o 18.00h, 4.10.NE 
o 18.00h  /USA/sci-fi, akčný/
134min/ST/MP12/vstupné 4,-€
MARŤAN (PREMIÉRA)

3.10.SO o 16.00h /USA/
rozprávka/95min/SD/MP/
vstupné 4,-€
HOTEL TRANSYLVÁNIA 2 
(PREMIÉRA)

3.10.SO o 18.00h /USA/akčný 
sci-fi/129min/ST/MP12/vstupné 
4,-€
LABYRINT: ZHORENISKO  

3.10.SO o 20.30h, 6.10.UTO 
o 18.00h /CZE, SVK/komédia/
115min/OR/MP12/vstupné 4,-€
WILSONOV (PREMIÉRA) 
(VEČERNÉ PREDSTAVENIE)

4.10.NE o 16.00h, 10.10.SO 
o 16.00h, 11.10.NE o 16.00h 
/USA/rozprávka/95min/SD/MP/

vstupné 4,-€
HOTEL TRANSYLVÁNIA 2 

8.októbra 2015  (F.K.REBEL), 
vstupné: člen FK 2,- €, nečlen FK 
3,- € ,19.00h
FÉNIX (PROJEKT 100)

9.10.PIA o 18.00h,  11.10.NE 
o 18.00h /USA/akčný/121 
min/ST/MP12/vstupné 4,-€
SICARIO (PREMIÉRA) 

10.10.SO o 18.00h, 12.10.PO 
o 18.00h /FRA/akčný/90 min/
ČT/MP15/vstupné 4,-€
NEMILOSRDNÍ (PREMIÉRA) 

11.10. SO o 20.00h/USA/ 
dobrodružný/123 min/MP 12/ 
vstupné 4,-€
NA LANE

15.októbra 2015  (F.K.REBEL), 
vstupné: člen FK 2,- €, nečlen FK 
3,- €, 19.00h
MLADOSŤ (PROJEKT 100)

www.kino.handlova.sk
Zmena programu vyhradená.
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„Zdravochutná“ výstava
Okrúhly, 20. ročník výstavy „eko“ výrobkov a pestova-
teľských úspechov sa bol v dňoch 9. a 10. septembra 
2015 v bývalých priestoroch CVČ na Nádaždyho ulici.

Deti najviac obdivovali krásne pestrofarebné motýle 
z amazónskeho pralesa, veľké hlbinné kraby a chlpaté 
pavúky. Ekotrhy však neboli iba o ozdobných a dvojfareb-
ných tekviciach, inokrajnej zelenine a šťavnatom ovocí. 
Jednotlivci a podnikatelia vystavovali i ručne vyrábané 
handrové bábiky, sortiment eko výrobkov v podobe ča-
jov a doplnkov zdravej výživy, z dreva vyrezávané sochy 
junákov a úžitkové predmety, pastiersky riad a fujaru, 
kvetiny a kvetinové dekorácie, bonsaje, odznaky, hlinené 
sošky, bohatú zbierku nerastov, knihy o prírode a včelárske 
potreby.

Pestovateľ, Ľudovít Sirotňák, vystavil na obdiv svoju úrodu. 
Tento rok mal osemnásť druhov paprík a urodili sa mu 
aj zvláštne „pásikavé“ zelené paradajky, ktoré sú v jeho 
rodine veľmi obľúbené. Chutia ako normálne, „klasické“ 
paradajky, ale sú jemnejšie a sladšie. 

Keďže sme v našich podmienkach absolvovali tento 
rok zase jedno horúce leto, pýtali sme sa, čo sa pre zá-
hradkárov takýmito teplami zmenilo. „Na pestovanie 
teplomilných rastlín, ako sú paradajky a papriky, už nie sú 
potrebné skleníky. Rastú voľne v záhrade. Je ich však nutné 
poriadne zalievať a hnojiť.“ Ľudovít Sirotňák experimentuje 

aj s cudzokrajnou zeleninou. Má zopár odrôd thajských 
chilli papričiek. Zaujímavé však boli iné dva druhy zeleniny. 
Prvou z nich bola Ačokča. Pochádza z Južnej Ameriky a na-
zýva sa aj „paprikouhorkou“, alebo potravou Inkov. Mala 
veľmi jemnú chuť, ako hrášok a uhorka s troškou masla. 
Dá sa konzumovať surová, ale v rodine Sirotňákovcov si 
ju zvyknú aj zavariť s inou zeleninou, aby dostala ostrejšiu 
chuť. Druhým zaujímavým druhom zeleniny bol Physalis, 
veľmi chutná a osviežujúca chrumkavá zelenina, niečo me-
dzi paradajkou, egrešom a pomarančom. Sirotňákovci si 
z nej vyrábajú napríklad aj džem. Rastlinka pochádza tak-
tiež z Južnej Ameriky. Ľudovít Sirotňák má jedno pravidlo. 
Každú jednu rastlinku vo svojej záhrade si vždy vypestuje 
od semiačka. 

VMT

MŠ SNP v novom šate
Obyvatelia a návštevníci mesta môžu od začiat-
ku školského roka obdivovať novú „dúhovú“ 
budovu v jeho centre. Tá slúži dlhé roky ako 
materská škola a konečne sa dočkala svojej 
rekonštrukcie.
Detičky nastúpili v novom školskom roku do bu-
dovy, ktorá vďaka podpore z Enviromentálneho 
fondu zlepšila svoje tepelno-izolačné vlastnosti. 
Znížila tak svoju energetickú náročnosť, čo 
znamená aj menšie finančné náklady na jej 
prevádzkovanie. 

Kolaudačné konanie bolo17. septembra 2015. 
Na škôlke boli vymenené okná a dvere, zrekon-
štruovaná je fasáda a strecha. Obnovený bol aj 
hlavný vchod do budovy.
Mesto Handlová však nezaháľa –  v októbri 
podáva žiadosť na rekonštrukciu Materskej 
školy na Cintorínskej ulici. Tá, v prípade úspechu 
prebehne v budúcom roku. 
V prípade, že bude možnosť a budú vyhlásené 
ďalšie výzvy, mesto Handlová ihneď zareaguje. 
Zrekonštruovať treba aj ďalšie dve budovy 
materských škôl, konkrétne na Morovnianskej 
ceste a na Ul. Dimitrovova.

VMT

2. septembra 2015 sa začal nový 
školský rok 2015/2016. Niektoré 
detičky išli do školy prvýkrát - jed-
ni sa tešili, iné sa báli, niekde bolo 
vidieť úsmevy a niekde i slzičky. 

Na každej tváričke sa však zračil údiv 
z nepoznaného. Všetci prváčikovia 
boli vyštafírovaní, ako sa na prvý 
školský deň patrí a ani jeden neza-
budol svojej pani učiteľke doniesť 
kvietok.

Prváčikov pri ich veľkom životnom 
kroku prišiel do každej školy privítať 
osobne primátor mesta, Rudolf 
Podoba. Deťom venoval medík a 
poprial im veľa šťastia do ich ďalšej 
školskej budúcnosti. Vedúca školské-
ho úradu, Jaroslava Maslíková, rozda-
la prváčikom ich prvé čítanky.

Veríme, že sa našim prváčikom bude 
dariť a pustia sa do učenia s veľkou 
vervou.

VMT

Privítali sme nový školský rok

Oznamy Mestskej knižnice
Mestská knižnica Handlová oznamuje širokej verejnosti, že 
v aktuálnom období zatvorenia hlavnej knižnice je čitate-
ľom k dispozícii pobočka knižnice v ZŠ MC  (vchod z parko-
viska 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.

Zmeny 
v  Podnikateľskom inkubátore

V poslednom období  stred mesta 
Handlová prechádza výraznými zme-
nami. Dokončieva sa rekonštrukcia 
námestia, buduje sa nová knižnica, 
pripravuje sa rekonštrukcia ciest Par-
tizánska, Robotnícka a nové priestory 
pripravuje pre svojich zákazníkov aj 
Jednota. V tomto trende bude pokra-
čovať aj Podnikateľský inkubátor.
V posledný septembrový týždeň začali 
stavebné práce na prízemí, kam sa 
presťahuje reštaurácia People, pre-
vádzka ART Nábytku sa presťahovala 
na 1. poschodie a na druhom poscho-
dí sa začali rekonštrukčné práce pre 
kancelárie Úradu práce, kam sa z 
Domu služieb presťahuje pracovisko 
UPSVAR. 
Všetky prevádzky v podnikateľskom 
inkubátore poskytujú svoje služby aj 
počas týchto prác  a všetci zákazníci aj 
klineti sú u nás srdečne vítaní. 

Vladislav Horváth
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Dni športu 2015
Streetball je loptová hra s pra-
vidlami basketbalu, pri ktorej 
súťažia dve družstvá proti sebe 
v zápase na jeden basketbalový 
kôš. V družstve musia byť najme-
nej traja hráči, ale môže ich byť aj 
viac, aby sa mohli striedať. Pri rov-
nosti bodov v zápase rozhoduje 
streľba z trestných hodov formou „ 
rýchlej smrti“ t. j., kto prvý zahodí 
– prehrá. 
A takýto streetball sa hral v stredu 
22.septembra v Základnej škole na 
Mierovom námestí.

Turnaj sa hral podľa propozícií v 
dvoch kategóriách A a B. Celkom sa 
na turnaji na piatich ihriskách, v de-
siatich skupinách a play off odohralo 
74 zápasov. Jeden zápas trval 5 mi-
nút. Na palubovke sa vystriedalo 164 
detí, z toho 63 dievčat.
Turnaj bol na vysokej úrovni, k čomu 
prispeli aj partneri podujatia a to 
spoločnosť SPALDING (najpopulár-
nejšia basketbalová spoločnosť na 
svete), BASKET-LIVE a DETINABAS-
KETBAL.

 O pitný režim sa postarala spoločnosť 
Mc Donalds. Nechýbali skvelé odme-
ny pre hráčov -  nové basketbalové 
lopty značky MOLTEN, 30 medailí, 
prívesky, tričká a ďalšie drobnosti.                                      

Ján Beránek, 
ŠBK Handlová

Výsledky:
Poradie kategória A :      
1.FEKETE (Svitok, Hoang, Beláň, Bella, 
Fantura)
2. LAMY  (Trnková, Jakušovská, Jurča-
šáková, Madolová, Maruniaková)

3.SUPER 5 (Ficel, Fontány, Novosádek, 
Uhliar, Španielka)

Poradie kategória B : 
                           

1. JD - TEAM 
(Prokein, Smolár, Greguš, Bonišová)

2. 20%-GRATIS 
(Cigláň, Goga, Šauša)

3.DENGLAVÉ (Šimková, Klačanská,-
Maruniaková)

Mestská polícia informuje...      

Mestská polícia zaznamenala za mesiac  au-
gust 2015 – september 2015 (od 21.8.2015 do 
20.9.2015) celkom 403 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 64 priestupkov, z ktorých 
bolo 26 zistených vlastnou činnosťou a 26 ozná-
mených občanmi mesta. Kamerovým systémom 
bolo zistených 12 priestupkov. Z celkového poč-
tu bolo 31 dopravných priestupkov. 

VZN č. 8/2013 – o zákaze podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov v územnom obvode mesta 
Handlová, Novej Lehoty a Morovna - 1 priestupok. 
Proti občianskemu spolunažívaniu  1 priestupok. 
Proti verejnému poriadku príslušníci MsP riešili 8 
priestupkov, z ktorých boli 4 priestupky na úseku 
rušenia nočného kľudu, 3 priestupky na úseku 
verejného pohoršenia a 1 priestupok na úseku zne-
čistenia verejného priestranstva. Zákon č. 219/1996  
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 
bol porušený v 4 prípadoch maloletými osobami. 
Zákon č. 223/2001 o odpadoch bol porušený v 10 
prípadoch. V 9 prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach držania psov 
(nezabránenie voľnému pohybu psa; neprihlásenie 
psa do evidencie; neoznámenie zmeny skutočnosti 
a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, neodstrá-
nenie výkalov). Príslušníci mestskej polície odchytili 
6 túlavých psov, ktorí boli umiestnení v útulku (4 
psov si z útulku zobrali ich pôvodní majitelia).   V 1 
prípade boli použité donucovacie prostriedky.  
Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 94 zá-
krokov a 32 výjazdov k narušeným monitorovaným 
objektom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a ties-
ňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 
28 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od  21.8.2015 do 20.9.2015:

22.8.2015 o 21:00 hod. - cez tiesňovú linku 112 
telefonicky oznámené, že pred večierkou na Ul. 
Cintorínskej leží neznáma opitá žena. Hliadka po 
príchode na miesto spoznala ležiacu osobu, ktorá 
pred vchodom do večierky na zemi pomočená 
spala. Hliadke sa ju podarilo zobudiť a odprevadiť 
k najbližšej lavičke na Ul. 29. augusta, kde ju po-
sadila. Lekárske ošetrenie odmietla. Počas zákroku 
bol prítomný aj oznamovateľ, ktorému sa zákrok 
hliadky nepáčil. Nástojil na tom, aby ju hliadka 
odviezla do miesta bydliska alebo do nemocnice. 
Bolo mu vysvetlené, že hliadka nemôže voziť opité 
osoby domov služobným vozidlom a pokiaľ odmie-
ta lekárske ošetrenie, nie je dôvod volať RZP.  O 21:
41 hod. bolo znova cez tiesňovú linku oznámené, 
že opitá žena sa vrátila pred večierku. Po príchode 
na miesto jej hliadka pomohla vstať a posadila ju na 
lavičku. Hliadka jej neskôr zabezpečila umiestnenie  
do zariadenia DORKA na jednu noc. 

4.9.2015 o 20:55hod. - telefonicky oznámil ano-
nym, že na Partizánskej č. 8 niekto prevracia smetné 
nádoby. Hliadka na mieste vykonala šetrenie, kde 
bola za Slovanom zadržaná jedna podozrivá oso-
ba. Šetrením bolo zistené, že ide o partiu siedmich 
chlapcov, ktorí sa neskôr dostavili k vozidlu hliadky 
MsP. Ku skutku sa priznal jeden z nich, ktorý celkom 
prevrátil 5 smetných nádob, ktoré vrátil na pôvodné 
miesto a upratal verejné priestranstvo za prítom-
nosti hliadky MsP. K poškodeniu nádob nedošlo. 
Priestupok ukončený v zmysle zákona. 
5.9.2015 o 13:58 hod.- telefonicky požiadali hasiči 
o preverenie oznamu, že na Mostnej ulici z prvého 
poschodia vykrikuje z balkóna neznáma žena, že ju 
tam vymkli a už 3 dni tam nikto nebol. Na mieste zis-
tené, že ide o 85 ročnú ženu, ktorá býva v byte spolu 
so svojím synom a ten je v robote. O veci bol telefo-

nicky informovaný. Uviedol, že matka má psychické 
problémy, ale že už ide domov a zjedná nápravu. 
11.9.2015 o 19:52 hod. - telefonicky oznámila 
obyvateľka bytového domu na Ul. MC č. 2, že sa 
im pokúsil neznámy páchateľ odcudziť z pivnice 
ich obytného domu fasádnu farbu vo vedrách. Na 
mieste zistené, že uvedený obytný dom je v rekon-
štrukcii a neznámy páchateľ vylomil dvere na pivnici 
a pokúsil sa odcudziť 10 ks vedier s fasádnou farbou 
a to tak, že si ich ukryl do kríkov pri oplotení MŠ. Jed-
na obyvateľka domu si všimla, že osoba v kapucni 
vynášala vedrá z vchodu ku kríkom a neskôr z mies-
ta odišla. Táto obyvateľka kontaktovala domovú 
dôverníčku, ktorá oboznámila susedov a vedrá s far-
bou vrátili späť do pivnice.  Následne kontaktovala 
hliadku MsP. Ďalej uviedla, že pivnicu v čase o 17:00 
hod. robotníci uzamkli a v čase o 18:15 hod. už boli 
vedrá vynosené pred obytným domom. Nakoľko 
nedošlo ku škode na majetku, domová dôverníčka 
spolu so stavbyvedúcim uviedli, že oznámenie po-
dávať nebudú. 

15.9.2015 o 15:20 hod. - telefonicky požiadali 
z Krajského HaZZ o preverenie oznamu, že na križo-
vatke Lipová a 1. mája je spadnutá lampa verejného 
osvetlenia. Po príchode na miesto zistené, že pri 
obytnom dome č. 4 na Ul. 1. mája je spadnutá lam-
pa verejného osvetlenia na streche vozidla Citroen 
C3, ktoré bolo v tom čase odstavené pred uvede-
ným vchodom. Na mieste sa nachádzala majiteľka 
vozidla a svedok, ktorý videl, ako uvedenou ulicou 
prechádzal veľký červený traktor, ktorý mal zapnutý 
vlek, ktorým zachytil kábel z lampy a následne ho 
s lampou strhol na uvedené vozidlo, čo si nevšimol 
a z miesta pokračoval preč. Po chvíli sa na miesto 
dostavila aj hliadka OOPZ, ktorá doviezla vodiča 
traktora a počkali do príchodu ODI Prievidza. Hliad-
ka MsP zabezpečila pracovníkov MsBP, ktorí po zdo-
kumentovaní udalosti lampu odpojili a ostránili. 

MsP
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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

Koniec augusta a začiatok sep-
tembra využil mladý lezecký ta-
lent, člen horolezeckého klubu HK 
Prometeus Handlová Peter Kuric, 
na účasť na Majstrovstvách sveta 
juniorov v  talianskom Arcu, ktoré 
sa konali od 28.8. do 5.9.2015. 

Zúčastnilo sa ich viac ako 1150 
lezcov z viac ako 50 krajín sveta. Za 
toto leto to bola jeho tretia zahra-
ničná súťaž (prvá bola v Rakúskom 
Petzen-e, kde sa dostal do finále a 
umiestnil sa na celkovom 7. mieste, 
druhá bola v rakúskom Mitter-
dorfe, kde na Europa Cup obsadil 
25.miesto). 

Majstrovstvá sveta sú jednou z 
najvýznamnejších súťaží v lezení 
na obtiažnosť (s lanom - tzv. Lead), 
v boulderingu (technická časť leze-
nia bez lana) a v lezení na rýchlosť 
(Speed). Peťo bol jedným z piatich 
reprezentantov Slovenska, no 
ako jediný súťažil v kategórii Lead 
Male U16 - teda lezenie s lanom, 
kategória chlapcov do 16 rokov. 
Liezol dve kvalifikačné cesty, ktoré 
boli postavené na profesionálnej 
úrovni a z ktorých mal mierne oba-
vy. Nielen z náročnosti, s akou boli 
cesty postavené, ale aj z množstva 
pretekárov, ktorí boli zaregistrovaní 

v jeho kategórii. Bolo ich viac ako 
190. Po prvej kvalifikančnej ceste 
bol Peťo s viacerými súťažiacimi na 
krásnom 36.mieste a mal celkom re-
álnu šancu na postup do semifinále, 
do ktorého sa dostalo 28 najlepších 
lezcov. Postup mu však prekazila 
náhla viróza, ktorá sa podpísala pod 
jeho výkon pri druhej kvalifikačnej 
ceste. Napriek tomu ju zvádol ako 

42. najlepší. V celkovom hodnotení 
ho táto indispozícia posunula na 
konečné 44.miesto.

Náš štrnásťročný talent, s nedosta-
točnými možnosťami na tréning, 
ukázal, že vie zamiešať karty aj 
medzi lezcami, ktorí majú profesio-
nálnu prípravu a tímových trénerov, 
lekárov, masérov a sponzorov.

D.B., HK Prometeus Handlová

Handlovčan na Majstrovstvách sveta Duatlon 
pod Fafunbergom

20 km na bicykli, 10 km behu alebo 
oboje. Taká bola ponuka štvrtého 
ročníka Handlovského hasičského 
duatlonu. V sobotu 12.septembra 
ráno ho odštartoval primátor Handlo-
vej Rudolf  Podoba.

Trať viedla zo strelnice popod Fafunberg 
na Konštantín a späť a vyhovovala najmä 
milovníkom horských terénov. Takým je 
aj víťaz hlavnej kategórie - duatlon Janko 
Vanák z Maratón klubu Rajec. Aj keď je 
najmä bežcom, v Handlovej mu to dobre 
šliapalo aj na kolesách. Naopak, ženská 
víťazka duatlonu z HaZZ Trenčín Erika 
Šuleková, dáva prednosť bicyklu. Ale v 
Handlovej si pochvaľovala aj beh. 

Handlovské farby hájilo niekoľko prete-
károv. Na najvyšší stupeň víťazov behu 
v kategórii nad 40 rokov sa postavil 
nestarnúci Linky. Milan Linkeš, bývalý 
ligový basketbalista a jeho syn Milan,  
nádej slovenskej chôdze, bodovali aj v 
štafete.

Organizátor pretekov Jozef Tínes by rád 
duatlon dostal do programu Handlov-
ských športových hier, aby čaro tejto 
krásnej športovej disciplíny spoznalo čo 
najviac detí.            

Rd

Finále atletickej ligy
Finálové kolo atletickej ligy bolo 
v Banskej Bystrici. Predchádzali mu 
štyri kolá základnej časti. 
Na finále sme mohli vidieť takmer 
kompletnú slovenskú špičku. V úvod-
nej  disciplíne, chôdzi na 5 km sa 
v konkurencii 20 bežcov predstavil 
historicky prvý slovenský  atletický 
svetový šampión, Matej Tóth. V pre-
tekoch potvrdil jasnú prevahu, ktorú 
korunoval  svojim ďalším prven-
stvom. Druhý skončil Anton Kučmín, 
účastník MS v Pekingu. Piate miesto 
vybojovala naša 69-ročná handlovská 

atletická stálica, Eduard Straka. Bol 
opäť najstarším súťažiacim na pod-
ujatí. Pred 50-timi rokmi absolvoval 
práve v Banskej Bystrici svoju ligovú 
premiéru. 
Ďalší Handlovčan, bývalý ligový 
basketbalista, 56-ročný Milan Linkeš 
v tejto disciplíne a na takomto pod-
ujatí štartoval po prvý raz. Dobehol 
na krásnom, dvanástom mieste, čo 
znamenalo i jeho osobné maximum. 
Vekovo a športovo najstaršia dvojica 
Handlovčanov dosiahla svojimi vý-
konmi veľmi pozitívnu odozvu medzi 
súťažiacimi a aj medzi divákmi.

VMT

Z Handlovej do Nitry 
za necelých 12 hodín
Mimoriadny ruch na handlovskom 
námestí v sobotu 19.septembra  ráno 
pred siedmou tentoraz nesúvisel s 
rekonštrukciou námestia.  Zišli sa tu 
viac než dve stovky odvážlivcov, ktorí 
sa vydali na 105 kilometrovú púť do 
Nitry. Okrem Slovákov sa na trať po 
horách a dolinách Ponitria vydali aj 
ultramaratónisti z Čiech, Poľska, Srb-
ska, Maďarska a Španielska.
Ponitrianska stovka je horský ultra-
maratón. Z Handlovej sa štartovalo 

po prvýkrát. Štyri roky bola trať 
maratónu presne opačná - z Nitry do 
Handlovej.

Časový limit maratónu je 28 hodín. 
Tomu najlepšiemu však stačilo menej 
ako polovica. 

Najlepšia žena, Eva Zborníková  
z Čiech, absolvovala 105 kilometrov 
za 15 hodín a pár sekúnd.  Víťazstvo 
medzi mužmi si odniesol Matej Pále-
ník z Veľkých Vozokian. Jeho čas bol 
11 hodín 42 minút. Ale víťazmi boli 
všetci, ktorí sa na ultramaratón dali.

Igm
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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

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

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

Inzerujte v Handlovských novinách
0907 774 280


