Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia
Odkaz „Všech svätých“
Pamiatka zosnulých či sviatok
všetkých svätých - je v podstate
jedno, ako tento deň nazveme.
Podstatným je to, čo prináša. V tieto
dni spomíname na svojich blízkych,
ktorí nenávratne opustili tento svet.
Ich odchod nás niečomu mal naučiť. Čomu? Napríklad tomu, že zoči
voči smrti je úplne bezmocný aj ten
najväčší “čávenko”. Že ani peniaze ani
iné hmotné statky nám nepomôžu
zastaviť ju.
Je to moment, kedy, aj napriek tomu,
čo všetko sme si ako ľudia dokázali
podmaniť, musíme s pokorou skloniť
hlavu.
Dnes už vieme mnohé o DNA,
o kvantovej fyzike a iných zázrakoch.
Len smrť pre nás stále zostáva rovnako tajomnou. Vieme, že to raz príde.
Ale kedy, to nevie nikto z nás. Vieme,
že TAM všetci odídeme. Ale KAM nevieme. Je to posledný zdvihnutý prst,
ktorý nás varuje, aby sme žili lepšie.
Aj o tomto by mali byť “dušičky”.
Keď budeme stáť pri hrobe svojich
blízkych, keď začnú vo vetre poskakovať plamienky sviečok, keď rozkvitnú naše cintoríny, zamyslime sa
nad vlastnou pominuteľnosťou, ale
aj nad tým, ako žijeme svoj pozemský život. Stoja za to hádky, spory,
nepochopenie? Stojí za to trápiť sa
pre niečo, čo nemôžeme mať? Sme
tu len na chvíľu, len na vymedzený
čas. Prežime ho čo najlepšie. To je
to, čo nás učia naši milovaní, aj keď
už s nami nemôžu zdielať pozemské
radosti. To je to, za čo by sme im pri
ich hrobe mohli s láskou poďakovať.
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Ku cti svätej
Kataríny
Svätá Katarína, patrónka nášho mesta, bude
opäť oslavovať. 25. a 26.novembra jej vzdáme
úctu počas tradičných Handlovských katarínskych dní.
Presne na Katarínu, v piatok 25.novembra o 15.00
h program odštartuje na Námestí baníkov. Do
kamennej kroniky bude osadená prvá mosadzná
tabuľka. Bude pripomínať 640. výročie mesta.
Okrem minulosti bude tento deň patriť aj budúcnosti. V kostole bude umiestnená časová schránka
s odkazom pre budúce generácie Handlovčanov.
Program bude pokračovať v zasadačke mestského úradu slávnostným mestským zastupiteľstvom. Tam opäť oceníme tých Handlovčanov,
ktorí robia dobré meno mestu doma i v zahraničí.
Mesto Handlová oceňuje rodákov od roku 2006.
Zatiaľ rozhodlo o udelení 31 Cien mesta, 28 Cien
primátora mesta a udelilo 59 odmien.
V Handlovej máme aj štyroch čestných občanov.
V roku 2006 bolo čestné občianstvo udelené profesorovi Jánovi Štenclovi a monsiňorovi Petrovi
Dubovskému. V roku 2010 sa čestným občanom
stal bývalý prvý muž mesta Jozef Juríček a v roku
2014 k nim pribudla prvá dáma – Handlovčanmi
zbožňovaná Žofka Martišová. A zo zastupiteľstva
rovno na Hex. Koncert na námestí sa začína o
17.00 h. Handlovské katarínske dni budú mať aj
duchovný rozmer. V piatok o 18.00 h bude v kostole slávnostná svätá omša ku cti svätej Kataríny.
Keď už bude duša sýta, treba sa postarať aj o
telo. V piatok tak môžete urobiť na Katarínskom
jarmoku a v sobotu na jarmoku alebo na country
zábave v dome kultúry. Ale ešte pred ňou si nenechajte ujsť koncert skvelého speváckeho zboru
Artanno, ktorý bude v dome kultúry o 17.00 h.

Počas všetkých sviatočných dní si môžete zaspomínať v Podnikateľskom inkubátore na výstave pod názvom Handlovčania
na zaprášených diapozitívoch.
Celý rok 2016 u nás bol znamení osláv 640. výročia prvej písomnej zmienky o meste Handlová. Začali sme 8. marca, presne v deň výročia a oslavy končíme práve počas Handlovských
katarínskych dní. Za desať mesiacov Handlovčania dokázali
veľkými i malými skutkami, že svoje mesto nosia vo svojom
srdci. Keby to videl kráľ Ľudovít 1. Veľký, ktorý 8. marca roku
Pána 1376 toto miesto daroval Henrikovi Chrikeerovi, prvému
handlovskému richtárovi, určite by svoje rozhodnutie neľutoval.
Rd
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10 rokov Podnikateľského inkubátora
V lete 2005 začala v Handlovej
medzi mestským úradom a domom kultúry vyrastať nová stavba
– Podnikateľský inkubátor. Mesto
Handlová sa tak zaradilo k samosprávam, ktoré hľadali možnosť,
ako podporiť začínajúcich podnikateľov. V auguste 2006 mesto
založilo neziskovú organizáciu
Asterion a v novembri 2006, počas
Handlovských katarínskych dní, jej
zverilo správu inkubátora.
Vladislav Horváth, riaditeľ n.o.
Asterion: „Podnikateľský inkubátor
Handlová sa stal po svojom otvorení
súčasťou veľkej rodiny inkubátorov,
ktoré vznikali na podporu podnikania
po celom území Slovenska. Projekt bol
financovaný Európskou úniou, Národnou agentúrou pre rozvoj malého
a stredného podnikania a mestom
Handlová. Celá stavba stála 53 miliónov korún”.
Podnikateľský inkubátor má za sebou 10 rokov činnosti. Bolo to ťažké
obdobie, v ktorom na seba narážali
podmienky prevádzkovania takéhoto
zariadenia s každodennou realitou.
Vladislav Horváth, riaditeľ n.o.
Asterion: „Častokrát sme bezradne
stáli uprostred prázdnych veľkých hál
a riešili podnikateľa, ktorý potreboval
na podnikanie len 30 m², či hromžili na
architekta, projektanta, či stavbárov,
ktorých nedostatky nám sťažovali
a sťažujú prácu dodnes. Staré známe
Pomôž si človeče- aj pán Boh ti pomôže – platí aj v našom prípade. Zvykli
sme si, že riešenia našich problémov
musíme hľadať sami.“
V roku 2011 sa skončila dotačná

podpora od Národnej agentúry pre
rozvoj malého a stredného podnikania . Inkubátor si musel poradiť sám.
Ešte v tom istom roku sa podarilo
rozčleniť veľké priestory na niekoľko
menších.
Vladislav Horváth, riaditeľ n.o. Asterion: „Tento krok, spolu s našimi
aktivitami vo vedľajšej činnosti a pri
85% - 90% obsadení priestorov (z toho
40 – 50% komerčných), dokáže vytvoriť
prostriedky na zabezpečenie prevádzky, obnovu technických zariadení,
opravy a údržbu aj v nasledujúcich
rokoch.“
Dnes v handlovskom Podnikateľskom
inkubátore funguje 14 podnikateľských subjektov. Svoju „desiatku“
oslávil stopercentnou obsadenosťou
priestorov a odpovedal tak na otázku,
či malo zmysel takéto objekty stavať
a podporovať.
Aké podujatia pripravujete
k 10. vý- ročiu?
Vladislav Horváth, riaditeľ n.o.
Asterion: „Týždeň osláv 10. rokov PI
začneme 28. novembra podujatím
Darca krvi, pokračovať budeme prednáškou pre študentov stredných škôl
pod názvom „Nebojme sa budúcnosti“,
25. novembra v rámci Katarínskych
dní by sme chceli otvoriť v našich
priestoroch fotovýstavu „Handlovčania na zaprášených diapozitívoch„
a našim hlavným podujatím bude
2. decembra Workshop, na ktorom
predstavíme našu činnosť. Jeho súčasťou bude aj prezentácia povesti o Sv.
Barbore. Všetkých srdečne pozývame“.
Redakcia

Cena M. R. Štefánika

Behať sa dá celý rok, a tak beháme aj my
z ACHILLES Handlová. Na začiatku októbra:

2.októbra sa na krytej strelnici v Handlovej
uskutočnila strelecká súťaž “Cena M. R. Štefánika” - VI. ročník. Riaditeľom streleckej súťaže bol
primátor Handlovej Rudolf Podoba. Súťažilo sa
v dvoch discipínach - športová pištoľ a velkorážna
služobná pištoľ. Celkom sa súťaže zúčastnilo 53
strelcov z 11 klubov.

Na behu SEKANINY 2016 sme vzali všetko čo sa
dalo:
Tomás Benko 1.miesto
Lukáš Pavlíček 2.miesto
Matej Pršo 3.miesto
M40 Lubomír Blaho 4.miesto
Juraj Valach 5.miesto
M50
Peter Vagáň 2.miesto
Ženy
Lenka Lonmická 2.miesto
Herbsthalbmarathon Wien:
M19 Lukáš Pavlíček 1.miesto
STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš polmaratón:
Tomáš Benko 3.miesto
O2 MoonRUN Zvolen: Štefan Kubálek 2. miesto

���������������������������������������������������������������������������������

����������
�����������
�����������

�������������������
��������������������������������

�����������������������
� � � � � � �
� � � � � � �

������������������
�����������������
����������������������

������������������������������������������

Sprostredkujem Vám

bezúčelový, bezhotovostný
úver

od 200 € od

licencovaného veriteľa
spoločnosti

TELERVIS PLUS, a.s.
Tel. kontakt: 0904 491 673

Tak uBEHol október
NIGHT RUN Nitra 10km v M50
Milan Linkeš 1. miesto
Peter Vagáň 2.miesto
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Výsledky súťaže:
Disciplína športová pištoľ:
I. miesto Dycha Ferdinand ŠSK Zvolen nástrel
285 b. /rozhodol rozstrel/
II. miesto Khuebachová Martina ŠSK Handlová
nástrel 285 b.
III. miesto
Stacho Ján ŠSK Mesta Martin nástrel 282 bodov

Disciplína velkorážna služobná pištoľ:
I. miesto Čeman Miroslav ŠSK Zvolen nástrel 282 b.
II. miesto Vékony Milan ŠSK Magnum Želiezovce
nástrel 276 bodov

III.miesto Hrabaj Marián Šk Mesta Prievidza nástrel
273 bodov
Absolútnym víťazom z oboch disciplín bol Miroslav
Čeman z ŠSK Zvolen s počtom bodov 563.
Víťazi v každej kategórii obdržali poháre a vecné
ceny.
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Mesto prehodnotí
MHD

Dobrá správa

21. mestské zastupiteľstvo
v tomto volebnom období bolo
vo štvrtok 27.októbra.

Keď pred časom odišiel z handlovskej nemocnice kardiológ, srdcia
Handlovčanov zostali nielen bez
špecialistu, ale aj smutné. Kardiologickí pacienti museli za svojim
doktorom dochádzať do Bojníc.
Mesto začalo s MUDr. Ladislavom
Procházkom aktívne komunikovať s
jediným cieľom - aby sa do Handlovej
vrátil. Pridali sa aj Handlovčania, ktorí
o neho zabojovali petíciou. Samospráva doktorovi ponúkla priestory na
Partizánskej ulici a investovala do ich
opravy. Podarilo sa. Doktor Procházka
zas zainvestoval do kvalitného vybavenia kardiologickej ambulanie, ktorá
už funguje. Ordinuje sa v pondelok
a v piatok od 7.30 h do 15.30 h, v stredu do 16.30 h a v utorok a vo štvrtok
poobede od 15.30 h do 18.00 h.

V nakladaní s majetkom mesta
poslanci schválili tri odpredaje
pozemkov. Pri štvrtom pozemku, v
záhradkarskej oblasti s geologicko
nestabilným podložím, v ktorom sú
navyše vodozádržné opatrenia, sa
poslanci zastavili. Po krátkej diskusii
a na návrh poslanca Arpáda Kosztu
tento bod z rokovania stiahli. Mesto
dá vypracovať geologický posudok a
na základe jeho výsledkov sa bude
o pozemku rokovať v niektorom z
budúcich mestských zastupiteľstiev.
V tomto bode poslanci ešte zobrali
na vedomie návrh na zriadenie vecného bremena elektrickej prípojky
na pozemku v Novej Lehote.
Rokovanie pokračovalo Návrhom na
udelenie ocenení v rámci Katarínskych dní v tomto roku. Oceňovať sa
budú tri kolektívy a sedem jednotlivcov. Poslanci vzali na vedomie aj niekoľko informatívnych správ - Konsolidovanú výročnú správu mesta za rok
2015, správy o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za
školský rok 2015/2016, informatívnu
správu hlavnej kontrolórky mesta

pre handlovské srdcia

o výsledkoch vykonaných kontrol a
správu o pripravovaných kultúrnych
podujatiach na posledný štvrťrok
tohto roka.
V rôznom hovoril prednosta mestského úradu o úsporných opatreniach v
rámci mestskej hromadnej dopravy.
Poslanci mali k dispozícii materiál komisie, ktorú primátor poveril optimalizáciou tohto typu dopravy v meste
tak, aby samospráva ušetrila. Rušiť
by sa mali nevyužívané alebo málo
využívané spoje, komisia navrhla
zvýšiť obyčajné cestovné z 33 na
50 centov a o 25% navýšiť zľavnené
a zvýhodnené cestovné pre študentov a dôchodcov. V pláne je zaviesť
aj tzv. časové lístky, s ktorými by tí,
čo cestujú autobusmi pravidelne,
ušetrili. Za mesačné predplatné by
mohli cestovať neobmedzene. Časové lístky by si naviac mohli vybaviť

Mesto Handlová, Námestie baníkov č.7,
972 51 Handlová vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie pracovného miesta -príslušník
mestskej polície v Handlovej,
ktoré sa uskutoční dňa 28.11.2016.
Podmienky pre uchádzačov:
- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné
odborné vzdelanie,
- vek minimálne 21rokov,
- bezúhonnosť,
- dobrý zdravotný stav, fyzická zdatnosť a duševná
spôsobilosť,
- vodičské oprávnenie min. skupiny B,
- komunikačné zručnosti,
- osobnostné predpoklady – schopnosť zvládať
náročné situácie spojené s výkonom povolania,
schopnosť pracovať v tíme, zodpovednosť,
- práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word,
Microsoft Excel, práca s internetom).
Zoznam požadovaných dokladov:
-žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
-fotokópia dokladu o vzdelaní,
-štruktúrovaný životopis,
-výpis z registra trestov.
Uchádzači doručia písomnú žiadosť a požadované doklady na
adresu: Mestská polícia Handlová, Námestie baníkov 8, 972
51 Handlová
najneskôr do 21.11.2016 do 15,00 hod.
Žiadosť a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – príslušník
mestskej polície“ – NEOTVÁRAŤ. Uchádzači, ktorí splnia podmienky a doložia požadované doklady, budú písomne bližšie
informovanío priebehu výberového konania.
Ďalšie informácie na t. č. 5475 007 alebo osobne u náčelníka
MsP Handlová.

Ing. Rudolf Podoba, primátor Mesta Handlová

nielen v Prievidzi na SAD-ke , ale aj
na mestskom úrade. S týmito opatreniami by sme ušetrili približne 30 tisíc
eur ročne. Svoj názor môže vyjadriť aj
verejnosť. Prípadné nápady a návrhy
zo strany občanov komisia prehodnotí a ak budú oprávnené, zahrnie
ich do celkových opatrení.
V diskusii vystúpila poslankyňa
Erika Budovičová a konštatovala, že
z handlovskej nemocnice postupne
odchádzajú všetci špecialisti a že
obyvatelia mesta sa čoraz viac na
situáciu okolo doktorov sťažujú.
Primátor mesta odpovedal, že na
februárové rokovanie poslancov
bude pozvaný aj súčasný riaditeľ
nemocnice, ktorý by mal vysvetliť aktuálne dianie v nemocnici. Keďže neboli predložené žiadne interpelácie,
po diskusii primátor mesta rokovanie
ukončil.
Rd

NOVINKY Z PLAVÁRNE

Počas letnej údržby sa okrem bežných opráv a nevyhnutných revízií zrealizovala aj kompletná oprava väčšej časti
strechy a zrekonštruovali sa aj vnútorné schody vedúce
nad bazén.
Novinkou plavárne je hydro masážna vaňa s teplotou vody
od 36°C do 39°C. Záujemcom o plávanie pribudla okrem
neobmedzeného vstupu do parných sáun možnosť v
rámci vstupného vyskúšať aj 15minútový hydro masážny
kúpeľ, v ktorom sa dajú využiť mechanické a tepelné vplyvy k vonkajšej masáži celého tela, pri liečbe poúrazových
stavov a obezity, po zraneniach svalov a kĺbov… Pôsobenie
vody a vzduchu pod tlakom cez trysky odstraňuje napätie
a únavu.
Od 17.10.2016 platí na plavárni nový cenník, v ktorom sú
upravené ceny vstupného na bazén.
Dôležité upozornenie
Upozorňujeme našich zákazníkov, že v dňoch 5.11.
(sobota ) a 6.11.2016 do 15,00hod. bude bazén na
plavárni uzavretý a to z dôvodu konania Plaveckých
pretekov Stredoslovenskej oblasti.
Služby Fínskej sauny ( muži ), masáže a solária bude možné
využívať bez obmedzenia verejnosti.
Od 1.11.2016 sme rozšírili ponuku Fínskej sauny - muži aj
na piatky.
Prevádzka je fínskych sáun je:
streda
od 10,00 do 20,00 hod.
piatok muži
od 14,00 do 20,00 hod.
sobota - nedeľa
od 10,00 do 19,00 hod.

Primátor mesta
Handlová
Rudolf Podoba,

pozýva

na mestské
zastupiteľstvo
mesta Handlová vo

štvrtok, 24. 11.
2016 o 14,00 hod.
do veľkej zasadacej
miestnosti MsÚ
Handlová. Pozvánku
s programom nájdete
na www.handlova.sk

MUDr. Ladislav Procházka, kardiológ:
“Vyskytlo sa tu určité vákuum pre prácu
kardiológa. Spádová oblasť Handlovej
a okolia je dosť veľká a tých pacientov
je tu veľké množstvo. To bol jeden moment, ktorý zavážil pri rozhodovaní.
Druhý bol, že samostatná ambulancia
mi umožní posunúť sa v diagnostike
ďalej, ako umožňujú bariéry nemocníc”.
Ambulancia je zatiaľ skôr v mínuse
ako v pluse. Všetko bude závisieť od
ústretovosti zdravotných poisťovní
a od množstva pacientov. Na tých
svojich handlovských sa pán doktor
môže spoľahnúť. Verne vysedávali
aj v bojnickej čakárni. A on im dal
prednosť pred lukratívnymi ponukami, ktoré dostal. Handlovské srdiečka
mu jednoducho neboli ukradnuté. Že
by jedno také handlovské už bilo aj v
jeho hrudi?
Is, Rd

SRDEČNE POZÝVAME
AKADÉMIA ŠKOL
SPOJENÁ S ODOVZDÁVANÍM
OCENENIA

„Dobrý nápad 2016 „
16.november 2016 ( STREDA )
o 10,00 HOD. DOM KULTÚRY
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„VŠETKÝM SYNOM ŠACHTY
HLBOKÝCH BANÍ, VRÚCNE
RUKU K PRIATEĽSTVU DAJ!“

samosprávou

Slovenské banské múzeum v Handlovej sa aj v novembri chystá privítať
nadšencov pre banícke povolanie.
Milí baníci aj nebaníci, nech sa páči
do našej expozície. Uvítame vás
s pozdravom Zdar Boh, baníkov sa
opýtame na číslo „plechu“, budeme
vás sprevádzať prehliadkou priestorov múzea.

Už tradične otvára samospráva
svoje dvere verejnosti. Tento rok to
nebolo inak a 18. októbra 2016 sa
zaplnili priestory mestského úradu
a mestských organizácií deťmi zo
základných a materských škôl.
Na mestskom úrade deti sprevádzal
„strážca pečate“ a v kvíze si mohli
preveriť svoje znalosti o histórii
mesta a jeho symboloch. V úvode na
nich čakalo prekvapenie v podobe
hudobného telesa tvoreného žiakmi
Základnej umeleckej školy v Handlovej. Deti v prestávke kvízu kreslili
(alebo písali) na „kamennú kroniku“
svoje odkazy a priania k narodeninám
mesta. Po kvíze mohli svoje zvedavé
otázky adresovať priamo poslancom
Mestského zastupiteľstva v Handlovej
– Eduardovi Strakovi, Jozefovi Stopkovi a Arpádovi Kosztovi. Na konci
dostali cukríky a odznaky s erbom
a logom 640.
Keďže mesto je neodmysliteľne späté
s jedinečnou stavbou na jeho území,
v tento, pre mesto slávnostný rok,
mohli deti v rámci Dňa otvorených
dverí navštíviť i jeho útroby. Pri vstupe do kostola pán farár ukázal deťom
vystavené fotografie z aktuálne prebiehajúcich prác na veži kostola, kde
mohli vidieť ako prebieha jej obnova
a mohli nahliadnuť do jej útrob. V kostole predstavil jeho krátku históriu, z
akých častí sa kostol skladá a k čomu
vlastne slúži. Deti si so záujmom
prezreli vnútro a veľmi živo reagovali
na otázky. Samozrejme, aj oni mali
mnohé otázky a zaujímali sa o mnohé
veci, ktoré boli pre nich neznáme a
nové. Pri podujatí pomáhala i farská
dobrovoľníčka Katka Vašičková.
V Jazmíne deti si prezreli v sprievode
„strážcu slabých“ tajné priestory. Ten
im porozprával i o ľuďoch, ktorým
táto organizácia pomáha. Deti zareci-

ZVOZ ODPADU
V mesiaci november 2016 sa
budú jednotlivé zložky zvážať
nasledovne:
Mesto Handlová,
Nová Lehota, horný koniec:
plasty 2.11., 16.11, 30.11.
papier 9.11, 23.11.
sklo 29.11.
Mestská časť Morovno, dolný
koniec:
plasty 4.11., 18.11
papier 11.11.
kovy 25.11.

tovali básničku o srdiečku, precvičili si
prstíky a z papierových trubičiek tvorili srdiečka, slimáčiky a hviezdičky. Pri
odchode dostali cukríky, ale i srdiečko
z drôtiku, ktoré si vyzdobia a darujú
svojim starým rodičom.
V Senior centre si deti v sprievode
„strážcu šedín“ vyskúšali aké to je,
chodiť s pomocou chodítka a barlí. Po
úvodnom zácviku si dali súťaž v slalome s týmito pomôckami. Na záver
nemohla chýbať sladká odmena.
V mestskej knižnici predstavil deťom
„strážca múdrosti“ novú knižnicu,
previedol ich po jej priestoroch
a predstavil všetky služby knižnice.
Deti mohli vidieť i krátke video o priebehu nedávnej rekonštrukcie priestorov tejto organizácie. V tento deň
využilo možnosť bezplatného zápisu
13 detí a 21 dospelých. Pre všetkých
boli nachystané i cukríky.
V Asterione (Podnikateľský inkubátor) sa deti zahrali na fotomodelov
a fotomodelky. „Strážca podnikania“
im predstavil fotoštúdio tejto organizácie. Na pamiatku si každé dieťa
odnieslo peknú fotografiu a cukrík.
V dome kultúry čakal na deti „strážca
zábavy“ v základnom stane všetkých
účinkujúcich – v hereckej šatni. A keďže umenie má robiť ľudí šťastnými,
v DK si to poistili a malých návštevŽiadame obyvateľov
mesta, aby v prípade
plastových odpadov
(PET fľaše) a objemnejšieho papierového odpadu tento
stláčali a neznižovali
tak kapacitu kontajnerov na ich zber.
Aktuálny kalendár nájdete aj na
www.handlova.sk v odkliku na
pravej strane stránky.
Spoločnosť Hater Handlová s.r.o.
bude zvážať veľkoobjemný odpad
v nasledovnom termíne:

7. - 9. novembra 2016

níkov vítal i kominár. Kominár však
neslúžil iba na chytanie gombíkov, ale
i na rozdávanie cukríkov. Pre deti bola
nachystaná výstava fotografií o histórii organizácie a anketa o tom, čo by
chceli na striebornom plátne vidieť.
Práve táto organizácia má mnoho
tajných priestorov, ktoré v tento deň
odkryla – deti videli čo sa nachádza
za javiskom, za plátnom, v kulisárni
a ako vyzerá pódium z námestia
rozobraté do poslednej skrutky. Deti
sa v kinosále premenili na divákov,
dozvedeli sa odkiaľ prichádzajú kinofilmy, ako sa premietalo kedysi – staré
premietačky MEO 5 majú v DK vystavené na pamiatku a ako sa premieta
dnes – digitálny projektor v podobe
velikánskej hučiacej skrine.
Najnavštevovanejšou je každý rok
mestská polícia. „Strážca poriadku“
ukázal deťom kamerový systém,
výstroj a výzbroj našich policajtov.
Zoznámil ich s rozmiestnením kamier,
povedal ako funguje zálohovanie
dát a komu sa poskytujú záznamy
z kamier. Deti boli zvedavé a tak
zodpovedal otázky týkajúce sa požívania alkoholických nápojov a aké
dôsledky táto konzumácia môže mať
na mladistvých a maloletých. Sladká
odmena bola samozrejmosťou. VMT
Pokračovanie na www.handlova.sk

Vás, drahí baníci, vítame so skutočným nadšením. Rady si vypočujeme
vaše skúsenosti s prácou v bani,
veselé aj menej úsmevné historky.
U nás je stále banícky stav velebený,
preto majú členovia HBS aj osoby
v baníckej uniforme na znak úcty
vstup zadarmo.
Možno vás zaujmú naše plány v dielničke. Deti si budú môcť vyrobiť spoločnú listovú girlandu z filcu alebo
adventný veniec na výzdobu triedy.
Nezabudli sme ani na verejnosť. Návštevníci majú veľký výber z rôznych
činností. Či už to bude halloweenska
múmia, adventný kalendár a veniec
v očakávaní Vianoc, prídite sa k nám
zahrať.
45. týždeň, 7. až. 11. november, bude
v SBM Týždňom vedy a techniky.
V eko dielni si deti môžu vypočuť
krátku prednášku hravou formou
o banských strojoch a potom si stroje namaľovať alebo vystrihovať. Pre
staršie deti je možnosť vybrať si hru
na chemikov a vyskúšať si pokusy
(napríklad neviditeľné písmo, výrobu
peny či nafukovanie balónikov bez
dychu).
Návštevy eko dielne nám prosím
oznámte aspoň deň vopred na telefónnom čísle 046/5423 973 alebo
elektronickou poštou na adresu handlova@muzeumbs.sk.
Tešíme sa na Vás. Zdar Boh!
Kolektív SBM

POMÁHAME DOSAHOVAŤ
VAŠE CIELE
Help, n.o. pripravuje tieto kurzy:
- Obchodná angličtina - Business
English – 14.11.2016
- Opatrovanie – 7.11.2016
- Odborná spôsobilosť SBS
– 5.12.2016
- Obsluha motorových vozíkov
- individuálne
- Angličtina pre začiatočníkov
21.11.2016

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

Niektoré kurzy zabezpečujeme aj
V Help-e sme pre vás
bezplatne pre nezamestnaných
pondelok-piatok od 8,00 do 12,00 h.
občanov cez REPAS.
Kontakt: Help, n.o. Handlová, Námestie baníkov 8 (nad MsP, 2. posch.)
tel.: 0905 884 813; e-mail: kmetova@handlova.sk; www.helpha.szm.sk

Handlovské

Dňa 11. októbra sme si malým posedením v jedálni zariadenia pripomenuli
sviatok našich seniorov. Program nám
svojím vystúpením spestrili predškoláci
z MŠ na Cintorínskej ulici spolu s pani
učiteľkou Tonhauserovou. Malí účinkujúci zarecitovali krátke básničky, ktoré
obmäkčili nie jedno smutné srdiečko.
Veľkým prekvapením pre všetkých
prítomných bol spoločenský tanec.
Deti si pre nás pripravili veselý tanček
na známu pieseň „Keď bola v móde
polka“, ktorý rozveselil a vyčaril úsmev
na tvárach klientov, ale i zamestnancov
zariadenia. Potom sme sa už všetci započúvali do známych i menej známych
melódií v podaní speváckeho súboru
Lúč a Rozlet z Prievidze. Sú to ľudia, ktorí
sú naším klientom blízki nielen vekom,
ale častokrát i zdravotným postihnutím.
Preto sme boli radi, že prijali naše pozvanie a podelili sa s nami o ich životný
elán. Na záver sme si spoločne zaspievali
zopár známych ľudových piesní. Čle-

Prebudená pieseň
Vychutnať po čase,
Iba tak, z hrnčeka,
Narýchlo, bez čaše
Cinknutie mladosti...
(Štefan Moravčik)
Do autorskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Prebudená pieseň 2016
sa zapojilo 25 žiakov zo ZŠ na Školskej ulici, ZŠ na Mierovom námestí
a osemročného Gymnázia I. Bellu
v Handlovej. Poďakovanie patrí učiteľkám: Beáte Havranovej, Bronislave
Šperkovej, Miroslave Šebeňovej,
Hane Kurišovej, Ľubici Kollárovej,
Michaele Gašparičovej, Jarmile
Solčániovej, Michaele Ňochovej a
Miroslave Šovčíkovej, ktoré žiakov
dokázali zmotivovať k tomu, aby napísali zaujímavé literárne texty, ktorými
sa do súťaže zapojili.
Uzávierka súťaže bola 30.9.2016 a dňa
8.11.2016 sa uskutoční slávnostné
vyhodnotenie v Mestskej knižnici

novia súboru prisľúbili, že sa do nášho
zariadenia ešte vrátia, aby nám spestrili
dlhé zimné dni, ktoré nás čoskoro čakajú. Malé občerstvenie a doznievajúce
melódie ukončili príjemné dopoludnie
venované našim seniorom.

„Spievajme na ľudovú
nôtu“
13. októbra sme sa skoro ráno, spolu
so zástupcami speváckej skupiny
„Hviezdičky“, vybrali do Sološnice. Je to
malá dedinka, kde sa už po ôsmykrát
konalo Medzinárodné stretnutie pri
ľudovej piesni pod názvom „Spievajme
na ľudovú nôtu“. Kultúrny dom, kde sa
stretnutie uskutočnilo, bol už naplnený
do posledného miesta. Stretnutie otvoril
riaditeľ usporiadateľského zariadenia
/DSS Plavecké Podhradie/ Jozef Sádovský. Po úvodných slovách sa začali
sálou ozývať prvé tóny piesní. To už na
pódiu vystupovala skupina Kabrňáci
z CSS Tloskov /Česká republika/, ktorá

Handlová. Porota v zložení Valéria
Pischlová Oľga Leštianska a Mária
Oswaldová vyhodnotila najzaujímavejšie literárne práce od autorov:
Žiaci zo ZŠ na Školskej ulici
mladšia kategória:
Henrich Holein – báseň Handlová
Diana Rosivalová
Tatiana Rosivalová – báseň
Handlová - tiež venovali svojmu
mestu
Lea Mazánová v próze Hudobný
talent sa rodí v Handlovej vtipne
opísala svoje začiatky hry na gitare
staršia kategória:
Lea Kolesárová – v poviedke
Nenechávaj si to pre seba upozornila na problém šikany
Daniela Bombicová v básni
Dnešný svet túži po tom,
aby sa ľudia k sebe správali milo
a navzájom si pomáhali
Mária Leporisová v básni Jeseň
opísala krásy tohto ročného
obdobia

5

Narodené detičky

V Senior centre sa nenudíme

Deň úcty k starším

noviny

je už niekoľko rokov neoddeliteľnou
súčasťou tejto peknej akcie. Po doznení
známych tónov českých piesní prišli na
rad zástupcovia jednotlivých zariadení,
aby svojimi piesňami a tancom potešili
ostatných prítomných. Celé podujatie sa
nieslo v príjemnej, veselej a pohodovej
atmosfére. Na stretnutí sa prezentovali
i zariadenia, ktoré sa sústreďujú na prácu
s mentálne postihnutými ľuďmi. Práve tí
dodávali celému podujatiu tú správnu
atmosféru šťastia a radosti. Veď predsa
radosť z ľudovej hudby a možnosť
stretnúť sa so známymi a priateľmi je
tou hlavnou myšlienkou medzinárodného hudobného festivalu. Program sa
pomaly blížil ku svojmu koncu a my, rovnako ako i ostatní účastníci stretnutia,
sme si domov odnášali nielen darčeky
a diplom, ale hlavne hrejivý pocit, že aj
naši obyvatelia, hoci sú to už ľudia vo vysokom veku, dokážu dôstojne reprezentovať naše Senior Centrum Handlová, n.
o. na medzinárodnom stretnutí. Za to im
patrí veľké „Ďakujeme!“
Iveta Ondrušíková, ISR

Medzi ocenených žiakov zo Základnej školy na Mierovom námestí
patria:
Martin Ficel a Marek Uhliar,
ktorí sa dobre cítia na Slovensku
a venovali mu aj svoje básne
Radovan Hégli sa inšpiroval
históriou v básni Pribina
Lýdia Baranovičová napísala
báseň Vyznanie
Z osemročného Gymnázia I.Bellu bola
ocenená Karolína Dobišová za báseň
Koniec.
Vecné ceny a sladké odmeny zakúpil
MO MS z finančného príspevku, ktorý
venovala na projekt Prebudená pieseň Matica slovenská.
Všetkým oceneným žiakom gratulujeme. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
sa do súťaže zapojili, tešíme sa na ďalší
ročník Prebudenej piesne a na tvorbu
mladých začínajúcich autorov.
Dagmar Strmeňová

Oliver
Palásthy
Vladimír Brath
Adrián
Bača
Tobias
Petrucha
Tobias
Schnek
Ivan
Kopčan
Adam
Babuliak
Tomáš
Mačák
Elizabeth Volfová
Kristína Bakšová
Mária Magdaléna Danielová
Alexandra Kuzmínová
Dorota
Lacková
Soňa
Zacharová
Alexandra Klenková
Alena
Marksová

Jubilanti
Oľga
Jozef
Mária
Ondrej
Alžbeta
Oľga
Benedikt
Irena
Romana
Anastázia
Beatrix
Mária
Veronika
Terézia
Ladislav
Antónia
Pavol
Oľga
Alexander
Matúš
Jozef
Vladimír
Emília
Viera
Eva
Mariana
Šarlota
Božena
Imrich
Mária
Jozef
Koloman
Terézia
Ondrej
Vladimír
Lýdia

Talafová
Prachniar
Tóthová
Majdiak
Hornická
Hájovská
Bobrík
Nevidzanská
Pekárová
Štrbíková
Lucká
Orglerová
Mikulová
Fogarašiová
Štírbl
Poláková
Ačai
Jánošíková
Radič
Suja
Hudec
Chrenovský
Simonidesová
Mrenicová
Kecerová
Kučerová
Zderková
Kyselová
Cibula
Benčíková
Bernáth
Kelečenyi
Reháková
Záthurecký
Barniak
Kyselyová

Foto na preukážky
Podnikateľský inkubátor

5444013
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Mestská polícia informuje... ZOBERTE SI PSÍKA
Mestská polícia zaznamenala za mesiac september
– október 2016 /od 23.9.2016 do 19.10.2016/ celkom 305
udalostí. Zaevidovaných bolo 101 priestupkov, z ktorých
bolo 71 zistených vlastnou činnosťou a 17 oznámených
občanmi mesta. Kamerovým systémom bolo zistených
13 priestupkov.
Z celkového počtu bolo 66 dopravných priestupkov.
V 1 prípade bol použitý TPNZOMV /tzv. papuča/.
Proti alkoholizmu – 1 priestupok. Na úseku podnikania
– 1 priestupok. Proti verejnému poriadku bolo riešených
16 priestupkov, z ktorých bol 1 priestupok na úseku rušenia nočného kľudu a 15 priestupkov na úseku znečistenia
verejného priestranstva.
Proti majetku bolo riešených 6 priestupkov. V 11prípadoch
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, neodstránenie výkalov/.
Príslušníci mestskej polície odchytili 7 túlavých psov, ktorí
boli umiestnení v útulku /3 psov si z útulku zobrali ich
majitelia/. Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie
101 zákrokov a 29 výjazdov k narušeným monitorovaným
objektom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a tiesňovej
linky 112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 14 zákrokov.

Prázdniny
v MŠ a v ZŠ
Prevádzka materskej školy, Ul.
SNP 27, Handlová v čase školských
prázdnin:
Jesenné prázdniny:
28.10.2016 – 31.10.2016 – Materská
škola s elokovanými pracoviskami
v prevádzke.
Elokované pracovisko Školská - prerušená prevádzka (deti presun na
elokované pracovisko Cintorínska)
Vianočné prázdniny:
23.12.2016 – 5.1.2017
Od 27.12.2016 – do 30.12.2016 Obmedzená prevádzka – v prevádzke
elokované pracovisko Morovnianska
cesta. Ostatné pracoviská mimo
prevádzky.
Od 2.1.2017 – začiatok prevádzky
vo všetkých pracoviskách materskej
školy, okrem elokovaného pracoviska
Školská (deti presun na elokované
pracovisko Cintorínska). Prevádzka
v elokovanom pracovisku Školská sa
začne od 9.1.2017.
Polročné prázdniny:
3.2.2017
Materská škola s elokovanými pracoviskami v prevádzke
Elokované pracovisko Školská prerušená prevádzka (deti presun na elokované pracovisko Cintorínska)

Z ÚTULKU

TIMKO
Timko je rok a pol starý kríženec
nemeckého ovčiaka, ktorý sa
ale stále správa ako pobláznené šteniatko. Timko veľmi túži
byť právoplatným a ľúbeným
členom rodiny. Mladý, krásny a
zdravý pes je stále bez jedinej
serióznej ponuky na domov.
Hľadáme mu domov najlepšie do domu so záhradou s
prístupom dovnútra. Timko je veľmi priateľský ku všetkým
psíkom. Nachádza sa v KS Handlová

RONY

Rony je krásny dvojročný
chlpáčik. Bol veľmi plachý a
zanedbaný, no dnes je z neho
už nádherný bezproblémový
fešák, ktorý čaká na tú správnu
rodinku. Rony miluje všetkých
psíkov, s každým je kamoš. Rony
v koterci veľmi narieka a čaká na
svojho pánička. Tak kde si?
Kontakt: Dominika Dubaiova,
0911 918 734
mail: dominikadubaiova@gmail.com
Všetky psíky, ktoré potrebujú
lásku a domov nájdete na fb
stránke Útulok Handlová.

Jarné prázdniny:
27.2.2017 – 3.3.2017 – Obmedzená
prevádzka – v prevádzke otvorená
Materská škola, Ul. SNP 27. Všetky elokované pracoviská mimo prevádzky.
Veľkonočné prázdniny:
13.4.2017 – 18.4.2017 – Materská
škola v prevádzke, okrem sviatkov
(Veľký piatok 14.4.2017 a veľkonočný
pondelok 17.4.2017)
Elokované pracovisko Školská prerušená prevádzka (deti presun na elokované pracovisko Cintorínska)
Letné prázdniny:
3.7.2017 – 31.8.2017 – Obmedzená
prevádzka
Od 3.7.2017 – do 28.7.2017 – v prevádzke elokované pracovisko Morovnianska cesta
Od 31.7.2017 – do 25.8.2017 – v prevádzke Materská škola SNP 27
Všetky elokované pracoviská budú
v čase letných prázdnin mimo prevádzky.
Od 28.8.2017 -31.8.2017
(3 pracovné dni) – prerušená prevádzka vo všetkých pracoviskách
materskej školy, z dôvodu dôkladného čistenia priestorov a prípravy na
začiatok nového školského roku.
Od 4.9.2017 začiatok prevádzky vo
všetkých pracoviskách materskej
školy.

Termíny prázdnin ZŠ
Povinnosť Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR zverejniť
na svojom webovom sídle termíny
školských prázdnin počas školského
vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské roky určuje § 150 ods. 7
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termíny školských prázdnin predkladáme spracované pre každý školský
rok jednotlivo.

Školský rok 2016/2017
Jesenné: 28. október (piatok) až 31.
október 2016 (pondelok). Školské
vyučovanie sa začne 2. novembra
2016 (streda).
Vianočné: 23. december 2016 (piatok) až 5. január 2017 (štvrtok). Školské vyučovanie sa začne 9. januára
2017 (pondelok).
Polročné: 3. február 2017 (piatok). Školské vyučovanie sa začne
6. februára 2017 (pondelok).
Jarné:
Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 27. február (pondelok)
až 3. marec 2017 (piatok). Školské
vyučovanie sa začne 6. marca 2017
(pondelok).
Veľkonočné: 13. apríl (štvrtok) až 18.
apríl 2017 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 19. apríla 2017 (streda).
Letné: 3. júl (pondelok) až 31. august
2017 (štvrtok). Vyučovanie sa začne 4.
septembra 2017 (pondelok).

Prečo máme v Handlovej
hody na Katarínu?
Význam slova „hody“ je spojený
dlhé storočia nielen na Slovensku
s tradičnou lokálnou slávnosťou.
Tie handlovské sa od nepamäti
spájajú s patrónkou kostola sv.
Katarínou. Hody alebo obecné
slávnosti boli vždy spojené so
svätou omšou za ochranu farnosti
a jej veriacich. Nielen dnes, ale
už aj v minulosti, sa obohacovali
o prvky jarmočnej kultúry v podobe
rozličných atrakcií, ako bol predaj
remeselných výrobkov, kolotoče,
vystúpenia
divadelných
či
hudobných skupín. Hody sa spájajú aj
so stretávaním sa rodín a príbuzných,
spojené sú s tradičnou hodovou
hostinou a vo večerných hodinách
so zábavou. Hody sa väčšinou
spájali v jesenných mesiacoch aj
s oslavou poďakovania za úrodu.
Svetská a cirkevná stránka sviatku
sa prejavovala od nepamäti v dvoch
častiach oslavy. Svetská sa odohráva
v obci a v rodine, tá cirkevná
v kostole, etymologicky spojená
s názvom „kermeš“ – zasvätenie
kostola. Tak tomu bolo v Handlovej
nielen v minulosti, ale bude aj tento
rok, v roku osláv 640. výročia prvej
písomnej zmienky o Handlovej,
kedy už kostol stál a konali sa v ňom
bohoslužby. Od jesenných dní sa pri
prechádzaní námestím pozeráme
na vysokú vežu, ktorá po viac ako
200 rokoch prechádza obnovou,
výmenou trámov vo veži a šindľov
cibule. To všetko preto, aby táto
jedinečná 45 m vysoká veže, jedna
z najkrajších na Slovensku, bola
pýchou aj pre nasledujúce generácie.
Bohatý hodový program bude
pripravený tento rok, v piatok 25.
novembra, na Katarínu, spojený
s oficiálnym programom „svetským aj
cirkevným“ a v sobotu 26. novembra
s hudobnou veselicou.
Jana Oswaldová

Prevádzky - novootvorené
- oprava motorových vozidiel
S. Chalupku 6
- predaj autosúčiastok
S. Chalupku 6
- second hand, solárium
Mostná 1475
- solárium, detox, second hand
Športová 40
- „ Asia mňam“ – rýchle občerstvenie
predajný stánok MsT
- zmrzlinový stánok
Žiarska 18
- kaderníctvo, second hand, oprava
odevov, Mierové námestie 11
- dámske a pánske kaderníctvo
Námestie baníkov 13

Zrušené:
Nie sú evidované.

Handlovské
Dňa 1.10.2016 uplynulo
26 rokov od úmrtia

Dňa 17.11.2016 uplynie 8 rokov,
čo nás opustil
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Odišla si náhle, na rozlúčku si nám nedala čas.
Tvoj odchod zabolel a bolí celý čas. Zostali len
spomienky a odkaz jediný, chýbaš nám v kruhu rodiny.
16.11.2016 uplynie 40 rokov, čo nás tragicky opustila
naša mamička, starká a prastarká

Mária Vojtašeková.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku .
S láskou spomína dcéra Magda a synovia Ján a Milan s rodinami.

Jozefa Hromádku.

Dionýz Pásztó.

Kto ste ho poznali, spomeňte si
s nami. Syn Štefan s rodinou.

S láskou spomína manželka Irenka
a syn Lacko.

Dňa 31.10.2016 uplynulo 5 rokov
od úmrtia nášho
drahého syna, brata

Už žiadne slovo, žiaden hlas
nenahradí toho,
ktorého vzal nám čas...
Dňa 7.11.2016 to budú 2 roky,
čo nás náhle opustil náš milovaný

Poďakovanie
Touto cestou ďakujeme príbuzným, kamarátom
a susedom, ktorí dňa 5.10.2016 odprevadili
na poslednej rozlúčke nášho syna

Patrika Konečného.
Ďakujeme pohrebnej službe Florena za služby,
ktoré nám preukázali.
Rodičia a sestry.
...poďme spolu zapáliť svetielka spomienok...
Dňa 11.11.2016 uplynie rok, čo nás navždy opustila
naša milovaná maminka a babička

Božena Neuschlová.
S vďakou a láskou spomínajú dcéry Iveta,
Mária a Ingrid s rodinami.

Karola Tatára.
S láskou spomínajú rodičia, sestra
Ivka a Lukáško.
Kajko, veľmi nám chýbaš.
Dňa 2.11.2016 uplynulo 14 rokov,
čo nás opustila naša mamička,
starká a prastarká

Róbert Letko ml.
S láskou spomínajú mama, brat,
babka a dedko, krstná, bratranci.

Milana Warchola.

S úctou a láskou spomína
celá rodina.

S láskou a úctou spomína
manželka Helka s rodinou.

Marián Flux
Ján Šagát
Ľudovít Kotian
Peter Adamčík
Bohuslav Kahún
Alžbeta Illéšová
Katarína Mészárošová
Eva Magdolenová
Lýdia Danková
Jarmila Dubravcová
Helena Gogoláková
Katarína Gerátová

68
92
89
68
69
74
57
72
84
61
73
39

Dňa 08.11.2016 uplynie 6 rokov,
čo nás navždy opustila

Štefan Dobiš.

Emília Gazdíková.

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

S láskou stále spomínajú deti,
vnúčatá a pravnúčatá.

S bolesťou v srdci si dňa 8.11.2016
pripomíname 2. výročie úmrtia
môjho manžela

Paulínka Dobrotková.

Opustili nás

Dňa 8.11.2016 uplynú 4 roky, čo nás
opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko

Prenájom priestorov na kary, rodinné akcie
046/5444013, www.inkubatorhandlova.sk

Spomienka
na mladú

Handlovčanku
Vo štvrtok 6.októbra sa v Kostole sv. Kataríny stretli na
spomienkovej omši veriaci,
členovia Karpatskonemeckého spolku v Handlovej a aj
príbuzní rodiny Irrgangovej.
Po skončení omše pred Špeciálnou základnou školou pri
pamätnej tabuli položením
kvetov pokračovala spomienka na rodáčku z Handlovej.
Brigitte Irrgangová sa narodila 10.februára 1943 v Handlovej ako piate zo šiestich detí v rodine uznávaného
handlovského učiteľa a riaditeľa školy. V roku 1944 celá

rodina musela nútene opustiť Handlovú. Boli evakuovaní
do bývalej východnej zóny Nemecka, do mestečka Loitz,
ležiaceho v prednom Pomoransku. Toto neznáme malé
veselé dievčatko bolo veľmi šikovné v škole, najmä na
hodine náboženstva. Dňa 27.júla 1952 prijala vo farskom
kostole v Demmine prvé sväté prijímanie. Svoj vzor našla
v životnom osude sv. Márie Goretti, ktorej meno si vybrala
aj ako svoje birmovné. Vo večerných hodinách 29.septembra 1954, vracajúc sa domov k svojej rodine, tragicky,
násilne, rukami vraha, skončil jej mladý život.
Na prelome tisícročia bola zapísaná do Nemeckého martyrológia XX. storočia, ktoré vzniklo na podnet Jána Pavla
II. Má slúžiť ako príklad, že napriek temným stránkam XX.
storočie prinieslo aj dôveru a nádej. Na jej hrobe je nápis:
Brigitte Irrgang: znak nádeje, svedok viery, svetlo v našom temnom svete.
Jana Oswaldová
a Karpatskonemecký spolok v Handlovej
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KRÁĽ ČITATEĽOV 2016
má svoju kráľovnú

Historicky prvá artroskopická operácia kolena v handlovskej nemocnici
NEMOCNICA Handlová – 2. súkromná nemocnica, ktorá je členom skupinyAGEL, začiatkom októbra 2016
vykonala po prvý krát v histórii jej
existencie artroskopickú operáciu
kolena. Nadväzne po otvorení novej
ortopedickej ambulancie, pod odborným vedením MUDr. Vladimíra
Gamana, MPH, pristúpila nemocnica k vykonaniu tohoto prvého
výkonu v ortopedickej jednodňovej
zdravotnej starostlivosti. Zavedenie
nového operačného výkonu má obrovský prínos pre pacientov, ktorí už
nemusia kvôli operačnému zákroku
cestovať do iného mesta, či okresu.
Vedenie nemocnice má záujem naďalej podporovať a rozširovať služby
svojim pacientom o činnosti, po ktorých je s ohľadom na demografický

Bez práce nie sú koláče...
a bez koláčov nemôže byť
svadba
Stredoveká hudba, dlhá slávnostná
tablica a kopec detí...to bol obraz,
ktorý ste mohli vidieť v nedeľu,
23. októbra 2016 v dome kultúry.
Spýtali sme sa hlavného kuchára
Branislava Čukana, ako vlastne tento

,,Už len pomyslenie na to, že na
konci dňa na mňa čaká dobrá kniha, robí ten deň krajším.“
(Kathleen Norris)

vývoj regiónu Handlovej a okolia
dopyt. „Zámerom zriadenia ortopedickej ambulancie, ktorá sa nachádza
v zrekonštruovanej budove polikliniky,
bolo najmä zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ortopedických

pacientov v regióne Handlová. Výhodou pre pacientov je dostupnosť ďalších
diagnostických vyšetrení a ošetrení,“
dodal riaditeľ nemocnice MUDr. Ján
Belanský, MPH.

nápad vznikol a prečo potrebovali
pri vyrábaní svadobných koláčov pomoc detí. „Chceli sme urobiť tvorivé
dielne s materiálom, ktorý je blízky
i našim rodičom už niekoľko desaťročí
a teda s plastelínou.“ A čo sa stalo so
svadobnými koláčmi? „Princ Julián
a princezná Tamara majú mať dnes
svadbu. Ich dvorná dáma Lujza však
zapla v celom dome kultúry kúrenie
a všetky napečené svadobné koláče a
torty sa roztopili. Tak sa stalo, že sme

poprosili našich malých kamarátov,
aby kráľovskú svadbu zachránili a narobili z plastelíny koláče a torty.“ A veru bolo sa na čo pozerať. Všetci šúľali,
gúľali, zatláčali, formovali, ozdobovali
a tácky sa plnili všakovakými zákuskami, tortami, malými i veľkými a keby
človek nevedel, že sú z plastelíny, veru
by si aj zahryzol. Kráľovská svadba sa
tak mohla konať presne tak, ako bolo
naplánované.
VMT

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
November v knižnici:

Pri realizácii knižničných podujatí budeme reagovať na vyhlásenie MŠVVaŠ SR, ktoré školský rok 2016/2017 vyhlásilo
za Rok čitateľskej gramotnosti.
Medailóny o jubilujúcich spisovateľoch.
P.O.Hviezdoslav (95.výročie úmrtia), B.S.Timrava
(65.výročie úmrtia)
11.,14.,15. 11. Zaujímaví ľudia v knižnici.
Jaroslav Ország. Vicemajster Slovenska vo vábení jeleňov.
Cyklus besied. Pre 1. st. ZŠ
8.11. Prebudená pieseň.
Vyhodnotenie literárnej súťaže. V spolupráci s MOMS
Rozprávky. Literárna hodina. (V súlade s vyučovacími
osnovami) ZŠ Školská

(Tlačová správa , krátené)

Poznaj históriu mesta. Legenda o sv. Barbore
Bambuľkine dobrodružstvá. Slušné správanie.
Zážitkové čítanie pre 1. st. ZŠ
Lentilka pre dedka Edka. Zážitkové čítanie.
(čitateľská gramotnosť) pre 1. st. ZŠ
Zážitkové čítanie. Čítanie s porozumením. (čitateľská gramotnosť). Podľa požiadaviek vyučujúcich.
Beseda o prečítanej knihe. (čitateľská gramotnosť).
Podľa požiadaviek vyučujúcich
Informatické prípravy a exkurzie do knižnice. Pre SŠ, ZŠ

Pobočka v ZŠ MC

Hodinka s knihou. Rozprávkové dopoludnia
- MŠ
Zážitkové čítania. Literárne dopoludnia
- ZŠ MC
Informatické prípravy a exkurzie do knižnice
- ZŠ MC
MsK Handlová

Mesiac úcty k starším
V piatok 14. októbra si mesto Handlová pripomenulo október ako
Mesiac úcty k starším. Úvodné slovo dostal zástupca primátora
mesta Dušan Klas. Vo svojom príhovore poďakoval všetkým prítomným a vyzdvihol dôležité miesto tých najstarších v spoločnosti.
Na začiatku programu naši najmladší poďakovali našim najstarším
v podobe milej básničky. Moderátorom podvečera bol obľúbený
Peter Paulík. A nemohlo to byť inak - svojim fanúškom (a najmä
fanúšičkám) musel povedať vtip a i zaspievať zopár “šlágrov”. Hlavným hosťom kultúrneho programu bola herečka, speváčka a Seniorka roka 2016 Mája Velšicová. I keď v sále boli najmä naši najstarší,
Mája Velšicová svojimi piesňami, šarmom a humorom vyčarila na
tvárach úsmev a vytvorila úžasnú atmosféru - človek mal chvíľami
pocit, že sa v sále koná mládežnícka diskotéka. Mája Velšicová si
vyslúžila standing ovation a ešte niečo...keďže oslávila okrúhle jubileum, priamo na javisku jej zavinšovali zástupca primátora mesta
Dušan Klas a Peter Paulík.

20. októbra sa v dome kultúry konal
17. ročník vedomostnej súťaže Kráľ
čitateľov, v ktorej si zmerali svoje vedomosti žiaci 6. ročníka základných
škôl a osemročného Gymnázia I.
Bellu. Samotnej súťaži predchádzala návšteva MsK spojená s výpožičkami kníh a domáca príprava
- zhotovenie projektu na tému
Moja najobľúbenejšia kniha. Za tieto
úlohy mohli súťažiaci získať spolu 8
bodov. Porota v zložení Daniela Mikulášová, Jana Paulínyová a Marta
Bielokostolská dôsledne dozerali na
priebeh súťaže, ktorá pozostávala
zo 4. kôl. Prvé kolo bolo venované
640.výročiu prvej písomnej zmienky
o Handlovej, v druhom kole si žiaci
otestovali svoje vedomosti z literatúry, tretie kolo sa nieslo v znamení
OH 2016 a posledné kolo bolo opäť
literárne. Najviac bodov v súťaži
získala a obsadila tak 1.miesto - Alexandra Hozlárová z Gymnázia I. Bellu
a stala sa kráľovnou čitateľov za rok
2016. 2.miesto patrí jej spolužiakovi
Timurovi Mikuškovi ( Gymnázium
I. Bellu ) a 3.miesto obsadil Samuel
Murcin zo Základnej školy na Mierovom námestí.
Na záver podujatia predsedníčka
poroty poďakovala všetkým súťažiacim za účasť v súťaži, pedagógom za
to, že pestujú v deťoch kladný vzťah
ku knihám a organizátorm súťaže
MsK – Handlová za zorganizovanie
podujatia, ktoré po si zaslúži prívlastok tradičné a zmysluplné. A na
záver nezabúdajme, že: knižnica je
nemocnicou pre dušu.
Dagmar Strmeňová

Handlovské

Putovanie krajinami
kontrastov

ktorý ho zaujal - vnútorne zasiahol.
Preto sa vo svojich dielach často vracia
ku spomienkam z detstva, prepája minulosť s prítomnosťou a poukazuje na
všadeprítomnosť Boha (cyklus Kristus
medzi nami). Ťažiskom tvorby autora je
krajinomaľba, v ktorej vychádza z realistickej orientácie, umocnenej nielen
expresívnou skratkou, ktorá nadväzuje
na slovenskú modernu 20. storočia
(najväčším vzorom mu je dielo národnej
umelkyne akad.mal. Márie Medveckej
/1914-1987/), ale vnímame aj impresívnu polohu vo vzťahu kompozícia
- farebnosť. Autorovi však nejde iba o
zachytenie prchavého momentu, ktorý
je charakteristický pre impresionizmus,
ale ide mu hlavne o hľadanie a hĺbku
výtvarného výrazu a monumentálnejšie
vyjadrenie emócie pomocou farby. Tomáš Klenko sa venuje komornej maľbe,
kresbe a kombinovaným technikám.
Najčastejšie pracuje s olejom a akrylom,
no v poslednom období ho zaujal akvarel a kresba drievkom.

V utorok 18.októbra sa v Karpaty
Art Gallery v Handlovej uskutočnila
prezentácia novej knihy výnimočného človeka. Jozef Weis je nielen
maliar a ilustrátor, ale aj vášnivý
cestovateľ, spisovateľ, publicista,
fotograf a filmár.
S Handlovou ho spája štúdium na
Baníckom učilišti, pôsobenie v prvom
výtvarnom krúžku v Handlovej, ktorý
viedol akademický maliar Andrej Kuc,
no a napokon má v baníckom meste
stále veľa priateľov. Neskôr študoval
výtvarné umenie a filozofiu na UMB
v Banskej Bystrici a dejiny umenia na
UTV vo Zvolene. V minulosti pracoval
ako redaktor Kultúrneho mesačníka
a týždenníka Vpred, spolupracoval so
Slovenským rozhlasom v Banskej Bystrici a bol členom Slovenského syndikátu
novinárov. Je autorom kriminálnych príbehov Dni búrok a reportáží Po cestách
dvoch kontinentov (1995) a Ozveny
ciest. Na svoje dobrodružné cesty po
svete si rád pribaľuje kameru, pomocou
ktorej sa snaží priblížiť históriu, kultúru
a súčasný život navštívenej krajiny.
Handlovskej verejnosti predstavil
svoj najnovší prírastok v knižnej rodinke - publikáciu Putovanie krajinami
kontrastov, v ktorej priblížil svoje zážitky z ciest po ďalekom východe. Jozef

Weis, ktorý v KAG Handlová vystavoval
s Vojtechom Héglim v roku 2015, svojou
návštevou urobil priateľom radosť a už
teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Tomáš Klenko...
z tvorby
V galérii Karpaty Art Gallery sa svojou
tvorbou prezentuje učiteľ výtvarného
odboru ZUŠ Handlová Tomáš Klenko.
Tomáš Klenko odštartoval svoju výtvarnícku púť vo svojom rodnom meste, v
Topoľčanoch, kde po absolvovaní ZUŠ
sv. Lukáša úspešne zložil príjmačky na
Súkromnú školu úžitkového výtvarníctva, odbor úžitková maľba. U svojich
školiteľov akad. mal. Terézie Žilíkovej
- Sládekovej a akad. mal. Márie Nemčekovej - Chmeliarovej získal základné piliere svojej budúcej tvorby. Po maturite
sa Tomáš Klenko rozhodol pre štúdium

úplne inej profesie - sociálnej práce. Šesť
semestrov prežil ako študent Univerzity
Palackého v Olomouci. Pre doplnenie
svojho umeleckého vzdelania absolvoval v roku 2012 pedagogické minimum
v odbore ručné výtvarné spracovanie
textilu u Mgr. art. Zuzany Nemčekovej,
akad. mal. Emila Fulku a Mgr. Jozefa
Jánoša. Od roku 2009 pôsobí ako učiteľ
výtvarného odboru na ZUŠ Handlová.
Žije a tvorí v Handlovej.

Na mesiac november pripravujeme
výstavu venovanú detskej tvorbe:

Práve jeho učiteľ zo základnej a strednej
školy Jozef Jánoš prijal pozvanie a ako
kurátor výstavy predstavil Klenkovu
tvorbu na vernisáži. Motívy, ktoré Tomáš Klenko zobrazuje na plátne sú už
miznúcim svetom, ktorý on opätovne
oživuje prostredníctvom svojich diel.
Zriedkakedy dokáže namaľovať obraz
bez predošlého naštudovania námetu,

Eva Petrášová - Procnerová
svet okolo nás očami žiačky Evy
Procnerovej z rokov 1982-1990, v súčastnosti učiteľky ZŠ Školská. Vernisáž sa
uskutoční v utorok 8.11.2016 o 16:30 h.

Helena Galbavá
Karpaty Art Gallery

Akcia Art Nábytok

PC „E“
40€

Nové zľavy a akcie na zakúpený tovar!

Home Credit/Qautro,
možnosť aj bez nulového navýšenia

Podnikateľský inkubátor

600 €
Konferečný stolík F-3
30€

500 €

Sedacia súprava Arenna

Pohovka
Promo

Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Otvorené:
PO - PI:
9.00 - 17.00
SO:
9.00 - 12.00
Posteľ Miami 180V-38

Vešiak ELO
15€

Predaj aj na splátky

0917 539 165

359

Sedacia súprava Antara

Police Kvadro
14€

279€

429
Kuchynská linka Rea Alfa

379€

323€

1090€
899€
Rohová lavica „Corner“

210€

Predsieň
Tatiana
Typ 01
250€

400€

Sedacia súprava Kamil
26€
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Barová stolička Mercio

519€
319€

233€
239€

Pohovka
Nela
169€

40€

Kreslo Lodka
125€
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Plavecká štafeta mesta Handlová 2016

Aj v tomto roku sa pripojilo naše
mesto k výzve Asociácie športu
pre všetkých Slovenskej republiky
a zorganizovalo v spolupráci korešpondenčnú súťaž v rekreačnom
plávaní pod názvom „Plavecká
štafeta mesta Handlová 2016“.

níkom plaveckej štafety bol Matúško
Palasty, rok nar. 2011 (25 metrov)
a najstarším plavcom bol Štefan Božik,
rok nar. 1935 (1 000 metrov). Všetkým
plavcom k ich výkonom blahoželáme
a tešíme sa na nich o rok.

Plaveckej štafety sa zúčastnilo celkom
390 plavcov z toho 193 žiakov. Spoločne sme odplávali 38 000 metrov
(1 520 bazénov). Najmladším účast-

Ďakujeme všetkým základným školám v meste a Plaveckému klubu
Handlová, ktorí zapojením svojich
žiakov prispeli k vysokej účasti detí

1.októbra sa basketbalisti z ŠBK
Handlová pri ZŠ, Mierové námestie
zúčastnili kvalitne obsadeného turnaja v Bánovciach nad Bebravou.
Po dramatickom, ale víťaznom
zápase s Prievidzou, získali naši
basketbalisti, po svojej premiére
v kategórii mladší mini, strieborné medaily a obsadili tak celkové
3.miesto.
Tréner tímu Handovej, Ján Beránek:
„Turnaj môžem hodnotiť len pozitívne,

SO 5.11. o 16.00h
NE 6.11. o 16.00h /USA/animovaná
dobrodružná komédia/92min/SD/
TROLLOVIA (PREMIÉRA)
SO 5.11. o 18.00h
PO 7.11. o 18.00h /USA/
dobrodružný, akčný, fantasy/
115min/ST/MP12/
DOCTOR STRANGE (PREMIÉRA)

a mládeže na podujatí. Zároveň
ďakujeme všetkým dobrovoľníkom
a spoluorganizátorom:
Plavárni mesta Handlová,
p. Ilešičovej z MS Slovenského
Červeného kríža.
Sme presvedčení, že bez ich účinnej
pomoci a spolupráce by sme podujatie nemohli zrealizovať v takom
rozsahu.

nakoľko to bol náš prvý veľký turnaj
v kategórii mladších mini. V prvom zápase proti Bánovciam sme sa na ihrisku
len hľadali, no druhý polčas to už bolo
podstatne lepšie. Aj keď sme druhú časť
zápasu vyhrali, na konečné víťazstvo
v zápase to už nestačilo.

sme sa mohli tešiť z bronzových medailí. Turnaj bol fantasticky zorganizovaný
a touto cestou by som sa chcel za
krásny basketbalový deň poďakovať aj
vedeniu basketbalového klubu BBK Bánovce nad Bebravou. V Handlovej nám
rastú ďalší nádejní malí basketbalisti.“

V druhom zápase sme nastúpili proti
Žiaru nad Hronom, ktorý sa stal nakoniec víťazom celého turnaja. Žiar mal
v kádri skúsenejších hráčov a zaslúžene
vyhral. V derby zápase s Prievidzou o 3.
miesto, sme predviedli skvelý bojovný
výkon, hrali sme oveľa lepšie ako v prvom zápase a po dramatickej koncovke

Bronzový tím ŠBK HANDLOVÁ
Valko, Trgiňa, Peťko, Fabian, Geleta,
Šimková, Klačanská, Kotlárová, Maruniak, Porubčan, Šesták, Minárik, Nagy,
Vaigl,
Tréner tímu:
Ján Beránek
Asistent trénera:
Milan Geleta
ŠBK Handlová

ktorá
hodnotila
predovšetkým
techniku prevedenia cvikov podľa
cvičiteliek, dodržiavanie rytmu, ale
aj držanie tela, či výraz tváre prezrádzajúci radosť z pohybu. Takmer tri
hodiny trvajúci maratón zvládli všetci
bez väčších problémov. Tí najlepší
v štyroch vekových kategóriách si

odniesli zlaté trofeje, medaily a hodnotné vecné dary od sponzorov.
Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí
nezištne pomohli tejto skvelej akcii.

Tri hodiny pre zdravie
Pre handlovských nadšencov športu zorganizovalo CVČ v Handlovej
pod vedením Gabiky Grígerovej,
v spolupráci s vedúcimi záujmového krúžku Aerobik Andrejkou
Ujčekovou a Miškou Lachovou,
už 14.ročník Detského aerobik
maratónu.
V sobotu 22.októbra 2016 sa nová
sála domu kultúry zaplnila do posledného miestečka. Rekordný počet
až 106 detí vo veku od 5 do 18 rokov
dalo prednosť zdravému pohybu
a cvičeniu pred počítačmi a inými
lákadlami modernej doby. So silnou
konkurenciou dievčat si na maratón
prišlo zmerať sily aj 17 chlapcov. Na
priebeh súťaže dohliadala porota,

ŠTV 3.11. o 19.00h (F.K. REBEL)
SKÚŠKA DOSPELOSTI
/BEL, FRA, ROM/dráma/128min/ČT/
PM15/ (PREMIÉRA)
PIA 4.11. o 19.00h
NE 6.11. o 18.00h /CZE/romant.
komédia/100min/ČV/MP/
ROZPRÁVKY PRE EMU (PREMIÉRA)

V stredu 5.októbra, v čase od 8:00
hod. do 16:00 hod. si mohli zdarma
zaplávať všetci občania Handlovej
bez rozdielu veku. Plávali sa tri rôzne
vzdialenosti: 25, 50, 100 a viac metrov,
z čoho vyplýva, že účastníkovi štafety
stačilo odplávať najmenej jeden bazén (25 metrov). Keďže plavecká štafeta miest je súťaž, v ktorej sa hodnotí
celkový počet zapojených účastníkov,
bez ohľadu na dĺžku, ktorú preplávajú, osobitne počet detí a mládeže
do 18 rokov a celková vzdialenosť
v metroch, ktorú zapojení účastníci
v príslušnom meste absolvujú uvádzame tieto počty za Handlovú:

Minibasketbalisti ŠBK
Handlová bronzoví!

DIGITÁLNE KINO BANÍK

Dana Kolorédyová
Celkové výsledky maratónu nájdete
na www.handlova.sk

ŠTV 10.11. o 19.00h (F.K. REBEL)
vstupné člen FK 2,-€, nečlen FK 3,-€
SEDEM STATOČNÝCH
/USA/western/128min/ČT (1960)
PIA 11.11. o 18.00h
NE 13.11. o 18.00h /HRV, SLO,
MKD/tragikomédia/92min/ČT/
BOBO (PREMIÉRA)
SO 12.11. o 16.00h /USA/animovaná
rozprávka/93min/SD/MP/
RATCHET A CLANK: Strážcovia
galaxie
SO 12.11. o 18.00h
NE 13.11. o 20.00h /AUT, LUX/
životopisný/109min/ČT
EGON SCHIELE (PREMIÉRA)
SO 12.11. o 20.00h
PO 14.11. o 18.00h /USA, AUS/
životopisný vojnový/131min/
ČT/
HACKSAW RIDGE: ZRODENIE
HRDINU (PREMIÉRA)
NE 13.11. o 16.00h /CZE/animovaný,
rodinný /80min/bez dialógov/
MP/
PAT&MAT VO FILME

Možno ste nevedeli...
Základná škola Školská v Handlovej
sa od r. 2008 profiluje na vyučovanie športovej prípravy žiakov 5. – 9.
ročníka so zameraním na futbal a to
v rozsahu štyri vyučovacie hodiny
týždenne. Prečo futbal? Je to najpopulárnejšia tímová hra na svete, ktorá
má jednoduché pravidlá, vyžaduje si
nenáročnú výbavu a všestranne rozvíja pohybové schopnosti. V súčasnej
dobe navštevuje športovú prípravu
63 detí. Škola sa snaží o športový rast
svojich žiakov s dôrazom na zdravý
životný štýl. Ku kvalitnej príprave
športovcov prispieva aktívna spolupráca s futbalovým klubom FC Baník
HN Handlová. Deti pod vedením kvalifikovaných a skúsených trénerov
získavajú pozitívny vzťah k športu,
s novými kamarátmi zažívajú množstvo zábavy a stávajú sa súčasťou
svetového fenoménu s názvom
FUTBAL. Pre záujemcov otvoríme
ďalšiu futbalovú triedu v školskom
roku 2017/2018.
Viac informácii o športovej činnosti
a tréningovej príprave získate na
stránke školy: www.zsskolska.sk
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Prvé víťazstvá

Lezcom sa darí

MBK Handlová

V doterajšom priebehu súťaže sa
po trošku pomalšom rozbehu pomaly dostávame na víťaznú vlnu.
Extraligu sme začali u majstra a aj
napriek prehry sme zanechali dobrý dojem. Diváci sa výborne bavili
a návštevnosť jasne ukázala, aké
dôležite je hornonitrianské derby.
V druhom zápase a prvom na
domácej palubovke sme narazili
na veľmi silný Inter a aj napriek
dobrému útočnému potenciálu nás
bratislavčania prevýšili v bojovnosti
a nasadení. Do Košíc sme išli zabojovať o dobrý výsledok a aj napriek
dobrej prvej štvrtine sme sa dovolili
súperovi rozbehnúť a ľahko zvíťaziť.
Ťažká séria pokračovala na Karlovke,
ktorá prehrala doma s Košicami len
veľmi tesne. Do Bratislavy sme išli
nie ako favoriti, ale plne sústredení

Počas dvoch októbrových víkendov naše mesto reprezentovali
na lezeckých súťažiach nádeje
z Horolezeckého klubu Prometeus Handlová.
a pripravení pobiť sa o prvé víťazstvo,
čo sa nám po veľmi dobrom kolektívnom výkone podarilo. Ale nič by toto
víťazstvo neznamenalo, keby sme
ho nepotvrdili v druhom domácom
zápase proti výborne hrajúcemu
Svitu. Väčšinu zápasu sme vyhrávali
a potvrdzovali našu ambíciu zvíťaziť.
Aj napriek výborne hrajúcemu súperovi sme aj za pomoci výborných

Naši handlovskí plavci opäť medailoví
Dňa 22.10.2016 vycestoval Plavecký klub Handlová na 4.kolo Banskobystrického pohára do Žiaru nad
Hronom, kde si 14 našich plavcov
zmeralo svoje sily s plavcami iných
klubov .

Čo štart - to medaila

Karolína Vetráková rok narodenia
2008 naša najúspešnejšia plavkyňa
štartovala v disciplínach:
- 25m voľný spôsob, 25m Prsia, 25m
Motýlik, 25m Znak.
Vo všetkých týchto disciplínach je
momentálne nepremožiteľná a štyrikrát si vybojovala zlato.
V kategórii chlapcov má svoje prvenstvo Filip Juríček rok narodenia 2008,

ktorý taktiež stál na stupni víťazov
4x obsadil:
- 1m. 25m Znak, 1m. - 25m Voľný spôsob a 2m. - 25m. - Prsia, - 2m.
25m. Motýlik.
Medaile si vyplávali aj Kiarka Mikušová rok narodenia 2008 1x striebro aj
1x bronz.
Marek Mikuš rok narodenia 2002 obsadil v tvrdej konkurencii 3m. - 50m
Prsia a tesne 4m. - 100Prsia.
Stáť na stupni víťazov je snom každého športovca, ale plávanie je aj o plnení limitov a osobných rekordov, ktoré
sme tento krát plnili na 100%.

fanúšikov dokázali súpera poraziť a
dodať si potrebné sebavedomie do
ďalších bojov.
Týmto by som chcel pozvať všetkých
fanúšikov na domáci zápas v sobotu
5.11. 2016 proti výbornému súperovi finalistovi minulej sezóny MBK
Komárno.
Ivan Kartáč. foto archív MBK

Fleischerová Michaela, Hubočáni
Dominik, Juríček Filip, Litwiaková
Zlatica,makovinská Martina, Mikuš
Marek, Mikušová Kiara, Németh
Aleš, Peprík Adrián,Šteták Marek,
Suja Róbert, Svitok Jakub, Turčan
Kevin, Vetráková Karolína .
Každým štartom do vody mali naši
plavci posunúť svoje osobné časy
k lepším a tak sa nominovať na blížiace sa Oblastné Majstrovstvá Stredoslovenskej oblasti, ktoré sa opäť
budú konať na našej plavární v Handlovej v dňoch 05. – 06. novembra
2016 na ktoré Vás Všetkých srdečne
pozývame.
Príďte povzbudiť naše plavecké
talenty.
Mgr. Mária Májová

Športové hry seniorov 2016

8.10. 2016 sa deti do 14 rokov
zúčastnili už 4.kola Slovenského
pohára v lezení detí s nasledovným
umiestnením:
V kategórii do 10 rokov (U10) Peter
Tončko získal 2. miesto, v kategórii
do 12 rokov (U12) obsadili Martin
Kohút 4. miesto a Marco Ondrejka
5. miesto.
15.10. 2016 sa juniori, teda mládež
od 14 rokov, zúčastnili 6.kola Slovenského pohára v lezení dospelých
a mládeže. Kvôli zraneniu sa menej
darilo Lýdii Baranovičovej, ktorá obsadila v kategórii do 16 rokov (U16)
ženy 4.miesto - celkovo medzi ženami skončila na 13.mieste. Medailové
umiestnenia však získali: Peter Kuric,
ktorý sa prebojoval do mužského
finále, kde skončil na celkovom
7.mieste a vo svojej kategórii U16
obsadil 1.miesto, Martin Minárik v
kategórii do 18 rokov (U18) skončil
na 3.mieste, rovnako ako Romana
Trepáčová, ktorá si prevzala cenu za
3.miesto v kategórii U18 ženy.
Všetkým ďakujeme za podané výkony a medailistom gratulujeme.
HK Prometeus Handlová, DB, MK
obsadil Handlovský banícky spolok
a víťazom sa stala ZO SZZP Handlová.
V kategórii mužov 3. miesto obsadil MS
SČK. Druhé miesto si vybojovali členovia
Handlovského baníckeho spolku a zlaté
medaily si odniesli členovia ZO SZZP
Handlová. Putovný pohár športových
hier na rok 2016 získala ZO SZZP Handlová, ktorá sa stala celkovým víťazom
Športových hier seniorov 2016.

- nultý ročník

V sobotu 1.októbra sa v areáli športového ihriska ZŠ Morovnianska
cesta zišli aktívni nadšenci vo veku
nad 60 rokov, aby si vyskúšali svoju
telesnú kondíciu na nultom ročníku
Športových hier seniorov.
Slniečko svietilo všetkým súťažiacim,
ktorí si merali sily v piatich športových
disciplínach: hod granátom, hod guľou, kop do futbalovej bránky, hod do
basketbalového koša a hod kladivom.
Garantom hier je mesto Handlová a
hlavným organizátorom ZO SZZP Handlová, ktorí prizvali do spolupráce centrum voľného času a ZŠ Morovnianska
cesta. Naši „skôr narodení“ športovci sú-
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ťažili v piatich trojčlenných družstvách a
v dvoch kategóriách: ženy a muži zvlášť.

V kategórii žien sa na 3. mieste umiestila
ZO SZZP Diviacka Nová ves, 2. miesto

Víťazom srdečne blahoželáme a veríme,
že si všetci prítomní, súťažiaci aj diváci,
odniesli silnú motiváciu športovať a udržiavať tak psychickú aj fyzickú kondíciu
počas celého roka. Spoločne sa tešíme
na nasledujúci ročník Športových hier
seniorov a prajeme si, aby bol aspoň
taký dobrý ako tento alebo ešte lepší.

OBUV PEPE
- Predaj pánskej a dámskej koženej obuvi
a doplnkov
- Predaj autobusových miesteniek
- Predaj doplnkovej výživy
VŠETKY POISŤOVNE A BANKY NA JEDNOM MIESTE
Poskytujem bezplatné poradenstvo v oblasti:
- Životného poistenia NAJVÝHODNEJŠIE
- Poistenia áut, domy, byty, domácnosti
zo ŠIROKEJ PONUKY
- Zodpovednosti pri výkone povolania
- Cestovného poistenia
- Úverov s NAJNIŽŠOU SPLÁTKOU
- II. a III. Pilier dôchodkového sporenia

IF MODA Výpredaj až do 70 %
Pánske kaderníctvo a holičstvo

Jana Marková
Ing. Ingrid Švecová
špecialista na poistenie, úvery, sporenia
Podnikateľský inkubátor Handlová
II. posch.0907 322 954,
svecova@universal.sk
Podnikateľský
inkubátor

1. poschodie
...sme tu stále pre Vás...

Otváracie hodiny:
PO-PIA
8,00 - 17,00 hod.
SO
8,00 - 12,00hod.

KML - studio

na objednávky

Katarína Gaherová

Podnikateľský inkubátor – 1 poschodie
Tel.: 0905 565 283
Email: kml.gaherova@gmail.com

TRIANGEL - Centrum pôžičiek
Quatro -Triangel - Zinc - Slovenská požičovňa
- Všetky úvery od 400 € do 100 000 €
- Hypotéky
- Bezpečnostné dvere – predaj
Tel. kontakt:
0917/389 139 – Handlová, Podnikateľský inkubátor 1. poschodie
0905/935 646 – Prievidza, Vtáčnik 1. poschodie

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA
Emília KLÁTIKOVÁ
obchodná zástupkyňa
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Nám. Baníkov 5, Handlová
Mobil: 0907 498 652
0915 740 099
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e-mail: emilia.klatikova@fopss.sk
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