
Prvé aprílové dni v roku 1945 boli             
v Handlovej šťastné. Boli prvé slobod-
né po rokoch krvavej vojny. Bohužiaľ, 
244 Handlovčanov sa toho nedožilo    
a ďalších 97 sa nikdy nevrátilo z kon-
centračných táborov. 

Československo malo v roku 1939        
15 300 000 obyvateľov. V 2.svetovej 
vojne zahynulo 25 000 vojakov, 63 
000 civilných obyvateľov, 277 000 bolo 
obetí židovského holokaustu. Celkom 
Československo vo vojne stratilo 365 
000 svojich občanov, čo je 2,39 % cel-
kovej populácie pred vojnou.

A teraz iné číslo - 8,82 %. 
A ešte jedno - 636. Toľko ľudí dalo            
v marcových parlamentných voľbách 
hlas Ľudovej strane Naše Slovensko. 
Strane, ktorá sa hrdo hlási  k Slo-
venskému vojnovému štátu, k prezi- 
dentovi Tisovi, ktorý vlastnoručne 
podpísal protižidovské zákony, strane, 
ktorej členovia oslavujú narodeniny 
Adolfa Hitlera. 

Ctím si demokraciu, aj právo každého 
rozhodnúť sa, komu dá svoj hlas 
vo voľbách. Ale z týchto čísiel ma 
mrazí.  A najviac ma trápi to, že títo 
ľudia oslovili mladú generáciu. Asi sme 
niekde urobili chybu, asi sme o tom 
málo hovorili, asi sme v snahe uchrá-
niť naše deti, ukryli všetky zverstvá 
tejto vojny za vence pri pamätníkoch.                                   
A tak musíme začať odznova a veľmi 
priamo hovoriť o tom, čo sa stalo, o 
tom, že nikto nemá právo rozhodovať 
o živote iných ľudí, že nikto nikomu nie 
je nadradený a že zlo nie je menšie, keď 
uplynie dosť rokov. 
Zlo zostáva zlom. Iba tak sa budeme 
môcť pozrieť do očí ženám, ktoré prišli 
o muža, deťom, ktoré stratili rodičov, 
matkám, ktoré prišli o deti, ľuďom, 
ktorí prišli o všetko.

Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová
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Handlová a s ňou i jej obyvatelia, 
začala oslavovať svoje narodeni-
ny 8. marca 2016. 

Oslavy pri príležitosti 640. výročia 
od prvej písomnej zmienky o meste 
Handlová sa začali v priestoroch 
Karpaty Art Gallery, kde predstavil 
Ján Procner diela zo svojej súkrom-
nej zbierky. 55 obrazov starej Han-
dlovej namaľoval na podnet Janka 
Procnera Igor Lackovič. Zachytávajú 
nádherné kamenné domy a čarov-
né zákutia nášho mesta. Darček k 
sviatku pridal aj Karpatskonemecký 
spolok. Je ním narodeninová pieseň 
pre Handlovú.

Z Karpaty Art Gallery sa hostia  
presunuli do domu kultúry. Ako 

prvá vystúpila hudobná formácia 
Cinemamusica. Slovo dostal hos-
titeľ - zástupca primátora mesta 
Dušan Klas. V sále však bol prítomný 
i primátor mesta, Rudolf Podoba, 
ktorý osobne privítal všetkých 
prítomných i vzácnych hostí a po-
vedal pár príjemných slov. Z hostí 
vystúpil predseda ZMO HN, Vojtech 
Čičmanec, ktorý mestu odovzdal 
Pamätný list. 

Za TSK zagratulovala mestu hovor-
kyňa TSK, Jana Paulínyová. Tá mestu 
odovzdala voňavý chlebík s mako-
vou 640tkou navrchu a šek - dotáciu 
TSK na divadelné predstavenie 
Seperdeo vo výške 2000 EUR.
Galaprogram sa ďalej niesol v zna-

mení niečoho, čo po nás má zostať. 
Verejnosti bola predstavená mono-
grafia Handlovej. Pre naše deti raz 
budeme minulosťou a zároveň sú 
ony našou budúcnosťou. Predsta-
venie knihy preto zobrali do svojich 
hrdiel Adelka a Lucka Gazdíkové v 
akordeónovom doprovode Anežky 
Balušinskej. 

Mesto Handlová ako oslávenec 
myslí i na tých, ktorí vždy mysleli na 
ňu. Mestské zastupiteľstvo schválilo 
na svojom 14. zasadnutí konanom 
dňa 25. februára 2016 uznesením 
č. 404, udelenie Ceny mesta spoloč-
nostiam, ktoré sa zaslúžili o hospo-
dársky rozvoj mesta. 

Pokračovanie na str.2

Oslavy sa začali
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Za Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. si ocenenie 
prevzal riaditeľ spoločnosti Peter Čičmanec. Za spo-
ločnosť HANT BA, a.s. si prevzal ocenenie podpredseda 
predstavenstva Anton Haviar. Za spoločnosť Rialto, 
s.r.o. si prevzal ocenenie konateľ spoločnosti Miroslav 
Kožárik. Za spoločnosť Hutira Slovakia, s.r.o. si  riaditeľ 
spoločnosti Ivan Junga a nakoniec, za spoločnosť Hater-
-Handlová s.r.o. si prevzal ocenenie konateľ spoločnosti, 
Blažej Litva. 
Nastala chvíľa, kedy celá sála s napätím očakávala 
premiéru divadelnej hry Seperdeo. Svojským štýlom a 
akčnými filmovými predelmi na plátne si divadelná hra 
získala nejedno srdce. Na jednej zo sekvencií sa podieľal 
i náš „oskarový“ Handlovčan Vladimír Valovič. Nakoniec 
sa všetci zišli pri neformálnej recepcii a rozprávali si 
svoje dojmy a pocity zo slávnostného dňa. Všetkým 
ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podujatia, ktoré budú 
venované oslavám našej starej dámy - Handlovej. Naro-
deniny mesta budeme oslavovať až do Kataríny.

VMT, foto Milan Janičina

Oslavy sa začali Šachový turnaj
PROPOZÍCIE TURNAJA
Termín: sobota, 9. apríl 2016
Hracia miestnosť: dom kultúry mes-
ta Handlová, Nám. baníkov 3
Prezentácia: od 8:15 hod. do 9:00 
hod., začiatok 9:15 hod.
Systém hry: švajčiarsky, 2x15 min., 
9 kôl
Technické podmienky: každá dvoji-
ca prinesie šachy a hodiny
Štartovné: dospelí 3 EUR, žiaci a 
dôchodcovia 1,50 EUR
Ceny: finančné zo štartovného, 
vecné ceny pre deti, seniorov a 
neregistrovaných
Občerstvenie: bufet vedľa hracej 
miestnosti
Rozhodca: Kuchyňa Stanislav, 
Mgr. Kriško Milan

Organizačný pracovník: 
Mgr. František Krajčovič, Okružná 
34/6, tel. 0915 340 616, 
e-mail: f.krajcovic@email.cz

v pohybových a fyzických ukazovate-
ľoch je slabšia ako generácie predo-
šlé. Mladá generácia nie je pripravená 
na vrcholové podujatia. Nad týmto sa 
treba zamyslieť. Nie je isté, že po tom 
čo vstupuje do platnosti nový zákon 
o športe, ktorý by mal priniesť viac 
peňazí, sa situácia bude zlepšovať. 
Systémové zmeny by mali byť nápo-
mocné a napĺňať očakávania a najmä 
vrátiť miesto športu, ktoré mu patrí. 
Tomáš Mrviš, Mário Ihring, Marek 
Viedenský (reprezentanti SR) a ďalší 
majú tento potenciál. Aj existujúce 
odborné športové zázemie v meste 
dáva záruku určitého optimizmu. 
V skrátenej verzii prierezu športu 
v histórii mesta, s náznakmi určitých 
východísk ako sa posunúť sa o krok 
ďalej bol aj náš zámer z úcty k jubileu 
a všetkým okolo športu v histórii. 
Športovcom niekedy stačí stisk ruky, 
uznanlivý pohľad či potlesk. Ak do-
kážeme poďakovať všetkým, ktorým 

to naozaj patrí, svojim rodičom, 
rodinám, manželkám, manželom, 
trénerom, telocvikárom, organizáto-
rom, funkcionárom, nič nepokazíme, 
budeme bohatší o radosť. 
Uvádzame prehľad „Rytiera športu“ 
Handlovčanov. Cena fair play, ktorú 
udelil Olympijský klub v Prievidzi: 

Karol Matiaško, Eduard Holub, Ján 
Hurtík, Imrich Izák, Peter Matiaško 
a Imrich Frivaldský. 
Cena fair play udelená Slovenským 
olympijským výborom v Bratislave: 
Boris Lukášik a Eduard Straka. (oce-
nenia udelené v rokoch 1991 – 2015). 

E.Straka, V. Horváth

História v Handlovej sa začala písať pred 640 rokmi

Prehľad Handlovčanov medailistov v histórii športu v meste v olympijských 
športoch a disciplínach pre všetky kategórie spoločne (mládež, seniori, 
veteráni):
PODUJATIE MENO ZLATO STRIEBRO BRONZ

MS Jozef  Volc-Zápasenie 1

Eduard Straka-atletika 3

Svetové 
veteránske hry

František Dolník-lyžovanie 1 2

ME Ľubomír Hromádka-futbal 1

Eduard Straka-atletika 3 4

Boris Lukášik-basketbal 1

Európske 
veteránske hry

Eduard Starka-atletika 1 1

Súčasťou života 
jej obyvateľov 
je aj šport.

Pokračovanie z minulého čísla HN
Posledné desaťročie sme v meste 
zaznamenali vo futbale posun vpred. 
Striedavo sa darí basketbalu, gym-
nastike a plávaniu. V iných športoch 
to boli vystúpenia jednotlivcov. Do 
skromnej zbierky tabuľkového pre-
hľadu medailistov z MS a ME, ktorý je 
v závere tohto materiálu, prispeli len 
veteráni František Dolník (3 medaily) 
a Eduard Straka (3 medaily). Jeho 
zverenec, juniorský reprezentant SR 
Milan Linkeš, bol najúspešnejším mlá-
dežníkom, keď z MSR v chôdzi získal 
spolu 5 medailí. Z kolektívov kadeti 
a juniori basketbalisti MBK (2x strieb-
ro z MSR). Treba pozitívne vidieť sna-
hu súčasného primátora Ing. Rudolfa 
Podobu a vedenia mesta, aby šport 
prosperoval. Pribudli 3 multifunkčné 
viacúčelové športové ihriská pri ZŠ 
a ďalšie v meste. Mesto zastrešuje 
a finančne podporuje v priemere 15 
celomestských športových podujatí 
ročne. Svoju tradíciu majú od roku 
1957 motoristická rallye, od roku 1968 
Handlovské športové hry, od roku 
1975 turistický pochod SNP Cigeľ-
-Handlová, od roku 1983 Beh oslobo-
denia mesta atď. V neposlednom rade 
je to i dobrá práca športovej komisie 
pri MsZ, nad rámec slovenskej reali-
ty. Všetci, čo sa dlhé roky venujeme 
športu vieme, že zrkadlom úrovne sú 
výsledky. Mládež je dnes všeobecne 

Primátor mesta Ing. Rudolf Podoba privítal a pozdravil hostí



Jar sa blíži, 
pozor na požiare!
Jar sa opäť hlási. Príroda sa prebúdza 
a všetkých to láka najmä do lesa a do 
záhradiek. Jar je však obdobie, kedy 
vzniká najviac požiarov spôsobených 
činnosťou ľudí v prírode používaním 
otvoreného ohňa. Je to zakladanie 
malých ohníkov v lesnom prostredí, 
vypaľovanie suchej trávy, spaľovanie 
odpadu a iných prírodných porastov.

S cieľom predísť vzniku požiarov 
v lesoch upozorňujeme na:
· dodržovanie zásad protipožiarnej 
bezpečnosti pri činnostiach so zvý-
šeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru, alebo v čase zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru,
· zákaz fajčiť a používať otvorený 
oheň v čase zvýšeného nebezpečen-
stva vzniku požiaru,
· zákaz vypaľovať porasty a zakladať 

oheň na miestach, kde by sa mohol 
rozšíriť,
· poskytnutie osobnej a vecnej po-
moci v prípade vzniku požiaru.

V  prípade   zistenia   porušenia  zá-
kona   „O  ochrane  pred  požiar-

mi“  upozorňujeme, že orgány štát-
neho požiarneho dozoru môžu udeliť 
fyzickej osobe v blokovom konaní 
pokutu do výšky   100 €  a v priestup-
kovom konaní až do výšky  331 €.
Viac sa dočítate na www.handlova.sk.

Ľuďom za katedrou
Vo štvrtok, 24. marca 2016 patrilo 
pódium domu kultúry oslavám 
narodenia „učiteľa národov“ Jána 
Amosa Komenského. Tento deň 
je už tradične spájaný s oslavami 
Dňa učiteľov a už tradične sa pri 
ňom udeľujú ocenenia Vynikajúci 
pedagóg.

Tento rok boli ocenení:

Andrea Ujčeková, učiteľka ZŠ Škol-
ská, Handlová za osobnú angažova-
nosť a pedagogickú tvorivosť. V škol-
stve pôsobí už viac ako 18 rokov, 
žiaci pod jej vedením zaznamenali 
úspechy v umeleckých i športových 
súťažiach: 3. miesto v gymnastickom 
štvorboji na Majstrovstvách Slo-
venska, 2. miesto v celoslovenskej 
výtvarnej súťaži „Náš svet, naša dôs-
tojnosť, naša budúcnosť“, 3. miesto 
v okresnom kole recitačnej súťaže 
Šaliansky Maťko. 

Zuzana Černáková, stredoškolská 
učiteľka, Gymnázium I. Bellu, Handlo-
vá za prínos a úspechy vo výchovno-
-vzdelávacom procese. Na gymnáziu 
pôsobí 32 rokov. Vyučuje erudovane, 
odborne a zároveň štýlom, ktorý je 
blízky  mladým ľuďom. Svojim žiakom 
vštepuje význam a potrebu ochrany 
životného prostredia a dokáže ich 
motivovať do rôznych environmen-
tálnych aktivít.

Anežka Balušinská, učiteľka, Zá-
kladná umelecká škola, Handlová za 
prínos a úspechy vo výchovno-vzde-
lávacom procese. Na ZUŠ Handlová 
pôsobí 15 rokov. Dosahuje výborné 
výsledky na pôde školy, kde sa venuje 

veľkému množstvu spevákov a výbor-
né výsledky dosahuje i na súťažiach 
jednotlivcov a zborov. Pôsobí ako 
umelecká vedúca komorného mie-
šaného speváckeho zboru Artanno. 
Tento zbor sa pravidelne zúčastňuje 
na najdôležitejších kultúrnych 
a spoločenských podujatiach mesta 
Handlová, reprezentuje i na prehliad-
kach, festivaloch a súťažiach doma 
i v zahraničí.

Beáta Čičmancová, učiteľka, za osob-
nú celoživotnú prácu a prínos pre roz-
voj školstva, výchovy a vzdelávania. 
Celý svoj produktívny život, 40 rokov, 
pracovala v školských službách. Zod-
povedným a svedomitým prístupom 
k plneniu pracovných povinností 
bola príkladom a oporou pre všetkých 
členov pedagogického kolektívu. 
K hlavným atribútom charakterizujú-
cim jej osobnosť patrila láska k práci, 
humanistický prístup k žiakom, ocho-
ta pomôcť a poradiť.

Melánia Lachká, učiteľka, za celoži-
votnú prácu a prínos pre rozvoj škol-
stva, výchovy a vzdelávania. Celý svoj 
aktívny život venovala práci s deťmi. 
Dlhodobo vyučovala v spojených roč-
níkoch a napriek vysokej náročnosti 
v učení dvoch tried v jednom ročníku 
dosahovala so svojimi žiakmi úspechy 
na súťažiach pre prvý stupeň.

Jozef Ondriš, učiteľ, za celoživotnú 
prácu a prínos pre rozvoj školstva, 
výchovy a vzdelávania. Bol 21 rokov 
riaditeľom ZŠ Školská v Handlo-
vej. Spracoval prvý projekt „Školy 
podporujúcej zdravie“ v Handlovej. 
Zorganizoval mimoriadne úspešné 
projekty, ako tri ročníky veľkej súťaže 
žiakov mikroregiónu „Handlovská 
dolina – všetci jedna rodina“, celo-
mestské podujatie Detský Silvester 
a bol predsedom organizačných 
štábov Cesty rozprávkovým lesom 
programov k výročiu mesta Han-
dlová. Bol spoluautorom publikácie 

Handlová (2001) a autorom publiká-
cie Prechádzky Handlovou. Pôsobil 
aj ako poslanec a predseda kultúrnej 
komisie pri Mestskom zastupiteľstve 
mesta Handlová.

DaMPácke ocenenie 
top pedagóg si odniesli:

Ivana Kolláriková, 
ZŠ Morovnianska cesta
Renáta Podlužanská, 
ZŠ Školská
Ján Beránek, 
ZŠ Mierové námestie
Maroš Matejov, 
Stredná odborná škola
Simona Michalčinová, 
Gymnázium I. Bellu

Všetci Top pedagógovia boli zvolení 
za najobľúbenejších pedagógov 
samotnými žiakmi škôl, na ktorých 
pôsobia.

J. Maslíková, P. Deliová, VMT
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Zber separovaného 
odpadu

6.4. plasty
13.4. papier
20.4. plasty
26.4. kovové obaly
27.4. plasty

Pozvánka 
na mestské 
zastupiteľstvo

Primátor mesta Han-
dlová, Rudolf Podoba, 
pozýva na mestské 
zastupiteľstvo mesta Handlová 
vo štvrtok, 28. apríla 2016 o 14,00 
hod. do veľkej zasadacej miestnosti 
MsÚ Handlová. 
Pozvánku s programom nájdete 
na www.handlova.sk
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Poďakovali sme ženám
V úvode slávnostného programu 
vystúpil zástupca primátora Dušan 
Klas so svojim príhovorom - hrejivý-
mi a nežnými slovami adresovanými 
ženám. Malé lienky, ktoré nevedia 
lietať, ale spievať, potešili všetkých 
prítomných svojou bezprostred-
nosťou a milým hudobným číslom. 
Nasledovalo spevácke a gitarové číslo 
dvoch nadaných žiačok ZUŠ.

Dámske kvarteto (dvoje husle, klavír, 
violončelo) Cinemamusica rozprúdilo 
krv v žilách tónmi známych skladieb 
z filmov i modernou hudbou. Diev-
čatá si za svoj výkon vyslúžili veľký 
potlesk a na javisko sa museli vrátiť. 
Nasledovalo ďalšie spevácke číslo so 
sprievodom gitary v réžii žiačok ZUŠ. 
Po vzájomnej výmene mikrofónu a 
výmene gitary za klavír, dievčenské 
duo pokračovalo vo svojom hudob-
nom čísle. Bodku za programom dal 
Peter Paulík šlágrami. Medzi prítom-
ných priniesol dobrú náladu a sála sa 
roztlieskala v rytme známych hitov. 

Po slávnostnom programe nemohla 
chýbať čaša vína. Prípitku sa ujal zá-
stupca primátora Dušan Klas a nefor-
málna zábava v sprievode saxofónu 
sa mohla začať. MDŽ prišli spolu s 
dámami osláviť i poslanci mestského 
zastupiteľstva - Arpád Koszta a Jozef 

Stopka. Programom sprevádzal a hľa-
disko zabával Peter Paulík.

Kvietok pre každú dámu nemohol 
chýbať ani v Senior centre a Klube 

dôchodcov. Svojou prítomnosťou 
a milým slovom ženy potešili zástup-
ca primátora Dušan Klas a prednosta 
MsÚ Jozef Tonhauser.

VMT

POMÁHAME 
DOSAHOVAŤ VAŠE CIELE

Help, n.o. plánuje v apríli otvoriť tieto 
kurzy:· 

- OPATROVANIE, otvorenie 11.4.2016 
- ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ SBS, 
otvorenie 18.4.2016
· OBSLUHA MOTOROVÝCH 
VOZÍKOVotvorenie podľa 
individuálnych požiadaviek

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

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
V Help, n.o. sme pre vás v pracovné 
dni: pondelok až piatok od 8.00 do 
12.00 hod.

71.výročie oslobodenia 
Handlovej
Handlová bola oslobodená 3. aprí-
la 1945 jednotkami Miškovského 
pešieho pluku Sovietskej armády, 
ktorého veliteľmi boli Andrej Vladimí-
rovičKozľakovskij a plukovný komisár 
KonstantínIvanovič Savin. 

Priamy útok sa začal 3. apríla ráno na 
nepriateľa zakopaného pod Veľkým 
Gričom. Nemci boli zatlačení na 
ústup. O 17. hodine bola Handlová 
oslobodená. Počas 2. svetovej vojny 
prišlo v Handlovej o život 244 Han-
dlovčanov, 97 ich zahynulo v koncen-
tračných táboroch. Túto udalosť sme 
si pripomenuli pietnou spomienkou 

1. apríla 2016 na Námestí baníkov 
v Handlovej.                   

VMT, foto archív VH

Ako volili Handlovčania

V sobotu, 5. marca 2016 sa uskutočnili 
parlamentné voľby. Handlová bola 
rozdelená do 18. volebných okrskov. 
V zozname voličov bolo zapísaných 14 
168 občanov, z ktorých sa 7300 volieb 
zúčastnilo a z toho bolo 7209 hlasov 
platných. Volebná účasť v Handlovej 
bola 51,52%. O hlasovanie z cudziny 
požiadalo 44 občanov. 

Hlasovanie v Handlovej 
za jednotlivé politické strany:

1.  TIP - 32
2.  STRANA MODERNÉHO 
 SLOVENSKA (SMS) - 14 
3.  OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ               
 OSOBNOSTI (OĽANO - NOVA) - 669 
4.  DS - Ľudo Kaník - 5 
5.  ŠANCA - 14 
6.  SME RODINA - Boris Kollár - 654 
7.  SZS - 81 
8.  KOALÍCIA SPOLOČNE 
 ZA SLOVENSKO - 7 
9.  MKDA - MKDSZ - 0 
10.  VZDOR - 10 
11.  MOST - HÍD - 208 
12.  SNS - 639
13.  ODVAHA - VEĽKÁ NÁRODNÁ A  
 PRORUSKÁ KOALÍCA - 12 
14.  KSS - 95 
15.  SDKÚ-DS - 74 
16.  SMER-SD - 2888 
17.  KDH - 115
18.  SKOK! - 46 
19.  ĽS NAŠE SLOVENSKO - 636
20.  SIEŤ - 316 
21.  SMK-MKP - 0 
22.  PD - 11 
23.  SaS - 683 

Preferenčné hlasy pre jednotlivých 
kandidátov nájdete na www.handlo-
va.sk alebo na volbysr.sk.

Informácie sú prebraté zo stránky 
https://volbysr.sk

V máji do práce na bicykli
Mesto Handlová dostalo pozvánku 
na zúčastnenie sa na celonárod-
nej súťaži „Do práce na bicykli“. 
Tohtoročná kampaň je zameraná 
na rešpektovanie a venovanie sa 
zvýšenej pozornosti jedným z naj-
zraniteľnejších účastníkov cestnej 
premávky - cyklistom. 
Novinkou tohtoročnej súťaže bude 

aj Tvár kampane Juraj Nvota, známy 
ako poštár Jakub jazdiaci na bicykli vo 
filme Ružové sny.

Tretí ročník celonárodnej súťaže „Do 
práce na bicykli 2016“ sa uskutoční 
od 1. do 31. mája 2016. Po súťaži bude 
vyhodnotené mesto s najväčším 
počtom najazdených kilometrov, pre-
počítaných priemerne na počet oby-
vateľov, s najväčším počtom tímov, 

tiež v priemere na počet obyvateľov 
a bude vyhodnotená i spoločnosť, v 
ktorej sa zapojil najväčší počet tímov.
Mesto Handlová sa obracia na svojich 
obyvateľov s otázkou, či sa chcú zapo-
jiť do tejto celonárodnej súťaže. 
V prípade, že áno, oznámte svoje 
pozitívne stanovisko a chuť zapojiť sa 
do súťaže na handlova@handlova.sk, 
najneskôr 14. apríla 2016.
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Z rokovania MsZ
Štvrtok, 31. Marca 2016 sa poslan-
ci Mestského zastupiteľstva zišli 
na svojom 15-tom rokovaní, ktoré 
otvoril primátor mesta Ing. Rudolf 
Podoba. V úvode zasadnutia do 
jeho rúk zložil sľub novozvolený 
poslanec Vladislav Horváth, ktorý 
nahradil Bc. Jozefa Maďara, ktorý 
sa svojho mandátu vzdal. 

Ďalšie body rokovania už viedol 
zástupca primátora a ich obsa-
hom bolo schvaľovanie  uvoľne-
ných funkcií po odstupujúcom 
poslancovi. Poslanci na návrh 
primátora schválili v tajnom 
hlasovaní za člena Mestskej rady 
Ing. Rastislava Tomanicu a na 
návrh poslanca Jaroslava Daub-

nera, opäť v tajnom hlasovaní, 
Bc. Jána Spevára za predsedu 
ekonomickej komisie. Za člena 
ekonomickej komisie bol schvá-
lený Vladislav Horváth. Za člena 
Dozornej rady Asterion, n.o. bol 
schválený Ing. Martin Radovský 
a za člena Správnej rady Help, 
n.o.  Michal Hertlík. Do Valného 
zhromaždenia Mestského byto-
vého podniku bol delegovaný 
Ing. Martin Radovský.

V ďalšom bode vystúpil riaditeľ 
Handlovskej nemocnice MUDr. 
Ján Belanský. V stanovisku, kto-
ré predniesol, predstavil zámer 
vedenia nemocnice nielen mini-
málne udržať súčasnú zdravotnú 
starostlivosť, ale v dohľadnej 
dobe ju rozšíriť o toľko potreb-

nú kardiologickú, ortopedickú, 
urologickú a očnú ambulanciu. 
Realizácia tohto zámeru pred-
pokladá úspešné rokovania 
s poisťovňami a získanie odbor-
ných pracovníkov. Toto stano-
visko vzali poslanci na vedomie a 
v diskusii vyjadrili nespokojnosť 
s dlhodobým neriešením chý-
bajúcej zdravotnej starostlivosti 
obyvateľov nášho mesta. 

Rokovanie pokračovalo  schvále-
ním školských obvodov, delego-
vaním zástupcov do školských 
rád a schválením 2. zmeny 
rozpočtu mesta. V závere roko-
vania dostali poslanci informáciu 
o výsledkoch volieb do NRSR 
v našom meste.                   

               VH

Narodené detičky 
február/marec

Tomáš  Kmeť
Milan  Keresteš
Ján  Lacko
Štefan  Vančo
Filip  Kusala
Dominik  Parady
Kristína  Minarovičová
Melissa Pukačová
Gréta  Mazanová

Opustili nás  
február/marec

Marian Mališ   74
Jozef  Strmeň  68
Jaroslav  Očovský  67
Dušan  Vician   63
Ján  Majer   61
Gizela  Vojceková  77
Darina  Čillíková  57
Anna  Máčeková  87
Ružena  Javorská  82
Mária  Prokeinová  75
Terézia  Köberlingová  85

Jubilanti 
v mesiaci M A R E C 2016

Katarína Kovácsová
Paulína Školková
Mária Zimániová
Rozália Rumpová
Marta Kočnerová
Anna Silná
Jozef Ondriškovič
Mária Vasarabová
Tomáš  Juhan
Helena Drabantová
Alfréd   Kardoš
Mária Daubnerová
Bernardína Glušáková
Zita Labachová
Michal Kmeťko
Jozef Schubada
Mária Haragová
Ján Blažej
Margita Sovčíková
Hermína Farkašová
Jozef Jokuš
Anton Rehák
Karol Kučera
Margita Horváthová
Marta Ertlová
František Illeš
Jolana Kaplánová
Irena Švecová
Eva; Vlniešková
Anna Reichmannová
Ján Vojtášek

Mestská polícia
informuje...

Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac  február 2016 – marec 2016 /
od 19.2.2016 do 17.3.2016/ celkom 
380 udalostí. 

Zaevidovaných bolo 76 priestupkov, 
z ktorých bolo 33 zistených vlastnou 
činnosťou a 24 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom bolo 
zistených 19 priestupkov. 

Z celkového počtu bolo 36 doprav-
ných priestupkov. V 5 prípadoch pou-
žili príslušníci TPNZOMV, tzv. papuču.
Proti verejnému poriadku bolo rieše-
ných 17 priestupkov, z ktorých bolo  
5 priestupkov na úseku rušenia noč-
ného kľudu, 1 priestupok na úseku 
verejného pohoršenia a 11 priestup-
kov na úseku znečistenia verejného 
priestranstva. Proti občianskemu 
spolunažívaniu 1 priestupok. Proti 
majetku 5 priestupkov.

V 16 prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov /nezabránenie voľnému 
pohybu psa; neprihlásenie psa do 
evidencie; neoznámenie zmeny sku-
točnosti a údajov, ktoré sa zapisujú 
do evidencie, neodstránenie výkalov/. 
Zákon č. 39/2007 o veterinárnej sta-
rostlivosti – 1 priestupok. Príslušníci 
mestskej polície odchytili 6 túlavých 
psov, ktorí boli umiestnení v útulku /4 
odchytených psov si z útulku zobrali 
ich majitelia/.  

Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 122 zákrokov a 15 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objek-
tom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 20  zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od 19.2.2016 do 17.3.2016:

19.2.2016 o 00:10 hod. – telefonicky 
oznámené, že na ZŠ na Ul. MC horí 
kontajner. Hliadka na mieste spozoro-
vala horiaci plechový 1100 l kontajner 
pri vchode na ZŠ MC. Hliadka ihneď 
smetnú nádobu odsunula z dosahu 
dostupných horľavých predmetov 
a zavolala hasičov, ktorí smetnú nádo-
bu uhasili. V kontajneri sa nachádzalo 
veľké množstvo papiera. MsP šetrením 
zistila páchateľa, ktorý sa ku skutku 
priznal. Uviedol, že s bratom podpaľo-
vali na schodoch papier, ktorý potom 
vhodili do smetnej nádoby a tá sa zo 
zle uhaseného papiera chytila. Nakoľ-
ko je páchateľ maloletý, skutok bol 
ukončený odložením záznamu, škoda 
na majetku nevznikla.

20.2.2016 o 16:20 hod. – telefonicky 
oznámené, že v dome kultúry počas 
vyhodnotenia detského podujatia 
došlo ku krádeži. Na mieste zistené, 
že boli odcudzené veci: tablet, 2 ks 
mobilných telefónov, peňaženka 
s dokladmi, hotovosť v sume 60 €. Po-
škodení uviedli, že majú podozrenie 
na tri osoby /2 mladistvé a 1 maloletá/
. Šetrením bolo zistené, že podozrivé 
osoby veci odcudzili a ukryli ich na Ul. 
Údernícka č. 24 pri garáži, pričom časť 
hotovosti stihli minúť. Časť dokladov 
bola nájdená na Ul. Partizánska č. 8, 
kde boli rozhádzané pri potoku a pe-
ňaženka so zvyšnými dokladmi bola 
nájdená v potoku oproti Agroproduk-
tu. V riešení MsP.

26.2.2016 o 05:44 hod. - hliadku 
telefonicky kontaktovala predavačka 
z večierky na Ul. MC, že pred dverami 
ich prevádzky leží opitý muž. Ozna-
movateľka hliadke uviedla, kde býva 
jeho otec, ktorý sa o neho stará. Hliad-

ka menovanému pomohla mu dostať 
sa k otcovi, ktorý si ho na adrese trva-
lého pobytu prevzal. Zranený nebol. 
Priestupok proti verejnému pohorše-
niu ukončený v zmysle zákona. 
 

27.2.2016 o 06:10 hod. - telefonicky 
oznámil pracovník lekárskej služby, 
že sa nemôže dobúchať k pacientovi, 
ktorého predtým viezol na dialýzu 
a dnes mal ísť pre neho opäť. Hliad-
ka sa skontaktovala s príbuzným na 
Robotníckej ulici, ktorý sa dostavil na 
miesto. Nakoľko nemal kľúče a bola 
dôvodná obava o zdravie muža, spo-
ločne s hliadkou sa podarilo šetrným 
spôsobom dvere otvoriť. Hliadka na-
šla muža na WC. Bol dezorientovaný, 
sťažoval sa na bolesť brucha a hlavy. 
Viditeľné zranenia nemal. Hliadka mu 
privolala RZP a zotrvala na mieste až 
do ich príchodu a pomohla pacienta 
naložiť do sanitky.         
                

5.3.2016 o 00:55 hod. - telefonicky 
oznámené, že na Úderníckej ulici 
horí garáž. Po príchode na miesto 
bolo zistené, že oznam sa zakladá na 
pravde. Hliadka spozorovala horiacu 
strechu na garáži, ktorá sa nachádzala 
oproti vchodu obytného domu č. 7. 
Na miesto boli privolaní hasiči, ktorí 
požiar uhasili. Na mieste sa nachá-
dzala aj oznamovateľka, ktorá hliadke 
uviedla, že garáž patrí staršiemu 
pánovi, len nevie ako sa volá. Hasiči 
bezpečne uhasili horiacu časť strechy 
garáže a po otvorení garáže bolo vo-
zidlo, ktoré sa nachádzalo vo vnútri, 
odtiahnuté mimo dosahu ohňa. Cez 
stálu službu OOPZ Handlová bol zis-
tený majiteľ vozidla a taktiež majiteľ 
poškodenej garáže. Hliadke sa poda-
rilo menovaného zobudiť a o veci bol 
informovaný. 

MsP
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 JM okná
      OD Jednota 1.poschodie     

 Plastové a hliníkové okná a dvere
 Interiérové a exteriérové parapety
 Protihmyzové sieťky (rôzne druhy)
 Interiérové horizontálne žalúzie
 Interiérové vertikálne žalúzie 
 Exteriérové rolety

Všetko aj so zameraním a kompletnou montážou.

0917 526 499, 0907 736 830
email: jmokno@gmail.com

SNP1, 972 51Handlová 

Dňa 13.4.2016 si pripomenieme 
5.výročie, čo nás navždy opustil 

manžel, otec a starý otec 

Ondrej Černák. 

S úctou , láskou a vďakou spo-
mínajú manželka a synovia s ro-

dinami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 

tichú spomienku.

20.4.2016 si pripomenieme 
15 rokov, čo nás navždy opustil 

náš otec, starý otec, prastarý 
otec a druh 

Michal Schnierer. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 

tichú spomienku. 

S úctou spomínajú dcéra 
Janka, syn Dušan a družka 

Gitka s rodinami.

Predáme prevádzku 
zabehnutého holičstva 
na Ul. 29. augusta č. 84 
za výhodnú cenu. 
Dobré parkovacie priestory. 
Info: 0940 514 613 , 0907 532 711

Sem som chodil 
do školy
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, 
n .o. , pri príležitosti 640. výročia 
založenia mesta Handlová, chce 
osloviť  a zapojiť občanov mesta 
do projektu pod názvom „SEM SOM 
CHODIL DO ŠKOLY“. Hlavným cie-
ľom projektu je zozbierať príspevky 
spojené so spomienkami, zážitkami 
občanov mesta Handlová a našich 
klientov, ktorí chodili do školy na 
Ul. M. Krššákovej v Handlovej. 

Do projektu môžu prispievať všetci 
občania, ktorí navštevovali školu na 
Ul. M. Krššákovej              (v súčasnosti 
adresa SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, 
n. o.), prípadne v nej pracovali, alebo 
ich so školou ako  aj  s mestom Han-
dlová spája niečo zaujímavé.
Zber príspevkov k projektu bude trvať 
3 mesiace: od 1.4.do 30.6.2016 v Seni-
or Centre Handlová, n. o.. Projekt bude 
vyhodnotený v auguste v Senior Cen-
tre Handlová n. o. a v Handlovských 
novinách budú výsledky zverejnené 
v septembri  resp. v októbri 2016. 
Zároveň Senior Centrum Handlová, n. 

o. vydá vlastné noviny „Nový domov“ 
venované tomuto projektu.

Bližšie informácie o pripravova-
nom projekte nájdete na:
- www.handlova.sk alebo
 www.seniorcentrum.handlova.sk
- na telefónnych kontaktoch:          
046/5450458 (Iveta Ondrušíková , 
inštruktorka sociálnej rehabilitácie,                                                              
0917 127 450 (Daniela Báleková, 
sociálna pracovníčka)
-osobne v senior centre, v pracov-
ných dňoch od 7,00 hod. do 15,00 
hod. Uvítame každý príspevok aj 
fotografiu ! 

Milujem Slovensko
16.marca sa v ZŠ Morovnianska cesta 
uskutočnil deň otvorených dverí na 
tému „Milujem Slovensko“. Všetci žiaci 
školy si pod vedením učiteľov pripra-
vili program pre rodičov, priateľov 
školy a širokú verejnosť. Prezentovali 
slovenské mestá, hrady, zámky, ľu-
dové piesne, tance, zvyky a tradície. 
V jednotlivých triedach sme mohli 
vidieť ukážky slovenského literárneho 
diania, pripomenuli sme si úspechy 
slovenských športovcov, prenikli sme 
do histórie zbierkou starožitností. 
V tvorivých dielňach žiaci zdobili 
veľkonočné kraslice a plietli korbáče. 
Nechýbala ani ochutnávka tradičných 
špecialít slovenskej kuchyne. Ďakuje-
me všetkým za účasť.

ZŠ MC

Novootvorené 
a zrušené prevádzky 
v roku 2016

J a n u á r   2016:
- Salón Milien - kozmetické služ-
by, ČSA 12
- Fotografické služby  
Potočná 2

Zrušené:
- MM Electric – predaj elek-
troinštalačného materiálu                     
Námestie baníkov 10/4

Presťahované:
- Vedenie účtovníctva                                                                
z Lipovej 6 na Ul. SNP 2

F e b r u á r   2016:
- Manikúra, predaj darčekových 
predmetov , SNP 16
- Výroba jednoduchých úžitko-
vých výrobkov z dreva                     
Údernícka 51
- Reštaurácia People 
Nám. baníkov 5 

Zrušené:
Nie sú evidované

A je vymaľované...
V utorok, 29. marca 2016 bola „kolaudácia“ novo-
vymaľovaných priestorov neziskovej organizácie 
Jazmín. Jazmín n.o. vyhrala farby od spoločnosti Jub 
a.s. ešte v lete minulého roku. Vymaľovanie priesto-
rov však muselo prebiehať počas plnej prevádzky. 
„Maľovalo sa postupne, od izby k izbe,“ uviedla Viera 
Mrázová, riaditeľka Jazmínu. Priestory sa dokončili 
a krstiť sa nemohlo inak, ako farbou. Ako prvý za-
nechal svoj odtlačok na stene zariadenia predseda 
predstavenstva spoločnosti Jub, Stanislav Kalinay. 
Ten finančne zabezpečil i vonkajšie zariadenie – ka-
menné logo Jazmínu, betónové sedenie a najnovšie 
stôl a stoličky v tvare hríbov pre malých klientov 
zariadenia. Oslovil Slavomíra Dlubača, ktorý tieto 
krásne veci vyrobil. Slávnostné popoludnie zavŕšil 
neformálny rozhovor pri guláši a výborných domá-
cich koláčoch.                                                   VMT

Keď sa dobrá vec podarí
Na handlovskej benefičnej kapustnici sa koncom minulého 
roka zbierali peniaze pre Katku a jej syna Miška. Vďaka dob-
rovoľným príspevkom môže dvanásťročný chlapec od 1.marca 
využívať špeciálny vozík.
Špeciálny vozík prišiel k Hošekovcom z Brna aj s dvomi pracov-
níčkami, ktoré ho upravili priamo na mieru nového majiteľa. 
Miško bude vďaka nemu vždy v správnej polohe, vozík je na-
staviteľný, dá sa použiť ako sedačka v aute a je šikovný v teréne. 
Je ľahký a dá sa ovládať aj jednou rukou, čo ušetrí Katkine sily, 
ktoré potrebuje na 24 hodinovú starostlivosť o syna. 

Aby sa Miško mohol takto frajersky voziť musela Katka k 3836 
darovaným eurám ešte pár stoviek prišetriť. Vozík stál 4140 eur. 
V Čechách ho v plnej výške prepláca poisťovňa.  U nás sa na 
zdravotné  pomôcky skladajú dobrí ľudia. Vďaka za nich a za to, 
že dokážu pomáhať. 

IS

FOTOGRAFICKÉ 
SLUŽBY
Podnikateľský inkubátor č.314

046 5444 013



Dňa 24.4.2016 si pripomenieme 
20 rokov od smrti nášho otecka 

Gejzu Haragu. 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. 

Smútiaca rodina.

Dňa 28.4.2016 si pripomenieme 
15. výročie úmrtia manžela, otca, 

starého otca, svokra  

Pavla Príbojszkého. 
S láskou spomíname.

Dňa 3.4.2016 sme si pripomenuli 
nedožitých 70 rokov 

Ľudovíta Smačka. 
S láskou spomína manželka, 

synovia s rodinami.

Dňa 27.2.2016 nás opustil 
náš brat 

Marian Mališ. 
Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku. 
Sestry s rodinami.

Dňa 2.4.2016 uplynuli 3 roky, 
čo nás opustil milovaný manžel, 

otec a starký 

Alexander Grman.
S láskou spomínajú manželka, 

deti s rodinami.

Kto ťa poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie, čo sme 
v tebe stratili. V našom srdci žiješ večne ďalej- spi 
sladko, veď sa opäť stretneme. 

Dňa 4.4.2016 uplynuli 3 roky, čo náhle odišla naša 
drahá 

Anna Magulová. 

Spomína manžel Jozef s deťmi Evkou s rodinou 
a Martinkom s rodinou.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom, ktorí sa 

prišli rozlúčiť s mojim manželom, 
otcom, svokrom, starkým 

Jozefom Strmeňom. 

Ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. 

Manželka a synovia.  

Ďakujeme susedom Maťke 
a Michalovi Kováčikovcom, 

ktorí boli pri nás v najhorších 
chvíľach nášho života.

Aj keď nie si medzi nami,  v našich 
srdciach žiješ s nami. 29.3.2016 
uplynulo 5 rokov, čo náš navždy 

opustila naša milovaná 

Lýdia Hallonová. 

Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. Spomínajú 
manžel, synovia, vnuk, sestra 

a príbuzní.

Dňa 26.2.2016 nás opustil náš 
milovaný manžel, otecko, starký 

Jaroslav Očovský. 
Ďakujeme všetkým príbuzným 

a známym za účasť na poslednej 
rozlúčke. V našich srdciach 

zostaneš navždy. 
Manželka a rodina.

Dňa 6.4.2016 uplynie 30 rokov, 
čo nás opustil náš drahý otecko 

Ľudovít Deli.

Dňa 16.4.2016 uplynú 2 roky, čo nás 
opustila naša milovaná mamička 

Veronika Deliová.

Dňa 20.04.2016 uplynie  1 rok, 
čo nás navždy opustil náš drahý 

manžel, otec a starký 

Milan Urbanič 
z Ráztočna. 

S láskou spomínajú manželka 
Blanka, dcéry Blanka a Žanetka, 
vnúčatá Žanetka a Peťko, sestra 

Evka, brat Dušan s rodinami 
a ostatná rodina. 

6. apríla 2016 uplynuli už 3 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatino a starý tatino 

Vladimír Podoba. 
Všetkých, ktorí ste ho mali radi prosíme, aby ste 
mu v týchto dňoch venovali tichú spomienku. 
Tatino, stále nám chýbaš. 

S láskou spomínajú manželka Marta, synovia 
Vladimír a Rudolf s rodinami.

Sú slová a vety, ktoré Ti už nepovieme, sú chvíle, na 
ktoré nezabúdame a okamihy, na ktoré spomíname. 

Dňa 24.4.2016 uplynú 2 roky, čo nás navždy 
opustil náš manžel, otec, svokor, dedko 
a pradedko 

Tibor Bugár. 
Za spomienku ďakujú manželka a synovia 
s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, 
priateľom, susedom, ktorí sa dňa 15.3.2016 prišli 
rozlúčiť s našim milovaným manželom, otcom, 
starkým  a bratom 

Jánom Pančíkom. 
Manželka, dcéra s rodinou, syn, vnúčatá a sestra. 

Za príkladnú starostlivosť ďakujeme MUDr. 
Lenčovej a urologickému oddeleniu v Bojniciach.

V marci sme si pripomenuli 
2.výročie od smrti 

Heleny Jablonickej. 

Kto ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku. 

Rodina Mečiarová

Hoci ste odišli a nie ste medzi nami, v našich srdciach ostávate s nami. 
S láskou spomínajú dcéra a synovia s rodinami.
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Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Otvorené:  PO - PI:  9.00 - 17.00
  SO:   9.00 - 12.00

Sedacia súprava Mona

589 €709 €

0917 539 165

Pohovka Luton

279€335€

Sedacia súprava Simona

699€
839€

Obývacia stena Salesa

188€

Kuchynská linka NINA

314€414€

Sedacia súprava Kamil

319€

 60€ 50€

Kreslo TC3-973M

 69€

Zľavy na sedacie súpravy a pohovky

Akcia Art Nábytok

519

Sedacia súprava Nancy

639€ 469€

Komoda K1

65€

59€

PC A

273€

Kreslo Forest

 225€

199€

Konferenčný stolík
albano

27€

Skriňa Eliza

96€

Vešiak ELO

15€

Barová
stolička
Boxer

16€

Taburetka
IRENA

26€

Ten, ktorý 
ako prvý úspešne pristál

12. apríla 2016 uplynie presne 55 
rokov od prvého úspešného letu 
človeka do vesmíru. V tento deň 
v roku 1961 sovietsky kozmonaut 
Jurij Gagarin na lodi Vostok 1 obletel 
Zem a po lete i bezpečne pristál. 
Legendárny Gagarinov let trval 108 
minút. 12. apríl sa pokladá za triumf 
v rozvoji pilotovaných kozmických 
letov a zvládnutí kozmických tech-
nológií, triumf vedy a techniky a 
všetkých, ktorí aj v súčasnosti pracu-
jú v oblasti kozmického priemyslu. 
Pri príležitosti tohto významného 
výročia pripravuje Michal Hertlík, 
poslanec Mestského zastupiteľstva 
v Handlovej, vášnivý filatelista a 
zberateľ, vydanie príležitostnej poš-
tovej pečiatky a pamätného listu. 
Sprievodným podujatím aktivity 
bude výstava výtvarných prác detí 
a žiakov v Dome kultúry mesta Han-
dlová (v mestskej knižnici).

Dvere dokorán
16. marca 2016 ZŠ Školská otvo-
rila svoje dvere dokorán budúcim 
prvákom, ich rodičom, starým 
rodičom i širokej verejnosti. Už od 
rána sa mohli návštevníci zúčast-
niť vyučovania naživo, prezrieť si 
všetky odborné učebne, vynovené 
priestory a najmodernejšie vyučo-
vacie pomôcky.

Potešila nás nečakane vysoká účasť 
a záujem zo strany rodičov detí najmä 
1. stupňa.  Prezentovala sa i školská 
jedáleň so školským klubom detí  ori-
ginálne naaranžovanými švédskymi 
stolmi plnými zdravých chuťoviek.  
Počas celého dňa mohli návštevníci 
ochutnať zdravé zeleninové šaláty, 
nátierky a ovocné chuťovky, ktoré la-
hodili nielen oku, ale najmä chuťovým 
pohárikom.

Popoludní už budúci prváčikovia 
otvárali jedny rozprávkové dvere za 
druhými a vchádzali do rozprávkové-
ho sveta. Tu na nich čakali nevšedné 
úlohy, ktoré im pomáhali plniť rôzne 
rozprávkové postavy. Trom prasiat-
kam pomáhali postaviť domček, spo-
lu s vajcom sa vybrali na vandrovku 
po bludisku na interaktívnej tabuli,  
skladali obrázkové puzzle na table-
toch s pomocou Červenej čiapočky 
a prebúdzali spiacu Alicu anglickou 

pesničkou a tančekom.  Obratnosť 
a šikovnosť budúcich prvákov pre-
verovalo 7 kozliatok pri prekonávaní 
prekážkovej dráhy v našej malej telo-
cvični. Za každú splnenú úlohu boli 
deti odmenené sladkou odmenou 
a drobnou hračkou.

V závere potešili deti naši starší žiaci, 
ktorí im zahrali 2 interaktívne rozpráv-
ky: O vlkovi a kozliatkach a o Červenej 
čiapočke. Malí predškoláci sa aktívne 

zapájali do deja, radili postavám, 
čo treba ďalej robiť a s nadšením sa 
obliekli do kostýmov a stvárňovali 
niektoré postavy.

Ďakujeme všetkým návštevníkom za 
príjemne strávený deň a všetkým or-
ganizátorom za prípravu tohto naozaj 
vydareného 3. ročníka Dverí dokorán!

Ľudmila Pogádlová, 
riaditeľka ZŠ Školská

Predaj aj na splátky Home Credit/Qautro, 
možnosť aj bez nulového navýšenia
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Morena skončila 
v Handlovke
V piatok, 11. marca 2016 sa deti zo 
Základnej školy na Mierovom ná-
mestí rozlúčili s pani zimou tak, ako 
sa patrí. Moreny už boli nachystané 
a mohlo sa ísť zahnať zimu a choroby. 
Deti si pri Handlovke z plného hrdla 
zaspievali Fašiangy, Turíce. Najväčšia 
slamená Morena bola potom zapá-
lená a vhodená do potoka za kriku a 
radosti detí.

VMT

 CVČ v apríli
Abc na počítači 
Cyklus informač-
no-komunikačné-
ho vzdelávania na 
PC pre deti MŠ 

8.4.2016 od 13,00 h 
33. ročník Behu oslobodenia 
mesta Handlová 
Námestie baníkov Handlová

14.4.2016 od 10,30 h 
Vítanie jari
Oživovanie ľudových tradícií formou 
„Hádzania Moreny do potoka“ 

14.4.2016 od 14,00 h 
Jarné variácie 
Tvorivé dielne zamerané na výrobu 
jarných dekorácií 

20.4.2016 od 8,30 h 
Handlovské športové hry - pláva-
nie Plaváreň Handlová

22.4.2016od 9,00 h 
Deň Zeme
Celomestský prírodovedný kvíz

23.4.2016 od 8,00 h 
Rodičia jazdite opatrne
Tradičná mototuristická súťaž 
Zvolen – Handlová 

30.4.2016 od 9,00 h 
„Najmilší oriešok“ 
Výstava psov bez PP
Námestie baníkov Handlová

Večer nádeje
V sobotu, 19. marca 2016  o 17.00 
h sa v Dome kultúry Handlová 
uskutočnila premiéra projektu Vi-
segradorchestral&choirstudia pod 
názvom TheHopeperformance. 

Projekt vznikol z iniciatívy žiakov 
stredných a vysokých umeleckých 
škôl v Bratislave. Lídrami projektu sú: 
Lukáš KunstLederer, vedúci projektu 
a dirigent,  Andrea Blanárová, Marek 
Škrabák a choreografka Paulina 
Repčíková. Pre realizáciu svojho zá-
meru mladí umelci získali podporu 
primátora mesta Handlová Rudolfa 
Podobu a predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Jaroslava 
Bašku. Predstavenie aktívnou spolu-
prácou podporili Dom kultúry mesta 
Handlová, Základná umelecká škola 
v Handlovej a Regionálna televízia 
Prievidza.  Základná umelecká škola 
sa umelecky podieľala na vzniku 
predstavenia zapojením žiakov hu-
dobného odboru  a literárno - drama-

tického odboru pod vedením Lukáša 
KunstLederera a Mareka Škrabáka. 

Rovnako sa doň zapojili pedagógovia 
ZUŠ Handlová. Spolu na javisku i v 
orchestrisku účinkovalo viac než 65 
žiakov a učiteľov spolu so sólistami. 
Dôvod, prečo sa ZUŠ Handlová 
zapojila, sú jednoznačne deti. Táto 
umelecká príležitosť im dala možnosť 
zážitkového vyučovania a schopnosti 
koexistovať na pódiu s profesionálmi. 
Sólistami boli umelci z Bratislavy 
- Mirka Partlová, Brigita Szelidová a 
Barbora Dvorská. 

V sobotu vypredaná sála zažila 
hudobno-scénické predstavenie 
zostavené zo siedmich piesní Micha-
ela Jacksona s protivojnovým a pro-
tirasistickým obsahom. Deti i umelci 
vyslali divákom správu o nádeji, že 
svet môže byť lepší. Piesne Michaela 
Jacksona totiž vždy podporovali 
svojim obsahom boj proti aktuálnym 
problémom sveta. Preto si realizátori 
vybrali práve piesne tohto umelca, 
lebo svojim umením dokázal inšpi-
rovať k dobru milióny ľudí na celom 

svete. A ešte dobrá správa. Naše 
mladé talentované deti vložili do 
prípravy a realizácie tohto koncertu 
to najlepšie zo seba a ukázali, aké do-
kážu byť pracovité a zanietené, keď 
ide o dobrú myšlienku. Odmenou 
za námahu všetkým bolo vypredané 
hľadisko a skvelá atmosféra. Povestná 
iskra počas predstavenia prebehla 
medzi javiskom a hľadiskom. A tak 
sa v závere účinkujúci dočkali out-
standingu i prídavku. Na záver veľké 
„ďakujeme“ patrí realizátorom tejto 
dobrej myšlienky.
Dobrovoľné vstupné v prospech be-
nefície určenej Detskému domovu v 
Handlovej dosiahol čiastku 667, 35 
EUR. Všetkým divákom patrí veľká 
vďaka. Dobrá vec sa podarila.

Bol to pekný večer. Večer plný náde-
je, že umenie vie rozdávať emócie. 
Večer nádeje, že mladí sú schopní, 
talentovaní, pracovití a majú srdce na 
správnom mieste. Že ľudia prídu tam, 
kde sa niečo pozitívne rodí. 

V. Ferčáková, ZUŠ Handlová

Vítanie jari
2. marca 2016 sa Senior Centrum 
Handlová, n. o. stalo už po tretíkrát 
usporiadateľom workshopu s ná-
zvom  „Vítanie jari“. Opäť sa v našom 
zariadení stretli rôzne generácie, aby 
si zmerali svoje sily prostredníctvom 
svojich nápadov na jarnú výzdobu. Na 
jednom mieste sa stretli veľkonočné 
vajíčka, zajačiky a sliepočky, ktoré boli 
vyrobené zástupcami  Klubu dôchod-
cov Handlová, Karpatskonemeckého 

spolku, Banského múzea, Jazmínu, 
n.o.,  žiakmi ZŠ Školská, ZŠ Mierové 
námestie, Špeciálnej ZŠ, Gymnázia 
I.Bellu a našimi klientmi. Najmenším 
návštevníkom urobil najväčšiu radosť 
živý zajačik Pepo, ktorého nám donie-
sol ukázať Anton Michele  st.. Všetky 
vyrobené ozdoby sa stali súčasťou 
jarnej výzdoby Senior centra, za čo 
všetkým prítomným ďakujeme a teší-
me sa na ďalšie spoločné stretnutie.  

Iveta Ondrušíková, 
inštruktorka sociálnej rehabilitácie 

DK Handlová 
8. apríl 2016 o 16.00 
NAJ BÁBIKA a NAJ AUTO
 - spojená s Vymieňačkou

Podujatie vhodné pre predškolákov a 
prvý stupeň základných škôl. Poduja-
tie by sa konalo v zasadačke I. Dievča-
tá musia svoju bábiku upraviť, učesať 
a pripraviť na módnu prehliadku a zá-
roveň ju divákom aj predstaviť  (ako 
sa volá, aký má momentálne kostým, 
čomu sa venuje vo voľnom čase). 

Po predstavení bude nasledovať 
defilé pred divákmi. Chlapci musia 
divákom predstaviť svoje auto a 
absolvovať s ním pripravenú trasu. 
Porota nakoniec vyhodnotí 3 naj 
bábiky a 3 naj autá. Ostatní samo-
zrejme dostanú sladkú odmenu. Na 
záver podujatia bude krátka detská 
diskotéka. 

Počas akcie bude prebiehať VYMIE-
ŇAČKA. Deti si môžu priniesť hračky, 
s ktorými sa už nehrajú a jedno-
ducho ich môžu vymeniť za inú.
vstupné: 1 €. 

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 7. - 15.apríl 2016
                                      
7.apríla 2016  (F.K.REBEL), vstupné: člen FK 
2,- €, nečlen FK 3,- €, 19.00h

CAROL
8.4.PIA o 18.00h /USA/horor/111min/ČT/
MP15/vstupné 4,-€
SOMNIA: ZLO NIKDY NESPÍ 
(PREMIÉRA)
9.4.SO o 16.00h /CZE/rozprávka /80min/
ČV/MP/vstupné 4,-€

10.4.NE o 16.00h
PAT & MAT VO FILME (PREMIÉRA)

9.4.SO o 18.00h /GBR, USA/krimi triler/
99min/ČT/MP15/vstupné 4,-€
10.4.SO o 18.00h
LONDÝN V PLAMEŇOCH 
(PREMIÉRA)

9.4.SO o 20.00h /USA/triler/129min/ČT/
MP12/vstupné 4,-€
10.4.NE o 20.00h
SPOTLIGHT (PREMIÉRA) 
(VEČERNÉ PREDSTAVENIE)

11.4.PON o 18.00h /USA/horor/111min/
ČT/MP15/vstupné 4,-€
SOMNIA: ZLO NIKDY NESPÍ

14.apríla 2016  (F.K.REBEL), vstupné: člen 
FK 2,- €, nečlen FK 3,- €, 19.00h
AKCEPTÁCIA

15.4.PIA o 18.00h /CZE, SVK/komédia/
101min/ČV/MP12/vstupné 4,-€
TEÓRIA TIGRA (PREMIÉRA)

www.kinohandlova.sk
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Informácie z knižnice
Mestská knižnica v Handlovej po svojom otvorení 
v zrekonštruovaných priestoroch začala naplno s ak-
tivitami. Niet sa čo diviť, pretože marec je už tradične 
mesiacom knihy.

Vansovej Lomnička
9. marca 2016 sa konal 5. ročník recitačnej súťaže dievčat 
základných škôl handlovskej doliny a handlovského gym-
názia. Súťaže sa zúčastnilo 26 recitátoriek.
Víťazkami v I. kategórii (1. st. ZŠ) v prednese poézie 
sa stali:
 1. Ivana Petrušková,  ZŠ MN
 2. Kristína Vicianová, ZŠ MN
 3. Alexandra Pappová, ZŠ MC
Víťazkami v I. kategórii v prednese próze sa stali:
 1. Paulína Vicianová, ZŠ MN
 2. Petra Janíková, ZŠ MC
 3. Veronika Pernišová, ZŠ Školská
Víťazkami v II. kategórii (2. st. ZŠ) v prednese poézie 
sa stali:
 1. Rebeka Kasanová,  ZŠ Školská
 2. Mária Vanková, Gymnázium I. Bellu
 3. ChristínaPodolcová, ZŠ Chrenovec
Víťazkami v II. kategórii v prednese prózy sa stali:
 1. Adriana Homolová,  ZŠ Chrenovec 
     a Tamara Kaplanová,  ZŠ Školská
 2. Timea Briatková,  ZŠ MC 
 a Tamara Pazderová,  ZŠ Školská
 3. Lenka Drozdová, ZŠ MC

Vyhodnotenie okresného kola  49. ročníka 
Vansovej Lomničky
Okresné kolo súťažiacich žien sa uskutočnilo 10. marca 
2016. Do súťaže sa prihlásili 4 súťažiace. Regionálnu sú-
ťaž v umeleckom prednese prózy a poézie žien otvorila a 
celý program moderovala pracovníčka Mestskej knižnice 
Handlová, Alena Ondrejková. Štyridsiatim návštevníkom, 
milovníkom krásneho slova spríjemnili popoludnie Juraj 
Stolárik hrou na saxofóne a víťazky Malej Vansovej Lom-
ničky 2016. Do krajského kola postúpili Nina Koštialová s 
básňou Pohľad z blízka od Zlaty Solivajsovej (v kategórii do 
17 rokov) a Lucia Lacková s prednesom básne Dejiny trávy 
od Miroslava Váleka (v kategórii nad 17. rokov).

Z dúhovej knižky
17.marca 2016 sa v čitárni mestskej knižnice konalo milé 
podujatie pod názvom Z dúhovej knižky. Detičky z našej 
materskej školy sa poctivo naučili úryvky a básničky z 
knižiek a predniesli ich svojim učiteľkám, rodičom a starým 
rodičom jedinečným detským, bezprostredným spôso-

bom. Na konci podujatia venovaného 640. výročiu prvej 
písomnej zmienky o meste, všetci svorne zakričali: „Všetko 
najlepšie Handlová“.

14. marca 2016 žiaci zo ZŠ Školská už tradične odrecitovali 
školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.
15. marca 2016 si deti z Komunitného centra pripomenuli 
640. výročie I. písomnej zmienky o meste Handlová, hra-
vou formou si priblížili dejiny a históriu mesta a vyfarbili 
si i jeho erb.
16. marec 2016 si knižnice na Slovensku zvolili za Deň 
ľudovej rozprávky. V handlovskej knižnici si pripomenuli 
výročie narodenia známeho slovenského rozprávkara Pav-
la Dobšinského. Žiaci zo ZŠ Mierové námestie, ZŠ Školská, 
ZŠ Ráztočno a špeciálnej ZŠ sa dozvedeli zaujímavosti o 
Dobšinskom, ale zopakovali si aj znalosti o rozprávkach a 
povestiach.

Prvýkrát v knižnici
17. marca 2016 sa škôlkari zišli prvýkrát v priestoroch 
„veľkej“ knižnice. Upevnili si svoje vedomosti a znalosti 
z rozprávok, vedeli, že Janko a Marienka hodili do pece 
Ježibabu, poznali Tri prasiatka i Snehulienku so siedmimi 
trpaslíkmi. Detičky zistili, že vedia „čítať“ veľké farebné 
obrázkové knižky s tvrdými stranami, aj keď zatiaľ poznajú 
iba zopár písmenok. Deťúrence boli podarené a na každú 
rozprávkovú otázku vždy našli odpoveď.

D. Mikulášová, VMT

Úspechy strelcov
Družstvo mladších žiakov zo ZŠ 
Morovnianska cesta sa zúčastnilo 
9.3.2016 krajského kola v streľbe zo 
vzduchovky. Družstvo v zložení Eva 
Bačová, Filip Schwarcz, Samuel Bulla 
skončilo na 3. mieste. Evka Bačová 
postúpila na majstrovstvá Slovenska, 
ktoré sa uskutočnia v Košiciach. Drží-
me jej palce.

Anton Alexy

Volcano na medzinárodnej 
súťaži
110 členná výprava tanečníkov, ro-
dičov a fanúšikov 5.marca vytvorila 
ďalší nezabudnuteľný deň pre VOL-
CANO. Ďakujeme za úžasnú podporu 
a tanečníkom za skvelé výkony, za 
ktoré získali nasledovné ocenenia:

1.miesto Feelthe beat (Juniori)
1.miesto Lentilky 
(Baby Volcano+Volcaňačik)
2.miesto Pat a Mat (Baby Stars)
2.miesto Otrokyne (Stars)
2.miesto Danceforjoy (Dámy z kurzu 
orientálneho tanca)

Choreografia Lentilky,  ktorá mala 
svoju premiéru, si odniesla spome-
dzi 80 choreografií špeciálne ocene-
nie ,,Najlepšia choreografia v celej 
detskej vekovej kategórii“. Pre mno-
hých to bola prvá veľká, či dokonca 
úplne prvá súťaž.                     
Na všetkých sme veľmi pyšní!

Jar v banskom múzeu

Slniečko začína svojimi lúčmi zobú-
dzať okolitú prírodu, kvietky otáčajú 
svoje hlávky za jeho lúčmi, dni sa 
začínajú predlžovať. Jar zavítala vo 
veselých farbách aj do SBM – expozí-
cie uhoľného baníctva na Slovensku. 
Pozývame školopovinné deti, ale aj 
širokú návštevnícku verejnosť, k pre-
hliadke expozície s poznaním dejín 
uhoľného baníctva a do priestorov 
ekodielne, kde si môžete zhotoviť 
netradičné výrobky z prírodných 
materiálov. 

Príďte si vymodelovať  veselé farebné 
postavičky z vlastnoručne vyrobe-
nej prírodnej plastelíny či vyrobiť  
náhrdelník z cestovinových korálok 
alebo farebnej slamky. Expozícia 
aj priestory ekodielne sú otvorené 
v pracovných dňoch v čase od 8.00 h 
do 16.00 h. Do priestorov ekodielne 
sa prosím ohláste aspoň jeden deň 
vopred na telefónnom čísle 046/
4523973, alebo mailom na handlo-
va@muzeumbs.sk .

Jana Oswaldová

Oxford hodina angličtiny

17. marca 2016 mali siedmaci zo 
ZŠ Mierové námestie nezvyčajnú 
hodinu angličtiny. Komunikovali 
iba v angličtine a skúsený lektor im 
vysvetlil prácu s výkladovými slov-
níkmi. Nasledoval malý „workshop“, 
v ktorom mali deti, rozdelené v sku-
pinách, odpovedať na zadané otázky 
pomocou takéhoto slovníka. Ku kon-
cu hodiny si zahrali anglickú „šibeni-
cu“, kedy mali zo správnych písmen 
hovorených po anglicky, poskladať 
anglické slovo.

VMT

Aj kvapka pomôže

Kvapku krvi pre kamaráta začal v 
Handlovej organizovať Aťo Horváth 
pred dvomi rokmi. Ako sám povedal, 
nebola to akcia pre konkrétneho 
človeka. Kamarát je každý, komu 
pomôžeme a kto pomôže nám, keď 
to budeme potrebovať. 
Tento rok sa v Podnikateľskom inku-
bátore, ktorý sa na tri hodiny zmenil 
na transfúznu stanicu, rozhodlo o 
svoju najcennejšiu tekutinu podeliť 
24 mužov a žien. Odbery krvi zabez-
pečila Národná transfúzna služba SR 
v Martine. 

Darovanie krvi je skutočným „da-
rom života“. Je to veľmi prospešný, 
bezpečný a jednoduchý humánny 
skutok. Potreba krvi je veľká. Iba na 
Slovensku sa každoročne spotrebuje 
približne 180 000 transfúznych jed-
notiek červených krviniek. 

Celosvetovo je za jeden rok pacien-
tom podaných viac ako 26,5 milióna 
jednotiek krvných zložiek. Na štvrtej 
handlovskej Kvapke krvi pre kamará-
ta odovzdali dobrovoľní darcovia viac 
než 10 litrov krvi. 
Ďakujeme

IS
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Plavecký klub Handlová
Naši najmladší pretekári tento rok 
rozbehli vo veľkom. Od januára 
sme absolvovali už troje preteky.  
A na konte máme 24 medailí.

1.kolo Banskobystrického pohára 
v B. Štiavnici- 10 medailí
1.kolo  Banskobystrického pohára 
v B. Bystrici  - 7 medailí
Na 15. ročníku Veľkonočných plavec-
kých pretekov v Žiari nad Hronom 
sa opäť darilo viacej najmladším 
plavcom.V silnej konkurencií potvrdili 
svoju rýchlosť a na stupeň víťazov sa 
postavili sedemkrát.

Najúspešnejší pretekári si po troch 
pretekoch vyplávali:
Karolína Vetráková 2008  -  7 medai-
lí /4x zlato, 2x striebro, 1x bronz/

Filip Juríček 2008  - 5 medailí /2x 
zlato, 3x striebro/
Kiara Mikušová 2008  - 5 medailí /1x 
striebro, 4x bronz/
Róbert Suja 2008  - 4 medaile /1x 
zlato, 3x striebro/

Jakub Svitok 2009  1 medaila 
/2.miesto/
Aj starší plavci nezaháľali - Marek 
Mikuš 2002  /2x bronz v jeho prsiar-
skej disciplíne/

M.M.

Na dátum 24.marec 2016 budú 
minibasketbalisti z Handlo-
vej ešte veľmi dlho spomínať. 
Chlapci pod vedením trénera 
Jána Beráneka dosiahli obrov-
ský úspech, keď v silno nabitom 
turnaji v Bratislave v kategórii 
minibasketbalistov získali zlaté 
medaily a majstrovský pohár !
 
V prvom zápase na turnaji nastú-
pili chlapci z Handlovej proti silnej 
Považskej Bystrici, ktorú vedie 
tréner Peter Torda. Počas celého 
zápasu Handlová prehrávala, na-
koniec skvelou kolektívnou hrou a 
bojovnosťou sa radovali Handlov-
čania z tesného víťazstva 41:38. 

Keď sa Handlovej podarilo uspieť 
aj v druhom náročnom zápa-
se  proti Seredi výsledkom 39:26, 
čakal ich večerný zápas o prvé 
miesto proti domácej Karlovke. Po 
veľmi zlom začiatku, keď Handlová 
prehrávala 0:12, sa chlapci zmobi-

lizovali a po fantastickom kolek-
tívnom výkone zdolali Karlovku 
54:41 a stali sa tak ŠAMIONMI 
na turnaji MINIBASKETBALISTOV. 

Tréner  Handlovej  Ján Beránek 
v rozhovore pre portál mbkkar-
lovka.sk:
“Organizačná stránka bola fan-
tastická, cítili sme sa naozaj veľmi 
dobre,” pozdravuje do Bratislavy 
Ján Beránek, tréner víťazného 
handlovského výberu. Pre jeho 
zverencov to bol prvý veľký turnaj 
a možnosť zmerať si sily s tými 
najlepšími v tejto vekovej kate-
górii. “Keďže sme sa stali víťazmi 
turnaja, nemôžem hodnotiť výkon 
chlapcov z Handlovej nijak inak 
ako pozitívne,” dodal na záver. 
Turnaje podobného charakteru 
sú podľa J. Beránka pre deti veľmi 
dôležité a sú hlavnou podstatou sú-
ťaží v tejto vekovej kategórií. “Preto 
patrí naše obrovské poďakovanie 

ľuďom z Karlovky, ktorí pripravili 
naozaj skvelý basketbalový turnaj. 
Verím, že sa na podobných akciách 
ešte veľakrát stretneme,” dodal 
tréner šampiónov z Handlovej.

Konečné poradie

1. Handlová
2. Považská Bystrica
3. Sereď
4. Karlovka

ZLATÝ TÍM ŠBK HANDLOVÁ:  
Róbert KOTIAN, Samuel MURCiN, 
Peter CHRÍBIK, Miroslav  RADOVIČ, 
Matúš ZBITÁK, Patrik FICEL, 
Adam KRPELAN, Marek MAČAI, 
Sebastián ŠKVARENINA, Christián MI-
NÁRIK, Emil HREBÍČEK, Radoslav VA-
LÚŠEK, Marek NOVOSÁDEK , Quang 
Tho HOANG.

Tréner: Mgr. Ján Beránek 

MINIBASKETBALISTI Z HANDLOVEJ SA STALI ŠAMPIÓNMI NA TURNAJI V BRATISLAVE !

Výstava psov 
bez preukazu pôvodu 

„Najmilší oriešok 2016“

Mestský kynologický klub Handlová 
a Centrum voľného času Handlová 
pre vás pripravuje výstavu psov 
všetkých rás, veľkostí a pre všetkých 
ich majiteľov. Aj tento ročník bude 
na Námestí baníkov v Handlovej 
30.4.2016 od 9.00 hod. 

Kategórie, v ktorých budú psy 
ohodnotené:
1. Výstava psov bez PP (preukazu 
pôvodu) do 1 roka – vyhodnotení 
budú prví traja a to zvlášť psi a 
sučky
2. Výstava psov bez PP od 1 do 5 
rokov - vyhodnotení budú prví traja 
a to zvlášť psi a sučky
3. Výstava psov bez PP nad 5 rokov 
- vyhodnotení budú prví traja a to 
zvlášť psi a sučky
4. Výstava psov - krížencov „Najmilší 
oriešok“ - vyhodnotení budú prví 
traja a to zvlášť psi a sučky
5. Najlepší psí trik – vyhodnotené 
budú prvé tri miesta
6. Najlepšie zladenie – medzi maji-
teľom a jeho psom, vyhodnotené 
budú prvé tri miesta
7. TOP pes - divácke hlasovanie o 
najkrajšieho psa výstavy 
8. Psí veterán mesta Handlová - cena 
pre najstaršieho psa výstavy
9. Absolútny víťaz výstavy – pes 
aj sučka, ktorí budú vybraní zo 
všetkých víťazov svojich kategórií.
Hlavný rozhodca výstavy:  Lenka 
Zábojníková a Monika Obžutova-
-Hársová
Poplatok za štartovné je 4,- eura/pes
Evidencia súťažiacich bude priamo 
na mieste od 9.00 do 10.00 h
Treba si doniesť aj platný očkovací 
preukaz psa - kontrola priamo pri 
zápise
Každý súťažiaci dostane pri zápise 
pamätnú medailu a maškrtu pre 
svojho psíka

Všetci ste srdečne pozvaní aj 
s rodinkami. Tešíme sa na vás.



      
- 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

Nohavice SK original  22   10,90€     
Blúza SK original    16   12,50€

A
K
C
I
A

Otváracie hodiny
Ut. - str. - štvr.             
14.00-18.00 hod              

Sobota   
09.00-13.00 hod

 0902 584 948       

ARMY SHOP SKLENÉ

Veľká poľná  5     2,50€
Mošna  1,50€
Gumáky Lemigo 25   21,80€   
Kapsáče                 15 10,90€

      
-  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

Handlovské noviny
apríl 2016 - mesačník č..4/2016
13. ročník
Vydáva: Adris, s.r.o.
Haburská 15
821 01  Bratislava

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

Zberné miesto inzercie: 
PI Handlová č. 314, Náklad 4500 ks
Tlač: Lipoprint Prievidza, Zdarma. 
Redakčná rada:  Ing. Jozef Tonhauser, 
Bc. Dana Reindlová, Vladislav Horváth. 
Redaktori: S. Hádenová, V.M.Timurová, IS.

Akékoľvek  rozširovanie, či rozmnožovanie 
textu, fotografií, ako aj údajov  v elektronickej 
forme je možné len  so súhlasom vydavateľa. 
Redakcia nezodpovedá za obsah a pravdivosť 
inzerátov. 
Redakcia si vyhradzuje právo úpravy článkov.
Neprešlo jazykovou korektúrou.

Ponuka práce pre pozíciu čašník/čašníčka
Hľadáme zodpovedného mladého človeka s chuťou do práce 
na pozíciu čašník/čašníčka v prevádzke Handlovská pivárnička 
120 (u SOJKU) v Handlovej. Požadujeme minimálne ročnú prax 
v odbore.
Ponúkame zaujímavé platové ohodnotenie. V prípade 
seriózneho záujmu a akýchkoľvek otázok nás neváhajte 
kontaktovať na mob. čísle 0915793336


