
Úvodník

Na ten deň nikdy nezabudnem. 
Na to pondelkové ráno 10.augus-
ta 2009, ktoré spočiatku vyzeralo 
ako hociktoré iné. Ale krátko pred 
poludním akoby horúci august    
v Handlovej vystriedal mráz.    Za-
siahlo nás veľké nešťastie, rodiny 
prišli o synov, manželov, otcov, 
bratov... prišli sme o priateľov. 
Nevedeli sme myslieť na nič iné, 
nevedeli sme ten mráz zo seba 
striasť, nevedeli sme neplakať...

Od tohto osudného dňa uply-
nulo 7 rokov. Najťažší smútok 
premohol čas a povinnosti 
každodennosti. Malé deti vy-
rástli, veľké vyštudovali, ale 
rany zostali. Zostali a stále bolia.                                  
A s každým desiatym augustom 
do Handlovej opäť prichádza 
ten mráz. Znova ho cítime až do 
špiku kosti...

Tie najťažšie chvíle z nás vraj 
robia tých najlepších ľudí. Je 
to tak? Vtedy to tak bolo. Stáli 
sme pri sebe v tom augustovom 
mraze a jediné, čo trochu hrialo, 
bola naša spolupatričnosť. Toto 
je to, čo by sme si mali navždy 
zapamätať. Ich tváre, ich úsmev 
a ich posolstvo, že všetko sa dá 
vydržať, všetko sa dá premôcť, 
so všetkým sa dá bojovať, len               
s večnosťou nie. 

Chlapci, Handlová na Vás ne-
zabudne. Česť Vašej pamiatke. 
Zdar Boh!

Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej 
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V sobotu, 2. júla 2016, sa konal už 
38. ročník tradičnej Cesty rozpráv-
kovým lesom. Na začiatku prázdnin 
si organizátori pripravili pre deti 
darček v podobe rozprávok a pri 
prejdení trasy i sladkú odmenu. 

Dramaturg rozprávkových stanovíšť 
Vojto Bartko sa v tomto ročníku 
zameral na zvieratká. Detičky najprv 
pomohli trom prasiatkam. Potom 
stretli ježka a bláznivú kozu rohatú. 
Na ďalšom stanovišti ich čakalo se-
dem kozliatok. Iba jedno sa zachránilo 
z drápov hladného vlka. Utekalo po 
pomoc k dobrému ujovi kováčovi. 
Ten zlému vlkovi rozpáral brucho 
a našťastie sa všetko dobre skončilo, 
lebo vlk ešte nestihol kozliatka strá-
viť. Deti boli svedkami i nevydarenej 
svadby krtka s Palculienkou. Tá sa mu 

nepáčila, lebo nemala labky a chvost 
a veru ani ona nebola s touto svad-
bou nadšená. Krtko si teda nakoniec 
zobral pani Myš. Pripravené svadobné 
dobroty tak aspoň nevyšli navnivoč. 
Deti boli aj svedkami i premeny žaby 
na krásneho princa po bozku švárnej 
devy. Stretli i kocúra v čižmách a čud-
ného temperamentného čarodejníka. 
Deti pomohli kocúrovi čarodejníka 
prekabátiť, ten sa zmenil na myš 
a kocúr ho zožral. Všetko dopadlo tak, 
ako to má v rozprávkach byť – dobro 
zvíťazilo nad zlom. Pri cukríkovom 
barkase čakali na deti dve včely a za 
nimi...Baba Jaga, ktorá už má na metle 
napísané inventárne číslo. Bez nej by 
nebol rozprávkový les správnym roz-
právkovým lesom. Babka Jaga nám 
prezradila, že na zlé deti má prichys-
taný kotol. Vyzývame preto deti, aby 

poslúchali svojich rodičov a dobre sa 
učili v škole. Nechcete predsa skončiť 
ako polievka na gulášpárty pre Babu 
Jagu a jej kamošov! Našťastie, v ten-
to rozprávkový deň nikto neskončil 
v kotly a naopak, všetci si odniesli 
balíček dobrôt. 

To však ešte nebolo všetko. Po ceste 
lesom na deti čakala veľká lúka plná 
atrakcií, kultúrneho programu a do-
konca živých zvieratiek zo ZOO Bojni-
ce. Hasiči pomáhali v tento horúci deň 
osviežiť sa a na všetkých ofŕkaniachti-
vých striekali vodu z hadice. Pre tých 
starších tu bolo dosť stánkov, ktoré 
ponúkali chladenú dvanástku. Tento 
rok navštívilo rozprávkový les 2000 
ľudí a my sa už teraz tešíme na ďalší 
ročník.                                                 VMT

10. augustLes znova orozprávkovel
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Handlovčania 
na ,,Vatre“ vybrali 
najkrajšie práce
15.júla 2016 si Handlovčania, tak 
ako po minulé roky, pripomenuli 
prijatie Deklarácie o zvrchovanosti 
Slovenskej republiky zo dňa 17.júla 
1992. 

V tento deň  Národná rada Slovenskej 
republiky vyhlásila zvrchovanosť 
a po celom Slovensku sa spontánne  
rozhoreli vatry a rozozvučali zvony. 
Nepísaná tradícia pálenia vatier ako 
symbolu slobody a ochrany (v minu-
losti napr. pred tureckými nájazdmi)  
pretrvala dodnes.  Mesto Handlová, 
verné tejto tradícii, spolu s politic-
kými stranami a MO MS pripravili 
aj tento rok zaujímavé popoludnie  
v Handparku s bohatým kultúrnym 
programom od najmladších až po 
seniorov. 
V úvode podujatia privítal hostí 
a návštevníkov moderátor Peter 
Paulík. Po   slovenskej hymne Norika  
Paľovová  zarecitovala báseň a po nej  
viceprimátor mesta Dušan Klas vo 
svojom príhovore vyzdvihol význam 
dejinného aktu – prijatia Deklarácie, 
ktorej plné znenie predniesol Brani-

slav Čukan. Nasledovalo zapálenie 
vatry a hudobný program v podaní 
folklórneho súboru Hájiček a Ky-
suckej vrchárskej heligónky. Pre 
najmenších  boli pripravené rôzne 
atrakcie a ich  po ich  absolvovaní  
boli deti odmenené sladkou a vec-
nou odmenou. 
Na stanovišti kreslenie a maľova-
nie bola výstava výtvarných prác 
žiakov základných škôl a osemroč-
ného gymnázia, ktorí sa zapojili 
do súťaže Slovensko a Handlová 
v obrazoch. Výtvarnú súťaž vyhlásil  
Miestny odbor Matice slovenskej 
v Handlovej  pri príležitosti 640. 
výročia prvej písomnej   zmienky 
o Handlovej. Väčšina výtvarných 
prác sa niesla v znamení tohto vý-
ročia a návštevníci tradičnej Vatry 
zvrchovanosti mohli hlasovať za 
najkrajší výkres. Výtvarné práce 
boli na vysokej umeleckej úrovni 
a vybrať tú najkrajšiu, bolo veľmi 
ťažké. Tí, ktorí hlasovali, rozhodli 
o víťazoch: 

1.  miesto Ivan Huang 
 - ZŠ na Mierovom námestí
2.  miesto Radka Tonhauserová  
 - ZŠ na Mierovom námestí
3. miesto Daria Paľovová 
 a Zuzana Dobrotková 
 - Gymnázium Handlová

4. miesto kolektívna práca 
 - Špeciána základná škola
5. miesto Patrícia Havlíkova  
 - ZŠ na Mierovom námestí

Ceny víťazom doručia členovia MO 
MS  na začiatku školského roka 
2016/2017.

Deklarácia o zvrchovanosti  bola 
jasnou správou o blížiacom sa vzniku 

slovenskej štátnosti a je výsledkom 
historického emancipačného procesu 
Slovákov. Obyvatelia Handlovej si túto 
slávnosť dejinnej chvíle pripomenuli 
so všetkou vážnosťou a úctou a tešia 
sa na jubilejný 25. ročník zapálenia 
Vatry zvrchovanosti. 

Dagmar Strmeňová, 
predsedníčka MO MS

foto: VMT

SUMMER CAMP ŠBK HANDLOVÁ 2016

Dva týždne plné 
basketbalu. Aj taký 
bol SUMMER CAMP 
ŠBK HANDLOVÁ 
2016. Školský 
basketbalový klub 
Handlová pripravil 
pre deti skvelý 
basketbalový kemp 
s názvom Summer 
camp ŠBK Handlová 
2016. Kemp trval 
dva týždne, od 1. do 
15. júla 2016. Zú-
častnilo sa ho spolu 
71 detí z Handlovej  
a okolia. Kemp bol 
určený pre deti vo 
veku od 6  do 16 rokov. 

Na kempe sa zúčastnili aj extraligoví hráči a známe osobnosti slovenského basketbalu, 
napríklad Marek Kozlík (BK Inter Bratislava), Ondrej Haviar (MBK Handlová), Viliam Ridzoň 
(BC Prievidza), Samuel Hupka (BC Prievidza), Miroslav Mátych ( MBK Handlová) a ďalší. 
Tréningový proces mali na starosti  tréneri Ján Beránek, Maroš Minárik a kondičný tréner 
Erich Štaudinger. 

Tréner ŠBK Handlová a hlavný organizátor kempu Ján Beránek: „Kemp hodnotím veľmi 
pozitívne a som milo prekvapený z  veľkého záujmu detí oň. Pre deti sme sa snažili pripraviť 
bohatý program každý jeden deň. Kemp bol zameraný na nácvik a zdokonaľovanie herných 
činností, nechýbali kondičné tréningy, kurz basketbalovej angličtiny a zábavu sme zažili  s ta-
nečnou školou VOLCANO, pomocou  ktorej sme sa naučili tanečnú basketbalovú choreografiu. 
Tento kemp je zároveň záväzkom do budúcnosti pripraviť  pre deti z Handlovej a okolia ešte 
niečo lepšie. Som veľmi rád, že sa kempu zúčastnil veľký počet detí z Prievidze. Touto cestou by 
som sa chcel poďakovať rodičom za prejavenú dôveru, trénerom, vychovávateľom a hráčom, 
bez ktorých by kemp nemohol byť a samozrejme aj vedeniu ZŠ, Mierové námestie.“ 

ŠBK Handlová

Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, 972 51 Han-
dlová prijme do pracovného pomeru od 1.9.2016 pedago-
gického zamestnanca pre primárne vzdelávanie.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.. 
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchá-
dzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte 
na adresu školy, alebo elektronicky na adresu: zsmcha.e@gmail.com .
Bližšie informácie na tel. č. 046/5476498

Názov zamestnávateľa: 
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová
Adresa, kontakt: Ul. SNP č. 27, 972 51 Handlová
Tel.: 0917 655 525, Mgr.Jakubíková, riaditeľka MŠ
e-mail: mssnp@handlova.sk
Kategória a podkategória  pedagogických zamestnancov:
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (Dve voľné pracovné miesta)

Kvalifikačné predpoklady:
Úplné  stredné odborné vzdelanie v požadovanom študijnom odbore 
v súlade s vyhláškou č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategó-
rie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení 
neskorších predpisov
Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, motivačný list, 
súhlas so spracovaním osobných údajov (všetky doklady vlastnoručne 
podpísané), kópie dokladov o dosiahnutej kvalifikácii.  
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovanými pracovnými miestami:
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie práce s PC, pozitívny 
vzťah k deťom, zodpovedný prístup  k práci, ochota, spoľahlivosť, flexi-
bilita a komunikatívnosť
Voľné pracovné miesta:
Jedno pracovné miesto na dobu určitú od 1.9.2016 do 31.8.2017.
Jedno pracovné miesto počas zastupovania materskej dovolenky od 
1.9.2016.
Termín nástupu na voľné pracovné miesta: 2.9.2016
Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovanými miestami:
Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť  do 22 7. 2016 do 15:00 
hod na adresu zamestnávateľa (materskej školy) v zalepenej obálke, 
označenej: „UČITEĽKA MŠ – NEOTVÁRAŤ“.
Informácie o obsadení voľných pracovných miest budú uchádzačom 
oznámené písomne.



Mestská polícia 
informuje.....      
Mestská polícia zaznamenala 
za mesiac jún – júl 2016 /od 
24.06.2016 do 07.07.2016/ celkom 
235 udalostí. Zaevidovaných bolo 
50 priestupkov, z ktorých bolo 33 
zistených vlastnou činnosťou a 8 
oznámených občanmi mesta. Ka-
merovým systémom bolo zistených 
9 priestupkov. 

Z celkového počtu bolo 35 doprav-
ných priestupkov. 
Proti verejnému poriadku bolo rieše-
ných 9 priestupkov, z ktorých boli 2 
priestupky na úseku rušenia nočného 
kľudu a 7 priestupkov na úseku zne-
čistenia verejného priestranstva.
Proti majetku bol riešený 1 priestupok. 
V 5 prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov /nezabránenie voľnému 
pohybu psa; neprihlásenie psa do 
evidencie; neoznámenie zmeny sku-
točnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do 
evidencie, neodstránenie výkalov/.

Pre podozrenie zo spáchania trestné-
ho činu bol ... priestupok odovzdaný 
na OOPZ.
Príslušníci mestskej polície odchytili 
3 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku /1 psa si z útulku zobral jeho 
majiteľ/.  
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 41 zákrokov a 37 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objek-
tom. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 7 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP
 za obdobie od 24.06.2016 
do 07.07.2016

25.06.2016 o 05:12 hod. - tel. oznámil 
na stálu službu vodič vozidla pošty, že 
sa mu podarilo naraziť do pouličného 
osvetlenia /lampy/ a dopravného zna-
čenia pri pošte. Oznamovateľ hliadke 
uviedol aj tel. kontakt pre prípad 
uhradenia spôsobenej škody mestu. 
Nakoľko sa jednalo o poškodenie ver. 
prospešného zariadenia a dopravné-
ho značenia, hliadka privolala hliadku 

OOPZ, ktorá si vec prevzala.
26.06.2016 o 11:40 hod. – tel. ozná-
mené, že na Mostnej ulici pri ihrisku sa 
nachádza osoba, ktorá sa tam vyzlieka 
a pravdepodobne vykonala osobnú 
potrebu. Po príchode na miesto bola 
zistená totožnosť muža, ktorý hliadke 
uviedol, že ho prehnalo a pustil do 
gatí a preto sa musel prezliecť do 
ženských teplákov, ktoré našiel v kon-
tajnery. Svoje staré oblečenie vyhodil 
do kontajnera, čo aj hliadke ukázal. 
Miesto pri lavičkách znečistené ne-
bolo. Muž sa ospravedlnil a z miesta 
odišiel.
03.07.2016 o 19:10 hod. – tel. po-
žiadal službukonajúci lekár oddelenia 
ODCH v NsP o vyvedenie osoby z are-
álu, nakoľko je pod vplyvom alkoholu 
a odmieta akúkoľvek spoluprácu. Na 
mieste zistená totožnosť ženy, ktorá 
bola značne pod vplyvom alkoholu. 
Na výzvu ošetrujúceho lekára, aby 
opustila priestory ODCH nereagovala 
a správala sa vulgárne. Hliadkou bola 
ústne vyzvaná, aby opustila priestory 
NsP, pričom jej hliadka vzhľadom 
na jej opitosť musela pomôcť pred 
budovu, odkiaľ sa odtackala smerom 
domov. 

07.07.2016 o 23:13 hod. - hliadku 
požiadala stála služba OOPZ Há o po-
skytnutie súčinnosti hliadke OOPZ 
Há pri preverení oznamu, kde na ul. 
Fučíkovej dochádza k hádke medzi 
niekoľkými Rómami. Na mieste sa 
nachádzala hliadka OOPZ Há. Od 
hliadky OOPZ zistené, že v byte sa 
nachádzali 4 podnapité osoby, medzi 
nimi jedna žena, ktorá bola psychicky 
narušená a z jej strany dochádzalo 
k seba poškodzovaniu. Hliadka OOPZ 
privolala na miesto RZP. Ošetrovatelia 
RZP sa snažili ženu prehliadnuť, ale 
odmietala vyšetrenie. RZP privolali 
na miesto sanitku RZP s lekárom. 
Následne dvaja muži, bratia ženy 
začali byť agresívni k ošetrovateľom 
RZP a bránili im pri výkone. Hliadka 
OOPZ Há po opakovaných výzvach, 
aby sa bratia upokojili a nebránili RZP 
pri výkone im založila putá a následne 
sa situácia upokojila. Na miesto sa 
dostavila druhá RZP s lekárom, ktorý 
ženu prehliadol a následne vozidlá 
RZP miesto opustili. Hliadka MsP po-
skytla súčinnosť hliadke OOPZ Há pri 
prevezení bratov na OOPZ Há.

MSP
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Dokončia opravu 
chodníkov
Urtčite ste si všimli čulý ruch na 
našom novom námestí. Súčasťou 
handlovskej Centrálnej mestskej zóny 
sú aj chodníky.  Nie všetky sa však 
dostali do projektu rekonštrukcie. Ich 
vybudovanie alebo opravu mesto 
dokončuje na vlastné náklady. Ide o 
chodníky okolo fontány a vodotoku, 
na ktoré je použitá dlažba zo starého 
námestia. Nový povrch dostanú aj 
chodníky od tržnice, popred hotel 
Baník až po Slovenskú reštauráciu. 
Náklady predstavujú čiastku 60 tis. € 
a realizuje ich firma, ktorá zvíťazila vo 
verejnej súťaži –TuCon Žilina.

Vytrhané kocky na námestí

Námestie baníkov v Handlovej je 
zrekonštruované len pár mesiacov 
a už sú niektoré časti poškodené. 
Prečo?Ide o nekvalitnú robotu alebo 
je „pod kockami zakopaný iný pes“ 
? Od kostola sv. Kataríny k binárnym 
hodinám vedie chodníček z tzv. ma-
čacích hláv. Architekt námestia tým 
sledoval dva ciele – zachovať aspoň 
časť pôvodných žulových kociek zo 
starého námestia a vytvoriť priestor 
pre „zapisovanie“ dôležitých udalostí 
na ploche námestia. Aby sa do chod-
níka dali osádzať tabuľky s dôležitými 
dátumami, boli kocky položené na 
voľno. To, že sú dnes na niekoľkých 

miestach vypadané, má jasnú príčinu. 
Kronika mesta, ako tento chodník 
architekt nazval, je miesto určené 
výlučne pre chodcov. Autá, iné me-
chanizmy či stánky počas jarmokov 
na nej nemajú čo hľadať. Mesto v rám-
ci budovania nových a rekonštrukcie 
starých chodníkov, opraví aj túto časť 
námestia. Dokedy zostanú mačacie 
hlavy na svojom mieste bude záležať 
od toho, ako striktne bude mesto 
dodržiavať prevádzkový poriadok 
námestia, napríklad počas jarmokov 
či iných podujatí.

Opravia schody

Schody, vedúce k Základnej škole na 
Morovnianskej ceste, majú už viac 

než 30 rokov. A adekvátne k tomu 
aj vyzerajú. Väčšina Handlovčanov si 
tadiaľto skracuje cestu zo sídliska do 
mesta. No najviac ich využívajú školáci. 
Schody už nie sú najbezpečnejšie, 
lebo betón na nich sa rozpadáva. 
Čiastočná oprava už nepomôže 
a  tak sa mesto rozhodlo, že prišiel 
čas na kompletnú rekonštrukciu ich 
povrchu. Schodov je 136, čo je pribl. 
250 metrov štvorcových a náklady 
na rekonštrukciu mesto odhaduje 
do 15 tis. €. Počas rekonštrukcie 
budú schody uzavreté zábranami.  
Ak všetko pôjde dobre a pomôže aj 
počasie, školáci si budú do nového 
školského roka vykračovať po nových 
schodoch.

Is, Rd

Potočná ako nová
Opravte aj našuuuuu! Asi toto si 
povie väčšina Handlovčanov, keď sa 
prevezie po zrekonštruovanej Potoč-
nej ulici v Handlovej. Niekoľko rokov 
to bol jeden z najväčších „tankodro-
mov“ v meste. Dnes je jazda po nej 
potešením. Pod jej stav sa podpísal 
vek, ale aj budovanie vodovodu, 
kanalizácie a oprava plynovodu. Do 
verejnej súťaže na opravu Potočnej 
sa prihlásilo 13 firiem. Osem predlo-
žilo potrebné doklady a víťazom sa 
stala firma Strabag. Práce sa začali v 
polovici júna a dnes už je cesta ako 
nová. Kompletná oprava 700 metrov 
dlhého úseku stála 218 tis. €.

Rd

Zmena 
parkovania 
v centre mesta
Mesto Handlová oznamuje obyvate-
ľom, že od 28. júna 2016 platí zóna 
parkovania v centre mesta. Prosíme 
vodičov o dodržiavanie trvalého do-
pravného značenia.
Parkovanie je povolené len na vyhra-
dených parkovacích miestach, vyzna-
čených vodorovným dopravným zna-
čením a trvalým dopravným značením. 
Parkovanie na parkovacích miestach je 
v časovom limite max. 30 min.



POMÁHAME DOSAHOVAŤ 
VAŠE CIELE

Help, n.o. pripra-
vuje tieto kurzy: 

-  Opatrovani– 15.8.2016 a 12.9.2016
- Nemčina pre opatrovateľov   
 19.9.2016
-   Odborná spôsobilosť SBS   
 26.9.2016
-   Obsluha motorových vozíkov 
 individuálne

Niektoré kurzy zabezpečujeme aj bez-
platne pre nezamestnaných občanov 
cez REPAS, ale je potrebné prihlásiť 
sa do kurzu minimálne 1 mesiac pred 
jeho začatím. 
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
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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 h.

„Milujte krásu, vzlet, vysoké mysle, 
slobodu ducha, činy neodvislé.“

Svetozár Hurban Vajanský – zvaný aj 
"Patriarcha Slovákov"

28. júna 2016 sa v Mestskej knižnici 
Handlová stretli členovia MO MS 
v Handlovej, členovia Baníckeho spol-
ku, pedagógovia a žiaci Gymnázia I. 
Bellu v Handlovej  a ŠZŠ, aby si pri-
pomenuli tragické udalosti z 26. júna 
1918. Pred 98 rokmi sa  viac  ako sto 
žien baníkov zapojilo do baníckeho 
štrajku, ktorý sa do histórie Handlovej 
zapísal ako Hladový štrajk. 
Po hymnickej piesni Kto za pravdu ho-
rí  predsedníčka MO MS v Handlovej 

Dagmar Strmeňová privítala všetkých 
prítomných  a viceprimátorovi mesta 
Dušanovi Klasovi odovzdala Pamätný 
list za činnosť pri napĺňaní programu 
Matice slovenskej. Žiaci Gymnázia si 
pod vedením M. Šovčíkovej pripravili 
kultúrne pásmo venované historic-
kým udalostiam. Tí, čo pozorne počú-
vali už vedia, po kom sú pomenované 
ulice Márie Vladovej, Márie Kršákovej, 
Antona Oswalda či Ondreja Majer-
níka.

Po kultúrnom programe sa všetci 
účastníci pietnej spomienky presu-
nuli k pamätníku obetiam štrajku, 
kde si položením kvetov uctili pamiat-
ku  krvavej potýčky medzi ženami 

baníkov  a baníkmi na jednej strane 
a žandármi na strane druhej. Ani dnes 
nezabúdame na historické udalosti 
a piliere, na ktorých je postavený sú-
časný svet a spoločne vzdávame úctu 

národnej minulosti a hrdinom, ktorí 
súčasnosť vykúpili tým najcennejším 
– vlastným životom.

Dagmar Strmeňová
predsedníčka MO MS v Handlovej

HANDLOVSKÝ  HLADOVÝ  ŠTRAJK 

INFORMÁCIE
Z KNIŽNICE

Prázdninové utorky 
v knižnici 

Každý utorok o 10.00 hodine, počas 
celých prázdnin, spestríme deťom 
dopoludnia hlasným čítaním. Počas 
„Rozprávkových dopoludní v kniž-
nici“ si spolu s deťmi budeme čítať 
najkrajšie, najzaujímavejšie, najvesel-
šie rozprávky a príbehy z obľúbených 
kníh. Zážitky z dobrodružnej cesty 
po svete kníh a príbehov si deti na-
kreslia.    

Letná čitáreň otvorená
Súčasťou mestskej knižnice je novoo-
tvorená letná čitáreň pred knižnicou. 
V čase otváracích hodín si tu môžu 
čitatelia posedieť, prečítať si dennú 
tlač, časopisy. 

Zmena otváracích hodín v mestskej 
knižnici počas prázdnin
Otváracie hodiny v termíne 
od 1. 7. do 30. 8. 2016
Knižnica na Námestí baníkov   ponde-
lok – piatok    8. 00 – 17. 00 h
Pobočka knižnice v ZŠ MC       ponde-
lok – piatok  10. 30 – 17. 00 h

Nezabudnite navštíviť knižnicu a po-
žičať si knihu na dovolenku! 

Canisterapia 
v seniorku
 

15.júla navštívil SENIOR CENTRUM 
HANDLOVÁ, n.o.  skúsený caniste-
rapeut z Čiech. 

Vlastní troch   nemeckých ovčiakov, 
ktorí sú certifikovanými vykonáva-
teľmi tejto terapie. Canisterapia je 
vlastne forma aktivity so psom - te-
rapia, ktorá využíva pozitívny vplyv 
prítomnosti a kontaktu človeka a psa 
na ľudské zdravie, fyzické i psychic-
ké. Pri terapii sa využíva pôsobenie 
psa, ktorý je v roli terapeuta. Telesná 
teplota psa je o stupeň vyššia, ako 
telesná teplota človeka, preto je 
dôležitou súčasťou terapie spoločný 
oddych psa a klienta. Najprv sme sa 
so psíkmi oboznámili v našej telocvič-
ni, kde nám ukázali, čo dokážu a ako 
bude prebiehať terapia. Až potom 
začala individuálna terapia prevažne 
s imobilnými a ťažko zdravotne po-

stihnutými klientmi  v spoločenskej 
miestnosti, ale aj  priamo na izbách. 
Pes sa stáva nielen priateľom, ale aj 
motiváciou k pohybu a v rehabilitácii 
je zdrojom nových podnetov. Seni-
ori často trpia depresiami a pocitmi 
nepotrebnosti, straty motivácie ďalej 
žiť. Psy prebúdzajú v týchto osobách 
pozitívne emócie. Sú zmenou v zabe-
haných koľajach ich života. Umožňujú 
telesný kontakt. So psom sa maznajú 
a hladkajú ho. Dotyky a hladenie 
uspokojujú potrebu po nežnosti, kto-
rá je u nich mnohokrát zvýšená. 

Zvieratá v prostredí zariadenia  pred-
stavujú spojenie s vonkajším svetom. 
Sú rozptýlením v každodennej rutine, 
odvádzajú pozornosť od bolesti 
a choroby. Účinky canisterapie bolo 
možné vidieť priamo na fyzickej strán-
ke klienta. Zmenšilo sa svalové na-
pätie jednotlivých svalových skupín,  
uvoľnenie celého organizmu bolo vi-
diteľné aj laickým okom pozorovateľa. 
Svojou prítomnosťou tieto „liečivé“ 
psíky vyčarili nielen úsmev na tvárach 

klientov nášho zariadenia, ale citliví 
zamestnanci iba ťažko dokázali skryť 
slzy dojatia, ktoré boli tiež výsledkom 
tejto špecifickej metódy.  Canisterapia 
a jej vykonávateľ – pes - vplýva svojou 
prítomnosťou na celkovú harmonizá-
ciu fungovania ľudského organizmu. 

Preto takéto odborné akcie v našom 
zariadení budú vždy vítané, aby 
našim klientom aj personálu dodali 
kladnú energiu a emóciu z krásneho 
podujatia. 

Helena Sedliaková, 
hlavná sestra
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Narodené detičky  
jún/júl

Dominik  Rybár
Tomáš  Ladovský
Dávid  Mucha
Mário  Adamčík
Marko  Mendel
Mathias  Matiaško
Michal  Chylo
Diana  Madulová
Anna Mária  Jakubechová
Tereza  Hozlárová
Lilly  Tran
Monika  Chrenovská

Hauerland festival 
už po 25 krát

Už po 25 krát sa stretnú obyvatelia 
Hauerlandu a spoločne v mesiaci 
august spomínajú na svoje korene. 

Tak to bude aj v sobotu 20. augusta. 
Domom kultúry, nielen jeho kinosá-
lou, sa bude rozliehať nemecký jazyk, 
spev a ľudová hudba nemeckých 
predkov z obcí stredného Slovenska, 
z Hauerlandu.  Tí v 14. storočí osíd-
ľovali toto územie, zakladali nové 
obce v okolí Kremnice a  Nitrianskeho 
Pravna. Osobitou medzi mini bola 
obec ukrytá pod Veľkým a Malým 
Gričom, Krickerhau, dnes Handlová. 
V Handlovej sa stretnú zástupcovia 
nemeckých a rakúskych krajinských 
spolkov,  takmer 250 vystupujúcich 
z nemeckých obcí na Slovensku a 
viac ako 100 nemeckých krajanov 
vysídlených do Nemecka po skončení 
2. svetovej vojny. 

Účastníci Hauerland festivalu svoj 
bohatý sobotňajší program začnú 
stretnutím o 10.30 h v rímsko-kato-
líckom kostole sv. Kataríny.  Veriaci 
si svätou omšou v nemeckom jazyku 

pripomenú Brigittu Irrgangovú, Han-
dlovčanku, ktorá bola v roku  2003   
zapísaná do zoznamu nemeckých 
martýrov 20. storočia. V Handlovej, 
na budove Špeciálnej základnej školy, 
kde sa Brigitta v roku 1943 narodila, je 
dnes pamätná tabuľa. 

Program bude pokračovať v popolud-
ňajších hodinách takmer rodinným 
stretnutím nemeckých priateľov, 
známych, ale aj bohatým kultúrnym 
a hudobným programom.  V ňom sa 
predstaví 11 speváckych skupín z obcí 
Hauerlandu a to zo Skleného, Kremni-
ce, Krahúľ, Kunešova, Handlovej, Nit-

rianskeho Pravna, Malinovej, Tužiny 
a Kľačna. Ako hosť vystúpi skupina 
nemeckých rodákov z obcí Hauer-
landu. Prehliadku doplní vystúpenie 
speváckeho súboru Nachtigall z Košíc  
a spevokol Hummelchor z Vyšného 
Medzeva.

V priestoroch čitárne domu kultúry sa 
uskutoční o 13.30 h. otvorenie výstavy 
obrazov a drevorezieb Handlovčana 
Jána Procnera. Výstavu pripravilo 
SNM – Múzeum kultúry karpatských 
Nemcov  nielen pre účastníkov fes-
tivalu, ale aj pre všetkých Handlov-
čanov k 640. výročiu prvej písomnej 
zmienky. Vystavené obrazy budú roz-
právať o premenách malej nemeckej 
obce, kde sa nemeckí osadníci živili 
poľnohospodárstvom a remeslami. 
Príchod  20. storočia zmenil Handlovú 
na najznámejšie banícke mesto na 
Slovensku. 

O ťažkej práci baníkov pri ťažbe „čier-
neho zlata“ budú rozprávať drevo-
rezby. Výstavu si v priestoroch čitárne 
domu kultúry bude môcť široká verej-
nosť prezrieť až do konca septembra, 
aj v rámci osláv Dňa baníkov. 

Jana Oswaldová, 
Hildegarda Radovská

DEŇ RODINY 
v seniorku
2. júla sa v našom zariadení usku-
točnil už druhý ročník podujatia s 
názvom DEŇ RODINY – stretnutie 
našich klientov, ich rodín, prí-
buzných a našich zamestnancov. 
Prítomných privítala a príjemnú 
zábavu všetkým prítomným po-
priala riaditeľka zariadenia Emília 
Nyitrayová. 

Úvodné melódie patrili dychovej hud-
be Veteráni pod taktovkou Antona 
Micheleho st. Zahanbiť sa však nedal 
ani náš spevácky súbor Hviezdičky, 
ktorý si už tradične pripravil  pre 
všetkých návštevníkov známe ľudové 
piesne. Za srdce nás chytila dojemná 
báseň v podaní pani Eriky Mečiarovej, 
ktorá dokázala, že nikdy sa netreba 
vzdávať a bojovať treba do posled-
ného dychu. Celé podujatie sa nieslo 
vo veľmi príjemnom a rodinnom du-
chu a preto nikoho neprekvapilo, že 
v našom programe sa objavilo i jedno 
dieťa, a to Martinko Kohút, ktorý si pre 
našich klientov pripravil krátku báseň 
o babke a dedkovi. Naši klienti, ako 
i ich rodinní príslušníci, si mohli po-
sedieť na nádvorí zariadenia, kde už 
na nich čakali stoly, lavice, hojdačky 
a chladivé  občerstvenie v stánku 
s kofolou či čapovaným pivom. Všetko 
pripravili zamestnanci seniorka a pri 
organizácii pomáhali aj ich rodiny. 
Pre prítomných bol pripravený chutný 
guláš a grilované špekáčiky. Najmenší 

návštevníci sa vyšantili na šmykľavke 
a v bazéniku naplnenom penovými 
loptičkami. Aj napriek veľkým horú-
čavám sa akcia vydarila. Potvrdili to aj 
slová A. Oswaldovej: 
„Na takejto akcii som prvýkrát, nakoľko 
mamička je tu necelý rok. Najviac ma 
upútal názov DEŇ RODINY, lebo rodina 
je základ všetkého, čo máme. Všetci za-
mestnanci boli milí, obetaví. Všetka česť 
za neustále ponúkanie tekutín a jedla. 
No keby neprišla rodina klientov, bola 
by celá akcia skôr smutná. Videla som 
množstvo áut s rôznymi ŠPZ – kami. 
Rodiny dokázali prejsť dlhé kilometre 
za svojou rodinou. Bolo krásne vidieť 
radosť v očiach našich blízkych. 
Ešte raz všetkým v seniorku 
ď a k u j e m e !“ 

Na záver ešte pár vyjadrení niektorých 
našich klientov:

J. Valach: „Mojej rodine sa Deň 
rodiny veľmi páčil. Pekný bol 
program, ale aj celková atmosféra“.
M. Mečiarová: „Bolo to nádherné. 
Myslím, že všetci si prišli na svoje. Pro-
síme, aby sa to opakovalo i budúci rok.“
A. Črepáňová: „Páčilo sa mi, bola 
som spokojná so všetkým, aj moja 
dcéra s mužom a pravnúčatá.“
R. Valent: „Bolo to pekné, boli 
sme veľmi spokojní. Vnučka 
aj tancovala na dychovku.“
E. Krištofová , A. Zlochová a A. 
Štefancová jednotne povedali: 
„Bolo to veľmi pekné dopoludnie. 
Všetko sa nám páčilo. Šikovný bol 
personál, ktorý nás obsluhoval.“
Svoju spokojnosť vyjadrila aj J. Ihrin-
gová a O. Sovská.

Iveta Ondrušíková,
 inštruktorka sociálnej rehabilitácie  

Jubilanti v mesiaci   
J Ú L     2016

Ján Valach
Juraj Kindernaj
Mária Fabová
Emília  Astalošová
Oľga Fabanová
Irena         Harasthyová 
František   Jaruška
Veronika   Jurkovcova
Katarína    Urbánková
Anna Béliková
Helena      Koháriová
František   Jakubec
Emília       Juríková
Mária        Oravcová
Anna         Palovičová
Mgr.Jurij   Boháč
Ladislav    Hýrošš
Anna        Martišková
Ľudovít     Mikuš
Anton        Blaho
Magdaléna  Cvikkelová  

Pozvánka 
na mestské 
zastupiteľstvo

Primátor mesta Handlová, 
Rudolf Podoba, pozýva na 
mestské zastupiteľstvo 
mesta Handlová vo 

štvrtok, 25. augusta 
2016 o 14,00 hod.
do veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ 
Handlová. Pozvánku 
s programom nájdete na 
www.handlova.sk
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Opustili nás 
jún/júl

Karol Maródi   76
Ladislav Kremnický  95
Marek Kmeť   20
Alexander Dičer   88
Emília Laluhová   90
Juliana Čičmancová  79

Prenajmem 
nebytové priestory 
-  bývalá mäsiareň 56 m2 
-  vinotéka 42 m2 na ulici 
 Mostná v rodinnom dome. 

Nájomné dohodou. 

0905 854 847

Foto na preukážky
Podnikateľský inkubátor
PO -PI od 8.00 do 15.00h

5444013

Odišiel si od nás, sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach 
tých, ktorí ťa mali radi. 

Dňa 1.8.2016 si pripomíname nedožitých 80 rokov 

Jozefa Kovácsa 
a 14.9.2016 -5 rokov od úmrtia. 

S láskou spomínajú manželka Anna a deti Judita, Tibor 
a Beáta s rodinami.

Poďakovanie

Touto cestou ďakujeme Senior centru Sv. Kataríny 
a celému kolektívu pod vedením p. Helenky Valachovej 
za príkladnú starostlivosť o pána

Ladislava Kremnického. 

Ešte raz vďaka. Rodina Kremnická.

V to ráno, do sĺz a smútku zahalený bol tvoj odchod 
nečakaný. Prázdno a ticho, bolesť a žiaľ, kdeže je tvoja 
usmiata tvár? Hoci si odišiel bez slova, na rozlúčku nebol 
čas, spomienky na teba zostanú navždy v nás.

 Dňa 20.7.2016 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil 

Jozef Karásek v 26.roku. 

So žiaľom spomína starká, rodičia a priatelia.

Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci bolieť 
neprestáva... 

Dňa 17.8.2016 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, starký 

Jaroslav Minárik. 

S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku 
ďakujú manželka Zlatka a deti s rodinami.

Dňa 9. augusta 2016 si pripomíname nedožité 70. 
narodeniny a 24.10. uplynú už 4 roky odkedy nás 
opustil manžel, otec, starký a prastarký 

JOZEF KOLLÁR

Očiam si odišiel,
v  srdciach si zostal...

S láskou a úctou na neho spomína celá rodina. 

Dopísaný bol príbeh jedného života, príbeh, ktorý však 
nekončí, príbeh, ktorý pokračuje v nás...

 Dňa 10.8.2016 uplynie 7 rokov od tragickej smrti nášho 
milovaného syna 

Petra Gűrtlera. 

S láskou spomínajú rodičia, priatelia a celá rodina. 
Peťko, veľmi nám chýbaš. S láskou rodičia.

V júni sme si pripomenuli 2 roky, čo nás navždy opustil 
náš milovaný otec, dedko 

František Vráblik. 

Dotĺklo srdce, oči sa zavreli, stíchol hlas a veľký smútok 
ostal v nás. Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, no  
v našich srdciach budeš navždy žiť. 

S láskou a úctou spomínajú deti František s rodinou, syn Ján, dcéra Anna 
s rodinou, synovia Peter a Pavol, dcéra Mária.

Predám záhradu s chatkou. 
Cena dohodou. Info č.t.: 
0905 552 490. 
Osada nad kúpaliskom.

Píše ikony
Na svojej prvej 
výstave v han-
dlovskej Karpaty 
Art Gallery sa pre-
zentovala rodáčka        
z Bytče Katarína 
Kasagrandová. 

Výtvarníčka sa ve-
nuje písaniu ikon a maľbe erbov, pričom používa tradičné techniky 
a postupy, čo naživo predviedla aj návštevníkom vernisáže. 
Katarína Kasagrandová sa písaniu ikon naučila vo švajčiarskom meste 
Lausanne v ateliéri Sant André u Filipa Grála. Prečo sa ikony nemaľujú, 
ale píšu, prezrádza legenda o sv. Lukášovi. Podľa tejto legendy z 5. 
storočia evanjelista Lukáš ako prvý pochopil, že drobný ľud nevie čítať 
ani písať a keď chce šíriť evanjelium tak to musí byť zrozumiteľné pre 
všetkých. Teda začal evanjelium maľovať. Z úcty k sv. evanjelistovi Lu-
kášovi sa traduje, že ikony sa nemaľujú ale píšu. Výtvarníčka svoje diela 
prezentovala na viac ako dvoch desiatkach výstav doma i v zahraničí.
Návštevníci Karpaty Art Gallery mohli ikony Kataríny Kasagrandovej 
obdivovať do konca júla.

ART Gallery

Agentúra  M- Deutsch, 
s.r.o v Poltári 

sprostredkuje prácu 
opatrovateľkám 

v rakúskych 
rodinách. 

50- 60 eur/deň. 
Poistné + cestovné platené 

v plnej výške. 
Nástup možný ihneď.

Info: 0908 850 842.

Zelený premietací autobus
Aj tento rok zavítal do nášho mesta 
Bažant Kinematograf. 

Zelený filmový autobus  stál na našom námestí od 25.7. do 28.7. V pon-
delok 25.júla o 21,30 hod. sa mohli diváci i náhodní, prechádzajúci cez 
Námestie baníkov, pozrieť na kriminálnu komédiu Wilsonov. V utorok 
o 21,30 hod. ste sa mohli s hlavnými protagonistami komediálnej drá-
my stratiť v Mníchove. Streda od  21,30 hod. patrila kultovým Pelíškom 
a premietanie sa skončilo vo štvrtok o 21,00 hod. drámou Eva Nová. 



Dňa 12.8.2016 uplynie 7 rokov, 
čo nás opustila naša drahá milovaná 

manželka, maminka a starká 

Mária Polušinová. 

S láskou spomíname. 

Kto v srdci žije, ten neumiera.
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Dňa 21.8.2016 si pripomíname 
10. výročie úmrtia 

Karola Bujnu. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 

S láskou manželka a deti s rodinami.

Ako tíško žila, tak tíško odišla. Skromná vo svojom 
živote, veľká vo svojej láske a dobrote. 
Budeš nám chýbať do konca života. 

Dňa 31.7.2016 si 
pripomíname 
1 rok, čo nás navždy opustila 
naša 

Olinka Antalová
 vo veku 73 rokov. 

S láskou spomínajú manžel 
Stanislav, deti Ivetka 

s rodinou, Olinka s rodinou, Stanko s dcérou, 
sestra Janka s rodinou, vnúčatá, pravnúčatá. 
Nezabudneme. Spi sladko.

Dňa 9.8.2016 si pripomíname 
5. výročie úmrtia 

Alexandra Muszelu. 

S úctou a láskou spomínajú 
manželka a synovia s rodinami.

Dňa 12.8.2016 si pripomenieme 
nedožitých 79 rokov 

Abraháma Štefana. 

Kto ste ho poznali, 
prosím venujte mu tichú 

spomienku. 
Ďakujeme. Smútiaca rodina.

S úctou a láskou si  30.8.2016  
pripomíname nedožité 

90.narodeniny

 Jozefa Padúcha. 

Spomínajú manželka, synovia 
a dcéra s rodinami.

Dňa 10.8.2016 uplynú 3 roky, 
čo nás navždy opustila drahá matka, 

manželka a starká 

Mgr. Viera Mažičová.

Dňa 24.7.2016 by sa dožil náš otec, 
starý otec, prastarký 

 František Jenei 
84 rokov. 

S láskou spomína manželka, 
rodina Mečiarová a Jakubíková.

Dňa 23.7.2016 uplynuli 3 roky  od 
úmrtia milovaného manžela 

Ladislava Nasvadiho. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka Katarína 

a sestra Robová s rodinou.

Dňa 16.7.2016 uplynuli 4 roky, 
čo nás navždy opustil náš milovaný 

otec, svokor a dedko 

Stanislav Arbet. 
S láskou spomínajú 

syn Vladimír s manželkou 
a vnučky Romanka a Simonka.

Dňa 8.7.2016 sme si pripomenuli 
1. výročie od úmrtia nášho manžela, 

otca, starého otca a pradedka 

Heinza Mečiara. 

S láskou spomínajú manželka a deti 
s rodinami.

Dňa 2.8.2016 uplynú 4 roky, čo nás 
navždy opustil manžel, otec, dedko 

František Kriško. 
Odišiel si tíško, čas plynie, rana bolí, 

ani čas ju nezahojí. 

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

Dňa 22.7.2016 uplynuli 2 roky, 
čo nás navždy opustila naša drahá 

matka, starká a prastarká 

Cecília Dičerová 
z Handlovej. 

Nech odpočíva v pokoji! S láskou 
spomínajú dcéra Mária s manželom 

a vnučka Erika s rodinou.

Tvoja strata tak veľmi bolí. Bolesť v srdci trápi, len 
teba nám už nikdy nevráti. Šťastie súdené nám 
s tebou nebolo, odišiel si od nás veľmi priskoro. 

So smútkom v srdci si 
pripomíname 10. výročie, 
keď nás navždy opustil 
milovaný syn 

Jarko Madaj. 

S láskou spomínajú syn 
Jarko, mama, ujo, Stanka 
s rodinou, starký Antal, 

strýko Stanko. 

Spinkaj sladko. Ľúbime ťa.

Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal. 
Zostanú iba spomienky  a v srdci veľký žiaľ. 

Dňa 18.8..2016 uplynul rok, 
čo nás opustila naša dcérka 

Antónia Ilešičová. 

Spomíname s láskou 
a vďakou na všetko krásne, 
čo si nám dala. 

Rodičia, brat Jozef s rodinou, sestra Ľudmila
s rodinou a ostatná rodina. 
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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

244€

317€

Sedacia súprava Simona

699€
839€

189€
279€

359€

549€

 60€ 50€

Kreslo TC3-973M

 69€

Zľavy na sedacie súpravy a pohovky

Akcia Art Nábytok

649€ 699€
599€

33€

29€

PC A

239€

469€

369€

Konferenčný stolík
albano

27€

Skriňa Eliza

96€

Vešiak ELO

15€229€

Predaj aj na splátky 

Home Credit/Qautro, 
možnosť aj bez nulového navýšenia

13.augusta 2016 to bude
50 rokov, čo si naši milovaní 
rodičia 

Alenka a Ignác Fabianoví
sľúbili vernosť. 

Pri príležitosti zlatej svadby im zo 
srdca želáme ešte mnoho spoločných krásnych rokov a pevné zdravie. 

Mami, oci, ďakujeme! Vaša milujúca rodina.

Kreslo Ušiak 
Charlot

149€
Sedacia súprava Adrian

Sedacia súprava Alana 
3R+1+1  

Válenda Mona

Pohovka Derek

Pohovka promo ll

Taburetka ARON

Pohovka Sahara 

Barová stolička Alba new
41€

Zábavné augustové 
štvrtky v Slovenskom 
banskom múzeu

Od roku 1909 trvá nepretržite ťažba 
„čierneho“ pokladu z hlbín han-
dlovskej zeme.  Priblížiť ťažkú prácu 
baníkov, pracujúcich v podzemí pod 
ochranou sv. Barbory, ako aj samot-
nú banícku históriu, pracovný odev 
či banícke pracovné nástroje je hlav-
nou náplňou cyklu stretnutí pod ná-
zvom Prázdninový štvrtok v expozícii 
Slovenského banského múzea v Han-
dlovej. Rozprávanie dopĺňa zábavný 
pracovný list a tvorivá dielňa. 

Kedy a ako vzniklo uhlie v Han-
dlovej? Kto začal prvý ťažiť uhlie 

v okolí vtedy neznámeho nemec-
kého mestečka Krickerhau? Ako 
sa menila poľnohospodárska obec 
na najznámejšie banícke mesto na 
Slovensku? Aká bola práca baníkov 

v prvých rokoch 
priemyselnej ťaž-
by uhlia? Čo všet-
ko sa v Handlovej 
zmenilo vplyvom 
priemyselnej ťaž-
by uhlia? 

Tak, na tieto otáz-
ky nájdu odpoveď 
prázdninujúci malí 
aj veľkí školáci 
v prvý augustový 
štvrtok v priesto-

roch SBM. V tvorivej dielni si vyrobí-
me ochrankyňu baníkov sv. Barboru 
pomocou plste a bavlnky.

Aká bola v minulosti povinná 
výbava baníka fárajúceho do pod-
zemia? Čo všetko musia mať baníci 
oblečené dnes? Aký je rozdiel me-
dzi slovom korytnačka a korytnač-
ka? Ako sa nazývajú bezpečnostné 
lampy a akou farbou v nej svieti 
plameň pri kontakte s nebezpeč-
ným plynom? 
O tom všetkom sa budeme rozprávať 
druhý augustový štvrtok. Zábavné 

a poučné dopoludnie doplníme 
v tvorivej dielni výrobou pracovného 
odevu technikou quilling.

O používaných pracovných nástro-
joch, ktoré pomáhajú baníkom pri 
ťažbe uhlia, či aký je rozdiel medzi 
raziacim a dobývacím kombaj-
nom? Na aké veľkosti sa triedilo 
uhlie v prvých rokoch ťažby a na 
aké sa triedi v súčasnosti? A čo je 
hajcman? 

O tom všetkom sa porozprávame 
v tretí augustový štvrtok. Jednotlivé 
pracovné nástroje používané v bani 
si papierovými technikami zhotovíme 
v tvorivej dielni.

Spoločne získané poznatky si v po-
sledný štvrtok v mesiaci august overia 
prázdninujúce deti prechádzkou po 

Turistickom banskom náučnom chod-
níku spoločne s členmi Handlovského 
baníckeho spolku. 

V priestoroch uhoľnej expozície SBM 
sa stretneme každý augustový štvrtok 
v čase                  od 9.00 do 12.00 h. 
Za poplatok 3 Eurá sa budeme spolu 
rozprávať o baníckej histórii, o ťažkej 
baníckej práci, spoločne si vyplníme 
zábavný pracovný list a v dielni overí-
me svoju zručnosť pracovať rukami. 
Na neobyčajné prázdninové štvrtky 
v SBM pre malých aj veľkých záujem-
cov sa prihláste na tel. č. 046/5423973 
alebo mailom na handlova@mu-
zeumbs.sk. Tešíme sa na všetkých 
prázdninujúcich baníkov v priesto-
roch SBM.
Zdar Boh!

Jana Oswaldová
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Štvrtý Lehotský 
juniáles
Mininámestíčko v Novej Lehote        
v sobotu 2.júla ako námestie 
naozaj vyzeralo. Pódium, sede-
nie pre hostí, galéria na dreve-
nom plote.... a za tým všetkým 
vo svojej plnej kráse kostol 
svätého Mikuláša chránený 
vysokou sekvojou. 

Takto to vyzeralo na začiatku štvrtého 
ročníka Lehotského juniálesu.  Sú-
časťou podujatia bola aj svätá omša, 
ktorú celebroval novokňaz Michal Val-
ka. Všetko, čo sa tu v tento deň dialo, 
malo jedného spoločného menovate-
ľa. Mladý kňaz kázal z miesta, z ktoré-
ho šíril dobro jeho veľký vzor – jezuita 
biskup Peter Dubovský.        A vďaka 
tomuto človeku získali k Novej Lehote 
vzťah aj manželia Galbaví, ktorí sa 
snažia túto mestskú časť povzniesť 
napríklad aj organizovaním Juniálesu. 
Cieľom podujatia je oživiť spoločen-

ský život v tejto mestskej časti Han-
dlovej a pokúsiť sa vyzbierať peniaze 
na opravu kostola sv. Mikuláša. 

Oprava strechy kostola a márnice na 
cintoríne je kus krásnej roboty, ktorú 
občianske združenie Handlová moje 
mesto urobilo. A sú aj nové plány: „ 
Bola tu archeologička, uvažuje sa tu 
o archeologickom prieskume, pretože 
kostol je postavený na základoch sta-
rého gotického kostola a je tu pred-
poklad, že okolo bolo pohrebisko“, 
hovorí Helena Galbavá. Na výskum 

požiadali o grant ministerstvo kultú-
ry. Okrem svojej gotickej minulosti 
a možných historických artefaktov, 
ukrýva tento kostolík aj jeden svetský 
príbeh. Peter Dubovský bol v roku 
1950 tajne vysvätený za kňaza, v roku 
1961 opäť tajná tentokrát biskupská 
vysviacka, po nej päť rokov väzenia 
a život pod drobnohľadom. Napriek 
tomu dokázal vytvoriť vo svete záka-
zov miesto slobodnej viery –  a bolo 
to práve v Novej Lehote v kostolíku 
pri sekvoji.                                            

 Rd

Dňa 30.6.2016 Vláda SR na svojom 
rokovaní na návrh podpredsedu 
Vlády SR a ministra vnútra schvá-
lila do funkcie k dňu 1.VII.2016 
prednostu okresného úradu v sídle 
kraja Trenčín, bývalého prednostu 
Okresného úradu Prievidza Jozefa 
Stopku.

Ide o prvú personálnu nomináciu 
v novodobej histórii štátnej správy, 
kedy je najvyšším predstaviteľom 
štátnej správy na úrovni kraja občan 
pochádzajúci z okresu Prievidza. 
Okresný úrad v sídle kraja Trenčín 
je úrad s kompetenciami bývalého 
Krajského úradu Trenčín, ktorý sa po 
reforme štátnej správy zlúčil s okres-
ným a neskôr obvodným úradom 
Trenčín. Okrem bežných činností na 
úrovni miestnej štátnej správy ako 
napr.cestná doprava, lesná a pozem-
ková agenda, priestupková, živnos-
tenskej registrácie, katastra, životné 
prostredie.....zabezpečuje tento úrad 
agendu pre celý kraj v oblastiach:
:- živnostenskej kontroly, správy 
majetku štátu, správneho občianstva 
a matrík, obrany štátu, koordinácie 
záchranného systému 112, školstva, 
bytovej politiky štátnej stavebnej 
správy a územného plánovania,štát-
nej správy vôd a vybraných zložiek 
životného prostredia, ochrany prí-
rody a vybraných zložiek životného 
prostredia kraja a takisto je dru-
hostupňovým odvolacím orgánom 

voči rozhodnutiam, ktoré boli vydané 
prvostupňovými orgánmi na úrovni 
štátnej správy,či samosprávy a na-
padnuté v rámci odvolacích konaní. 
Ide o najväčší štátny úrad v rámci 
kraja, čo do rozsahu kompetencií,tak 
aj s počtom zamestnancov,ktorých je 
takmer 250 .

Ako hodnotí nový krajský prednosta 
nové postavenie na úrovni kraja?
„Svojím spôsobom ide náročné posla-
nie a prebratie zodpovednosti za riade-
nie jednotlivých činností štátnej správy 
nielen na úrovni okresu,ale celého 
nášho kraja. Toto poslanie som prijal 
s plnou vážnosťou a pokorou s cieľom 
skvalitniť úroveň štátnej správy a po-
môcť aj nášmu okresu Prievidza ako 
aj mestu Handlová.Tak, ako vo funkcii 

prednostu Okresného úradu Prievidza 
som sa vždy snažil presadzovať záuj-
my obyvateľov nášho okresu napr.pri 
výjazdovom rokovaní Vlády SR, kde 
množstvo vecí,ktoré sme presadili do 
uznesení vlády sa už realizovali na-
pr.rekonštrukcie ciest I.triedy,podpora 
príchodu investorov, rekonštrukcie 
hasičských staníc, stabilizácia zosuvom 
postihnutých území.., tak i naďalej 
budem presadzovať a podporovať po-
treby naších obyvateľov okresu a kraja. 
Verím, že s podporou mojich nových 
kolegov, vedenia ministerstva vnútra, 
predseduTSK, primátrov, starostov 
a spolubčanov sa nám bude dariť 
pretvárať náš domov-kraj k tomu, aby 
sa nám všetkým tu spokojne pracovalo 
a žilo.“                                                      

 -RED-

Handlovčan krajským prednostom

Zvoz separovaných 
zložiek odpadu

Papier 3., 17., 31.8.
Plasty 10.,24.8.

Zber veľkoobjemného odpadu: 

1. - 3. augusta 2016

Leto na námestí
Po prvýkrát sa spustil v našom centre 
projekt domu kultúry pod názvom 
Leto na námestí. Už v utorok 19. júla 
2016 ste sa mohli zabaviť pri zvukoch 
kapely Rock is back. Na druhý deň, 
v stredu 20. júla 2016, predviedlo 
obľúbené Divadlo pri kolkárni opäť 
niečo svoje a opäť nám vyčarili úsmev 
na tvári. Už 2. augusta sa zahrá skupi-
na B2 Bluegras, 3. augusta Martin´s 
band, 16. augusta Virvar Kremnica, 
17. augusta obľúbený šlágrový Peter 
Paulík a Juraj Stolárik. Kultúrne leto 
na našom novom námestí ukončí 24. 
augusta koncert skupiny Úsvit.

VMT

Základná škola, Školská 526/53 
v Handlovej prijme do pracov-
ného pomeru od 1.9.2016:

Učiteľov pre nižšie stredné vzdeláva-
nie s aprobáciou:

 matematika – fyzika
 chémia – biológia, matematika,  
 geografia
 slovenský jazyk – občianska   
 výchova, etická výchova, výtvarná  
 výchova
 telesná  výchova - športová prípra 
 va so zameraním na futbal
 vychovávateľku pre ŠKD
 asistentku učiteľa pre zdravotne  
 znevýhodnených žiakov

Požiadavky – splnenie kvalifikač-
ných predpokladov, bezúhonnosť, 
zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah 
k deťom, pozitívny prístup k práci, 
ochota a flexibilita.
Kvalifikačné predpoklady v zmysle 
zákona č. 317/2009  Z. z. o pedago-
gických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/
2009 Z.z..

Žiadosť o prijatie do zamestnania, 
profesijný životopis a súhlas uchá-
dzača s použitím osobných údajov 
pre potreby prijatia do zamestnania 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov posielaj-
te na adresu školy alebo elektronicky 
na adresu:zsskolha@gmail.com. In-
formácie na tel. čísle: 046/5475397.

Krytá Plaváreň 
oznamuje svojím zákazníkom, že  

od 4.7. do 16.9. bude 

zatvorená
 

Počas júla a augusta prebiehajú 
na plavárni rekonštrukčné práce 

– oprava strechy a schodov. 
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Píšem Vám pozdrav z nášho letného 
putovania. Tento rok sme šesť dní spo-
znávali tradičné a netradičné záľuby. 
Hneď v prvý deň sme si vyskúšali horo-
lezectvo na umelej stene, volejbal, tenis 
a golf. V športovom stredisku sme sa aj 
schladili v bazéne a neprekážal nám 
ani letný dáždik. Nasledujúce ráno sme 
išli spoznávať vodné športy. Nabalení 
loptami, dekami, kolesami, rukávnikmi 
sme sa vybrali na rematské kúpalisko. 
Ach, to bola zábava! Súťaže vo vode 
všetkých potešili a zabavili. Tretí deň 
som si užila najviac. V Podolí v parku 
miniatúr sme obdivovali slovenské 
hrady, zámky, kaštiele, kostoly a rodné 
domy známych Slovákov. Potom nás 

ešte čakal výstup na Čachtický hrad. 
Tu sme objavili koníček  - históriu. 
Báthorička nechcela nikoho, tak sme sa 
v plnom počte vrátili domov. Ďalší deň 
prešiel rýchlo ako voda vo Vodnom sve-
te v Sebedraží. Tu sme sa zoznámili s ry-
bárstvom, dokonca sme aj lovili pstru-
hy....a darilo sa nám. Cestou domov 
sme sa zastavili v múzeu historických 
vozidiel. A už nás sa čakal predposledný 
deň v jazdeckom klube Navaho. Tu sa 
naozaj koníky stali naším novým koníč-
kom. Za odmenu nás čakala výborná 
opekačka. Mňam! S posledným dňom 
nám prišlo ľúto za naším putovaním, 
ale úvodný film v mincovni v Kremnici 
vyhnal naše myšlienky a nahradil ich 

množstvom zvedavých otázok o razbe 
mincí. Vedeli ste, že kremnická mincov-
ňa je najstaršia nepretržite fungujúca 
továreň nielen v  Európe ale i na svete? 
Oplatilo sa navštíviť aj mestský hrad 

a vypočuť si hru na obrovskom organe.  
S pozdravom Vaša prispievateľka Mária 
Maňáková ml.
PS: Vidíme sa o rok pri ďalšom letnom 
putovaní :)

Letný denný tábor ZŠ Morovnianska cesta a DO Fénix pri ZŠ

O kôš mesta Handlová
 
V dňoch 24.-25. júna 2016 
sa v Handlovej na Námestí 
baníkov uskutočnil 32. ročník 
basketbalového turnaja pod 
názvom „O kôš mesta Handlová“, 
ktorý bol súčasne aj 22. ročníkom 
memoriálu Ondreja Haviara. 
Turnaja sa zúčastnilo celkom 6 
družstiev, ktoré odohrali spolu 
15 zápasov systémom každý s 
každým. O víťazovi sa rozhodlo vo 
vzájomnom súboji 14 násobného 
víťaza družstva A ZASE s družstvom 
STARCI /42:45/, v ktorom sa 
predstavilo niekoľko extraligových 
hráčov z Bratislavy, Košíc, Prievidze 
a Spišskej Novej Vsi.

Celkové poradie :

1.  STARCI                5-0  10 bodov
P.Prokein, E.Prokein, B.Prokein, 
M.Haviar, J.Majerčák, J.Kováčik, 
J.Kubovič, B.  Čizmar, Obžera, Nuber, 
Baťka, Pipíška

2.  A ZASE                4-1    9 bodov  
J.Daubner, O.Haviar, T.Mrviš, M.Mrviš, 
T.Daubner, M.Daubner, M.Linkeš, 
J.Klátik, D.Krč, D.Javúrek, R.Sýkora, 
Šimek, Jašš 

3. ODCHOVANCI    3-2    8 bodov
P.Neubauer, F.Majerčák, M.Galbavý, 
J.Vojtek, P.Vojtek, J.Stopka, M.Madaj, 
P.Fruhauf 

4. ČAJACI                2-3    7 bodov
T.Jáni, R.Jáni, M.Jonas, M.Minárik, 

M.Dolník, P.Prosba, Kováčik, Baláž, 
Venco, Vavro 

5. OTÁZNIKY         1-4    6 bodov
J.Hliva, M.Hliva, L.Demeter, O.Šoška, 
D.Novosádek, A.Matuškovič, P.Seleši, 
Boor 

6. ENERGY TEAM  0-5   5 bodov
Trangoš, A.Stehlík, D.Prosba, R.Prokein, 
J.Prokein, T.Barniak, Kartáč, Bartuš, 
Pavolka, Wagner 
 
Najlepším strelcom turnaja sa stal 
Jopo Vojtek, ktorý nastrieľal 112 
bodov, druhý bol Peťo Pipíška 77, tretí 
Robo Nuber 69 bodov. Budúci 33. 
ročník bude poriadať koncom júna 
2017 družstvo Starcov.  

JD

Peťo Kuric vyhral 
medzinárodné preteky! 

Handlová/Petzen 

Lýdia Baranovičová a Peter Kuric z le-
zeckého klubu HK Prometeus Handlo-
vá v dňoch 8.- 10.7.2016 bojovali na 
medzinárodných pretekoch Petzen 
Climbing Trophy 2016. Známe pre-
teky na prahu Slovinsko-Rakúskych 
hraníc sa konajú každý rok a stále 
stúpa ich obľúbenosť, o čom svedčí aj 
záujem pretekárov. Tento rok o pohár 
najlepšieho lezca pretekov bojovalo 
pribl. 300 lezcov z 20 krajín sveta, 
premiéru mali aj lezci z ďalekého 
Equádoru, či z Kanady. 
Pretekalo sa v troch disciplínach : SPE-
ED (lezenie na rýchlosť), LEAD (obtiaž-
nosť s lanom) a BOULDER (obtiažnosť 
bez lana). Lýdia súťažila v kategórii 
U16 a v silnej konkurencii si posu-
nula svoje pretekárske maximum na 
celkové 16.miesto, pričom najviac jej 
sadlo lezenie s lanom na obtiažnosť, 
kde si vybojovala 10.miesto.  Lydka, 

gratulujeme ! Peťo v každej disciplíne 
vynikal. Najviac prekvapil v SPEEDE, 
kde sa predstavil vo finále a aj tam 
povyraďoval favorizovaných Bulha-
rov. Nakoniec ho o prvenstvo pripra-
vila pol sekunda s víťazom z Poľska. 
V ostatných kategóriách Peťo tiež 
potvrdil svoju silu a bojovnosť a po 
sčítaní všetkých bodov jednotlivých 

kategórií si právom odniesol pohár 
absolútneho víťaza! Keď sa pri zá-
verečnom ceremoniáli Petzenom 
ozývala slovenská hymna, vedeli sme, 
že všetky tie roky, ktoré sme trávili po 
Peťovom boku neboli márne. 

PEŤO, GRATULUJEME !!! 
HK PROMETEUS HANDLOVÁ 

Som neNORMAlne fér

Máme zmysel pre spravodlivosť? Akí 
sme, čo nám hovorí pojem „byť fér“? 
Vieme dať šancu iným? Rešpektujeme 
tých, ktorí vďaka svojmu nadaniu, 
schopnostiam a vedomostiam „vy-
bočujú z radu“? Je rovnaký prístup ku 
každému vždy receptom na správne, 
spravodlivé a dobré zaobchádzanie? 
Týmito a mnohými ďalšími otázkami 
nás chceli organizátori súťaže so slo-
ganom Jedna NORMA pre všetkých 
nemusí byť vždy fér, primäť k zamys-
leniu sa nad témou férovosti v riešení 
situácií bežného života.

V piatok 3. júna 2016 porota zložená z 
osobností z rôznych sfér života hodno-
tila viac než 500 prác. Do súťaže „som 
neNORMAlne fér“ sa zapojili všetky 
vekové kategórie od detí v škôlke po 
študentov na univerzitách, vrátane 
pedagógov. Prišli videá, výtvarné prá-
ce, eseje i rozhlasová hra, 3D objekty 
či aplikácia pre smartfóny, dokonca aj 
práce od slovenskej komunity v Srbsku. 
Kvalita a úprimná výpoveď množstva 
súťažných prác predčila očakávania.
Vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov sú-
ťaže bolov piatok 17. júna 2016 o 14.00 
hod. v novej budove SND. Ambasá-
dorkou za Slovenské národné divadlo 
bola v projekte herečka Zuzana Fia-
lová a lektorka dramaturgie Činohry 
SND Miriam Kičiňová.  Gymnázium 
Ivana Bellu reprezentovali na súťaži 
Barborka Mjartanová a Rebecca Hoz-
zová z I.A triedy, ktoré vytvorili video 
s názvom „Baletné topánky“. Prijali 
pozvanie do Bratislavy na slávnostné 
vyhodnotenie, na ktorom si osobne  
prevzali  diplom. Nad súťažou „Som 
neNORMAlne fér“ prijal záštitu prezi-
dent republiky Andrej Kiska a verejná 
ochrankyňa práv Jana Dubovcová.

Miroslava Šovčíková



Handlovské noviny 11

Keď sa v Handlovej povie Ferko 
Matula, každému je jasné, že reč 
bude o futbale. Výchove mladých 
futbalistov sa venuje už neuveri-
teľných 40 rokov. Počas tých rokov 
bolo lepšie aj horšie, ale vždy zví-
ťazila jeho láska k futbalu a jeho 
životné poslanie odovzdávať túto 
lásku novým generáciám. A je 
skvelé, keď okrem dobrého pocitu 
prídu aj zaslúžené výsledky. Ako 
tento rok, s tímom starších žiakov 
FC Baník HN Handlová „B“. 

Chlapci hrajú najvyššiu žiacku súťaž - 
oblastnú IV. ligu skupiny Sever. Že by 
mohli v tabuľke obsadiť prvú priečku 
začali dúfať po vianočnom turnaji v 
Prievidzi, ktorý vyhrali. F. Matula: 
„ V jarnej časti sme neprehrali ani 
neremizovali ani v jednom zápase. 
Dali sme 119 gólov a dostali len 17.“. 
Najväčším súperom našich chlapcov 
boli Nedožery – Brezany. Pri rovnosti 
bodov o víťazovi rozhodlo skóre zo 
vzájomných zápasov. 

Konečná tabuľka:
1. FC Baník HN Handlová „B“    
 20   15   3   2   119:17   48
2. Nedožery – Brezany                 
  20   16    0   4     81:23    48
3. Tužina                                    
 20   11    3   6     68:47    36  

Poslušní a ochraňujúci 
V priestoroch Základnej 
školy Morovnianska cesta 
sa v sobotu 2. júla 2016 sa 
konal 1. ročník kynologic-
kej súťaže O banícky pohár 
mesta. Súťažiaci, a teda 
najmä začiatočníci, si mohli 
porovnať svoje cvičiteľské 
schopnosti. Psíci boli v jed-
notlivých kolách podro-
bení u psa veľmi dôležitej 
vlastnosti – poslušnosti 
a nemenej dôležitej ochra-
ne svojho pána. Zo súťaže 
bola vypustená kráľovská 
disciplína – pachová sto-
pa. V skúške ZM bez stôp 
zvíťazil Jozef Dobiš (DTC 
Bystričany) so psíkom Ne-
mesis Ad-Gur, v skúške IPO 
1 bez stôp zvíťazila Veroni-
ka Lorinczová (Bojnice KK 
Hero) so psíkom Car Ziva 
Dog Family v skúške BH/VT 
zvíťazila Martina Ratulov-

ská (Liptovský Mikuláš KK Podbreziny)  so psíkom Grasa Štrbský Štít, v skúške 
SVV1 bez stôp zvíťazil Marek Murin (Košice KK Anička Košice)  so psíkom Sony 
Lengy. Na súťaž boli prizvaní špičkoví figuranti Martin Barlík a Libor Páleník a aj 
celoslovensky uznávaní rozhodcovia Juraj Štaudinger a Ondrej Bihári zo Zväzu 
športovej kynológie Slovenskej republiky. Celý deň sa niesol v znamení lásky, 
vzájomného porozumenia a rešpektu medzi pánom a jeho psom.

VMT, foto: Zlatica Rolinczová

Zostava: 
J.Chromík, M.Muszela, J.Šovčík, 
J.Hakác, K.Kolesa, A.Bulla, M.Štefo-
riak, R.Santa, D.Polonczy, M.Šiandor, 
J.Šiandor, A.Tóth, L.Peniaško, V.Ištók, 
M.Cicko, D.Kudela, B.Tomčáni, B.Kop-
rna, D.Szivek, N.Pasztor, R.Marko, D. 
Zeleňanský, N.Bombic, A.Sabel.
Tréneri:  F. Matula, M.Uríček
Vedúci:  M.Ďurík, J.Juríček

„Veľké plus bolo, že sa do tímu vrátili 
chlapci, ktorí hrali predtým v Žiari nad 
Hronom“, hovorí tréner Matula.

Chlapci ako víťazi oblasti cestovali na 
turnaj víťazov prvých miest pre oblas-
ti Prievidza, Bánovce nad Bebravou a 
Partizánske. F. Matula: „ V boji o postup 
do finále sme remizovali, ale náš súper 
bol lepší v pokutových kopoch“.  A tak 
domov doniesli 3.miesto a titul najlep-
šieho brankára turnaja, ktorým sa stal 
Jakub Chromík.

Žiacky futbal je beh na dlhé trate. Keď 
si vychováte tím a začnú prichádzať 
výsledky, chlapci vyrastú, postúpia 
a prídu noví. F. Matula: „Deviati 

chlapci nám odišli do dorastu a tak 
sme 19.júla začali prípravu s novým 
tímom. Našťastie, v Handlovej je veľa 
talentovaných chlapcov a podmienky 
v klube sú veľmi dobré“.

Počas rozhovoru sa k nám pridali aj 
hráči žiackeho tímu. O čom je futbal, 
v tom majú celkom jasno. 

David Szivek: „Futbal hrám od 
šiestich rokov a žiadny iný šport ma 
nebaví“.
Nikolas Pasztor: „Ja som záložník, 
takže musím behať aj do útoku aj do 
obrany. Je to náročné na kondičku, 
ale keď si dobre prihrávame, tak je to 
v pohode“.
Boris Koprna: „Niekedy vyhráme, 
niekedy prehráme, ale musíme sa na-
učiť priznať pravdu, ak je súper lepší. 
Najdôležitejšie je, aby sme sa nehádali 
a pomáhali si“. 

Keď sme skončili rozhovor, tréner 
Matula naložil chlapcov do svojho 
auta a porozvážal ich domov. To, 
čomu sa dnes moderne hovorí 
„osobný prístup“ robí už desiatky 
rokov. Celý svoj život podriadil fut-
balu a vychoval desiatky futbalistov. 
Ak by ste ho chceli podporiť, príďte 
fandiť jeho tímu. Prvý zápas bude 
28.augusta o desiatej dopoludnia v 
Handlovej na pomocnom ihrisku.

D.Reindlová

40 ročný futbalový maratón Františka Matulu     

6. ročník PEOPLE STREETBALL CUPU 
bol znova úspešný! 
Sobota 23.júla bola na 
novom handlovskom Ná-
mestí baníkov v znamení 
tradičného streetballo-
vého podujatia PEOPLE 
STREETBALL CUP 2016.
 
Myšlienka zorganizovať 
turnaj v streetballe pre pro-
fesionálnej amatérske tímy 
v našom meste sa zrodila 
v hlave barmana Michala 
Sekereša pred šiestimi 
rokmi. 

Súťažných tímov bolo tento 
rok celkovo 31 a hralo sa 
vo viacerých disciplínach, 
tradičný Slam Dunk pred-
viedol, ako vždy namakanú 
show.

Aj tento ročník bol za účasti handlovských basketbalových legiend, ako naprí-
klad  Orgler, Vujtek, Krč, Haviar.

Medzi najúspešnejšie a tiež víťazné mužstvá PEOPLE STREETBALL CUP  2016  
patria: People  profi team, Fitcafe, Letný detox, avšak poďakovanie zaúčasť a 
kvalitnú hru patrí všetkým hráčom.  

PEOPLE STREETBALL CUP  je každoročne podujatím pre celú rodinu. 
Nechýbalo mnoho atrakcií pre najmenších, deñ roztancovalo Volcano a o kva-
litnú hudbu sa starali Dj Triple P, Marchello a dj Peter Papp na večernej after 
párty.
Na HANDLOVSKOM PEOPLE STREETBALL CUP sa stretneme opäť v roku2017!

Autor : JakubCigánik, upravované



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

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

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

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

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

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

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

Stavebniny Horný koniec 0905 259 192
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Urna od 190 €
Jednohrob od 350 €

Kamenárstvo Troják 
Handlová

0907 778 265 Akcia!
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Zabavte sa v sprievode Pálfyho Laura 
počas Dňa baníkov v Handlovej. Info www.handlova.sk


