
Hurá prázdniny

     Konečneeeee... hovoria si žiaci 
a študenti. Konečneeee.... hovorí 
si každý z nás.  S koncom júna 
prichádza pocit, že si už naozaj 
musíme vydýchnuť. Ako keby sa 
práve v tomto čase naplnil pohár 
našej únavy až po samý okraj.       
A tak si hovoríme - konečne leto, 
konečne dovolenka, konečne 
výdych. 

Nech už budete tráviť  leto kde-
koľvek, využite tento čas naplno. 
Sedem dní či tri týždne, more, 
jazero alebo vlastná záhrada, 
toto obdobie je ako moderná 
externá nabíjačka na mobil. Stačí 
sa len na chvíľu pripojiť na nične-
robenie a máme opäť energiu na 
to robenie, ktoré nás zase čaká až 
do Vianoc.

A ak by sa vám naozaj nepodarilo 
nikam ísť, sadnite si na námestí 
do tieňa starých líp alebo na te-
rasu kaviarne, lebo vlani o tomto 
čase sme o pešej zóne ešte len 
snívali. A keď vám bude príliš 
teplo, vyzujte topánky a strčte 
nohy do potôčika na námestí 
- samozrejme, ak dovtedy pre-
stane štrajkovať a bude konečne 
poriadne tiecť.

Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová

Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia  Júl 2016

Bôbari Krekáčov opäť 
nešetrili a zvýšili stav 

série na 3:1
Máme za sebou úspešný 4. ročník 
akcie Hornonitrianska futbalová 
24. Ako každý rok, nechýbalo ko-
pec zábavy, výborná atmosféra a 
skvelé futbalové zápasy. 

Akciu slávnostným výkopom otvo-
rili primátor mesta Handlová Rudolf 
Podoba a riaditeľka základnej školy 
Školská Ľudmila Pogádlová. Ako prví 
na ihrisko nastúpili starí páni. Páni 
hrali ako mladí „junáci“ a svojim futba-

lovým umením by schovali do vrecka 
nejedného mladého hráča. Potom sa 
už na ihrisku za 24 hodín nepretržite 
vystriedalo spolu 340 hráčov. Zahrali 
si hasiči, policajti, rôzne firemné tímy, 
starí páni, amatérske tímy, komunitné 
centrum, rodinné tímy, treťoligoví 
hráči FC Baník HN, prípravka FC Baník 
HN, dievčatá a mnoho ďalších.

Za mesto Handlová nastúpilo spolu 
193 hráčov a za mesto Prievidza 
147  hráčov. „Snaha organizátorov 
sa tento rok vyplatila, som rád, že sa 
nám podarilo dať dokopy toľko hrá-
čov,“ poznamenal hlavný organizátor 
Martin Uríček. Sprievodný program 

akcie nesklamal ani tento rok. „4. ročník 
sme zvládli organizačne na jednotku, 
návštevníkom a hráčom nič nechýba-
lo, celá akcia mala výborný priebeh,                
o čom svedčí aj fakt, že niektoré detičky 
odchádzali domov naozaj už v neskoré 
hodiny,“ zhodnotil priebeh akcie Mar-
tin Uríček.

A ozaj sa bolo na čo pozerať. Počas 
celého dňa mali návštevníci, hlavne 
najmenší, k dispozícii zadarmo všetky 
atrakcie - skákací hrad, aquazorbing, 
nafukovaciu šmýkačku, maľovanie 
na tvár, prezentáciu hasičského auta           
a offroadových áut Mercedes sprinter 
a Hummer.                    Pokračovanie na str.2

 Futbalová 24-ka  - Rekord v počte hrajúcich hráčov
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Deti pomohli deťom
1.júna sa na centrálnej mestskej 
zóne konalo podujatie pri príleži-
tosti MDD - Deti pomáhajú deťom. 
Za krásneho slnečného počasia ná-
mestie oživilo takmer 550 detí. 

Do bežeckých pretekov na trate dlhé 
150/300/600/900/1100 m sa zapojilo 
398 detí zo všetkých materských a zá-
kladných škôl mesta. Každý účastník 
si odniesol pamätnú medailu s logom 
podujatia. Za pekne strávené pred-
poludnie ďakujeme všetkým, ktorí sa 
na akcii podieľali - mestu Handlová a 
domu kultúry Handlová za technické 
a organizačné zabezpečenie pod-

ujatia, ďakujeme SZUŠ Volcano, 
Materskému Materskému centru 
Lienka, Hasičskému a záchranému 
zboru SR, Policajnému zboru SR, 
P. Kollárovi a všetkým materským 
a základným školám za skvelú 
spoluprácu.
Cieľom a myšlienkou tejto akcie 
bola finančná pomoc Milankovi 
Santorisovi z Handlovej na zakúpe-
nie kyslíkového koncentrátora, prí-
spevky od sponzorov boli priamo 
adresované rodine. Náš cieľ sa po-
darilo splniť. Milanko     s rodinou sa 
samozrejme podujatia zúčastnili.

Ľubomír Blaho, 
ŠK ACHILLES Handlová

Handlovská 24 -ka

V čase, kedy slniečko  dávalo každé-
mu z nás zabrať, nastúpili na trávnik 
ženy – jumperky. „Dievčatá týmto 
svojim mini maratónom pomohli 
dobrej veci. Na základe dobrovoľného 
vstupného sa vyzbierala pekná suma 
pre chorú Martinku z Handlovej, za čo 
im ďakujeme,“ poznamenal Uríček.

Večer sa predstavili šikovné deti z 
tanečnej skupiny VOLCANO a odpre-

zentovali prítomným návštevníkom 
ich tanečné umenie. Tanečníci zatan-

covali rôzne tanečné štýly, ako latino, 
dance show, ľudovky, atď.

Po západe slnka, prišlo ešte viac 
návštevníkov. Aj tento rok mala akcia 
pestrý program, výbornú atmosféru a 
skvelú hudbu, o ktorú sa staral DJ PA-
PIK a vo večerných hodinách skupina 
ZH BAND. Každý sa však tešil na večer, 
na 20.00 hod. Tombola je každoročne 
veľkým lákadlom. Ťahákom bola 

tento rok špeciálna cena - značkový 
LED LCD televízor. Ďalej sa žrebovali 
rôzne futbalové dresy napríklad 
reprezentačný dres Mareka Hamšíka                      
s podpismi všetkých reprezentač-
ných hráčov SR, dres AC Milána Ju-
raja Kucku a množstvo ďalších. Akciu 
prišiel svojou účasťou podporiť hráč 
Slovanu Bratislava Ferko Kubík, ktorý 
sa ujal aj funkcie hlavného žrebovača 
v tombole.

Nastala tma a program pokračoval. 
Keď sa konečne zotmelo, organizátori 
vyzvali detičky, aby prišli na trávnik a 
spolu s rodičmi vypustili na oblohu 
lampióny šťastia. Potom sa už mohli 
pripraviť profesionáli a predviesť svo-
je umenie vo večernej Ohňovej show. 
V noci nikto nepoľavil a hralo sa v pl-
nom nasadení až do rána „Prežili sme 
ozaj horúcu sobotnú noc, ale to nikoho 
neodradilo a hrali v plnom nasadení 
až do skorých ranných hodín, za čo 
každému z nich úprimne ďakujem,“ 
povedal Uríček.

Ráno sa začalo zmrákať a okolo 8.00 
hod rannej sa spustil obrovský lejak, 
ale ani ten nikoho nezastavil a hralo 
sa ďalej. Potom sa obloha opäť vy-

jasnila, ale okolo 9.30 hod. nás opäť 
neobišla búrka. Hráči to ale poňali 
športovo a nakoľko do konca ostávali 
už len 2,5 hod., nezišli z ihriska a hralo 
sa ďalej.

Tesne pred záverom, nastúpili na 
ihrisko naše mladé nádeje, dievčatá 
a chlapci z prípravky FC Baník HN. 
Záver patril opäť starým pánom                    
z Handlovej. Konečný stav 376:350 
v prospech Bôbarov, stav série 3:1.
V nedeľu o 12.00 hodine si každý 
vydýchol, zaznel záverečný hvizd a 
4. ročník akcie bol úspešne ukončený. 
Záverečné slovo patrilo hlavnému 
organizátorovi Martinovi Uríčekovi, 
ktorý všetkým hráčom poďakoval 
za ich vytrvalosť a nasadenie, náv-
števníkom za ich účasť, za podporu 
akcie všetkým sponzorom a dobrým 
ľuďom, vďaka ktorým sa 24-ka mohla 
uskutočniť a na záver odovzdal pe-
ňažný dar do rúk riaditeľky ZS Školská 
na rozvoj športových futbalových 
tried.

Organizátori už teraz rozmýšľajú, 
čo nové prinesie 5. ročník. Vidíme 
sa o rok, priatelia.

RR, foto VM

Urna od 190 €
Jednohrob od 350 €

Kamenárstvo Troják 
Handlová

0907 778 265

Akcia!

„Špaky“ zabrali, len dokedy...
Pod pracovným názvom „Špaky“ sme v prvom júno-
vom týždni zorganizovali na Námestí baníkov podu-
jatie, ktorého cieľom bolo upozorniť na znečisťovanie 
verejného priestranstva. Prekvapených Handlovčanov 
čakalo každé ráno námestie plné veľkých ohorkov a 
špakovník, kde sa ukladali vyzbierané ohorky z ná-
mestia.  Už po prvých dňoch bolo vidieť, že špakov                   
z námestia ubúda a ako sa vyjadril náčelník MsP, tento 
trend pokračuje ďalej.  Akcia vyvolala ohlas nielen u 
obyvateľov  Handlovej, ale aj v regionálnych a celoslo-
venských médiách.  
„Sme radi, keď sa myšlienka podarí  a aj preto budeme v 
tejto forme pokračovať a v septembri sa zameriame na 
Lipovú ulicu pred objektmi Gymnázia a SOŠ Handlová, 
veríme, že aj s podporou vedenia obidvoch škôl. „

VH, foto VM



Ocenení 
za vynikajúce výsledky 
Slávnostný obrad našich najlepších 
žiakov sa uskutočnil 22. júna 2016 
v obradnej miestnostni Mestského 
úradu v Handlovej.

A tu sú naši najlepší:
Marián Zeman, 8.B, ZŠ Mierové ná-
mestie – v tomto školskom roku sa 
zúčastnil viacerých vedomostných sú-
ťaží, bol úspešným riešiteľom fyzikálnej 
a matematickej olympiády, zodpovedne 
si plní školské povinnosti a školu repre-
zentuje aj v športových súťažiach.
Dušan Kysela, 9.B, ZŠ Mierové námestie 
– žiak so vzorným správaním a dochádz-
kou, úspešný riešiteľ fyzikálnej a mate-
matickej olympiády, školu reprezentoval 
nielen na geografickej a technickej 
olympiáde, ale i v športových súťažiach.
Dong Duong Hoang, 9.B, ZŠ Mierové 
námestie – vzor slušného, skromného 
a úspešného žiaka, medzi jeho najob-
ľúbenejšie predmety patrí výtvarná 
výchova, o čom svedčí i 2. miesto vo 
výtvarnej súťaži Príroda očami detí, 
3. miesto v súťaži Vták roka 2015 a                 
1. miesto v 16. ročníku súťaže Grafický 
návrh obálky žiackej knižky.
Eva Bačová, 6.B, ZŠ Morovnianska cesta 
– ocenenie získala za reprezentáciu 
školy v športových súťažiach a výborné 
školské výsledky. Získala 1. miesto 
v okresnom kole v streľbe zo vzduchov-
ky a 2. miesto v handlovskom šachovom 
turnaji.
Peter Molnár, 9.A, ZŠ Morovnianska 
cesta – aktívne pristupuje k plneniu 
svojich povinnosti, je talentovaným 
športovcom a úspešným reprezentan-
tom v gymnastike.
Mária Maňáková, 7.A, ZŠ Morovnianska 
cesta – úspešná riešiteľka a výherkyňa 
okresného kola biologickej olympiády, 
aktívne pracuje v Detskej organizácii Fé-
nix ako členka redakčnej rady. Ocenenie 
získala za reprezentovanie školy a mesta 
vo vedomostných súťažiach.

Viktória Antalová, 9.B, ZŠ Školská – zís-
kala 1. miesto v okresnom kole dejepis-
nej olympiády, v krajskom kole skončila 
na 7. mieste. Zúročila i svoje umelecké 
nadanie a získala čestné uznanie za 
svoje práce.
Viktória Spišková, 9.A, ZŠ Školská – 
úspešná riešiteľka chemickej olympiády 
a olympiády zo slovenského jazyka. Je 
veľmi aktívna i v mimoškolskej činnosti.
Natália Miklánková, 3.A, ZŠ Školská 
– so svojimi spolužiakmi sa úspešne zú-
častnila projektu „Super trieda“, získala  
2. miesto v literárnej časti okresnej súťa-
že Európa v škole, 3. miesto vo výtvarnej 
súťaži Príroda očami detí a 4. miesto 
v literárnej súťaži Vansovej lomnička.
Tomáš Marcinek, 9. ročník, Špeciálna 
základná škola – ocenenie získal za 
vzorné správanie a plnenie si školských 
povinností a reprezentáciu školy v reci-
tačných a športových súťažiach. Získal 
1. miesto v recitačnej súťaži Otvorené 
srdcia v Považskej Bystrici.
Ivana Mirgová, 7. ročník, Špeciálna 
základná škola – d,osahuje výborné 
výchovno-vzdelávacie výsledky, repre-
zentuje školu na súťažiach tvorivosti, 
v športe, na súťažiach v recitácii, tanci 
a speve.
Sára Schlencová, sekunda 8-ročného 
štúdia Gymnázia I. Bellu – má vynikajú-

ce študijné výsledky. V celoslovenskej 
literárnej súťaži Slovensko očami detí 
sa umiestnila na 3. mieste, v prednese 
nemeckej poézie na 1. mieste, na reci-
tačnej súťaži Vansovej lomničkana na 
3. mieste. Na olympiáde z nemeckého 
jazyka obsadila 3. miesto a bola úspeš-
nou riešiteľkou geografickej olympiády. 
Výborné výsledky dosiahla i na Han-
dlovských športových hrách, kde získala 
2. a 3. miesto v plávaní na 50 m.
Zuzana Dobrotková, tercia 8-ročného 
štúdia Gymnázia I. Bellu – vyniká svo-
jimi študijnými výsledkami. V prednese 
poézie v nemeckom jazyku obsadila 
2. miesto, bola úspešnou riešiteľkou 
v okresných kolách biologickej a che-
mickej olympiády. Školu úspešne repre-
zentovala i v ekologických súťažiach.
Lea Mazánová, Základná umelecká 
škola – má iba 8 rokov a patrí medzi 
najtalentovanejších žiakov ZUŠky. Veľmi 
úspešne reprezentuje školu a mesto, 
získala niekoľko ocenení v rámci celoslo-
venských súťaží a jednej medzinárodnej 
súťaže.
Adela Gazdíková, Základná umelecká 
škola – patrí medzi veľké spevácke 
talenty a je sólistkou detského súboru 
ľudovej hudby Súborček. Úspešne re-
prezentuje školu a mesto na speváckych 
súťažiach.

Šarlota Schlencová, Základná umelec-
ká škola – je primáškou detského súboru 
ľudovej hudby Súborček. Svoju výbornú 
hru na husle často sprevádza i spevom. 
Na medzinárodnej súťaži Rudolfa 
Orságha v hre na husliach v Kremnici 
získala Zlaté pásmo.
Grétka Mihaliková, SZUŠ Volcano 
– úspešne reprezentuje školu na Slo-
vensku i v zahraničí, okrem niekoľko 
násobných víťazstiev z Majstrovstiev 
Slovenska a medzinárodných súťaží 
získala so svojou skupinou v tomto 
školskom roku na Majstrovstvách sveta 
3. miesto v kategórii hip hop.
Adriana Homolová, SZUŠ Volcano 
– už sedem rokov úspešne reprezentuje 
školu, so svojimi spolutanečníčkami 
priniesla 1. miesto s choreografiou so 
zameraním na techniky scénického 
tanca a          2. miesto z Festivalu moder-
ného tanca.
Adriana Janíková, Centrum voľného 
času – ocenenie získava za svoju činnosť 
v Detskom a mládežníckom parlamente, 
v tomto roku pracuje ako zástupkyňa 
primátora DaMPu. Zúčastňuje sa aktívne 
všetkých podujatí a prejavuje samostat-
nú iniciatívu pri realizácii voľnočasových 
aktivít.
Ema Reháková, Centrum voľného času 
– ako dlhoročná členka výtvarného krúž-
ku svojimi prácami vzorne reprezentuje 
na výtvarných súťažiach. V roku 2016 
bola ocenená jej práca pri príležitosti 
vydania príležitostnej poštovej pečiatky 
a pamätného listu k 55. výročiu prvého 
úspešného letu človeka do vesmíru.
Tamara Pazderová, Tamara Kap-
lánová, Andrea Golhová, Petra 
Rybáriková a Erika Kočišová  - tvoria 
družstvo gymnastiek a získali výnimoč-
né kolektívne ocenenie za úspešnú 
reprezentáciu školy a mesta. V minulom 
i v tomto školskom roku získali bronz 
na školských Majstrovstvách Slovenska 
v gymnastickom štvorboji. Všetky dosa-
hujú i výborné výsledky v škole, sú veľmi 
všestranné a školu pravidelne úspešne 
reprezentujú vo vedomostných, športo-
vých a umeleckých súťažiach.             RR
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Poslednýkrát 
pred prázdninami

Posledné rokovanie mestského 
zastupiteľstva v Handlovej pred 
„letnou pauzou“ bolo vo štvrtok 
30.júna. 

Na poslancov čakalo jedenásť bodov 
rokovania. V nakladaní s majetkom 
sa poslanci venovali žiadosti o kúpu 
pozemkov v Novej Lehote a predajom 
pozemkov, súvisiacich s vodnou stav-
bou „Handlová – stabilizácia koryta 
toku Handlovka“. Nové všeobecne zá-
väzné nariadenie o nakladaní s komu 
nálnymi odpadmi a drobným staveb-
ným odpadom, to bol ďalší bod roko-
vania. Ako uvádza dôvodová správa, 
hlavné zmeny, ktoré nový zákon o 
odpadoch priniesol je zavedenie 
rozšírenej zodpovednosti výrobcov, 
zriadenie koordinačných centier pre 
vyhradené prúdy odpadov, sprísnenie 

výkupu kovov od fyzických osôb ne-
podnikateľov, vybudovanie nového 
Informačného systému odpadového 
hospodárstva, zákaz skládkovania 
niektorých druhov odpadu, zákaz 
domáceho spaľovania komunálneho 

odpadu a bioodpadu a zrušenie Re-
cyklačného fondu. Mesto zosúladilo 
svoju normu s novým zákonom. 

Ďalej poslanci schválili výšku mesač-
ného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských 
zariadeniach. So správami o hospo-
dárení za rok 2015 potom vystúpili 
zástupcovia mestských neziskových 
a obchodných spoločností. Návrh na 
prolongáciu kontokorentného úveru 
predložil vedúci ekonomického od-
delenia Peter Mendel. Poslanci tento 
návrh podporili.

V rôznom Peter Mendel informoval 
poslanecký zbor o  aktuálnom stave 
vybraných pohľadávok a záväzkov 
mesta k 31. decembru 2015, ako aj 
o vývoji vo výbere podielových daní. 
Posledné dva body sa týkali RTV Prie-
vidza, v ktorej má mesto Handlová 
12,5 percentný majetkový podiel. 
Poslanci schválili úhradu straty za rok 
2015, zodpovedajúcu výške obchod-
néhu podielu spoločníka - 886 Eur a 
zmenu spoločenskej zmluvy RTV, na-
koľko mesto Bojnice požiadalo o mož-
nosť mať svojho zástupcu v Správnej 
rade spoločnosti.                                   Rd



POMÁHAME DOSAHOVAŤ VAŠE CIELE

Help, n.o. plánu-
je v júli otvoriť 
tieto kurzy:

· OPATROVANIE, otvorenie 20.7.2016
· OBSLUHA MOTOROVÝCH VOZÍKOV
otvorenie podľa individuálnych po-
žiadaviek

Zabezpečujeme aj bezplatné kurzy 
pre nezamestnaných občanov cez 
REPAS, ale je potrebné prihlásiť sa do 
kurzu minimálne 1 mesiac pred jeho 
začatím. 

V septembri plánujeme otvoriť tieto 
kurzy: 
- Odborná spôsobilosť SBS
- Opatrovanie
- Obsluha motorových vozíkov
- Nemčina pre opatrovateľov

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

Noc kostolov aj v Handlovej

Jeho brány sa cez deň nezavrú a noc 
tam nebude. To je verš z Knihy zja-
venia svätého apoštola Jána.   Ale 
je to i motto tohtoročného medzi-
národného podujatia Noc kostolov, 
do ktorého sa zapojil aj Kostol svätej 
Kataríny v Handlovej.

Kostol nasvietený jemným zeleným 
svetlom, na schodoch a zábradliach 
sviečky, pootvárané všetky dvere 
- takto vítal náš kostol 10.júna o de-
siatej večer návštevníkov podujatia 
Noc kostolov. 

Noc kostolov prvý raz zorganizovali 
v roku 2003 v nemeckom Hannoveri.  
U nás sa kostoly  na jednu noc v roku 
otvárajú od roku 2010.  Cieľom je 
sprostredkovanie cirkevných, ume-
leckých a duchovných krás všetkým 
ľuďom, nie len veriacim.

Program v kostole sv. Kataríny sa 
začal už v podvečer svätou omšou 
a pokračoval koncertom sláčikového 
kvarteta Cinema muzika a spevácke-
ho zboru Artanno. Účastníci poduja-
tia si mohli vypočuť rehoľnú sestru, 
ktorá hovorila na tému pravdivosti 
Biblie, ale aj dotknúť sa sto rokov 
starej knihy.
Najväčším lákadlom bol však večer-
ný výstup na 45 m vysokú kostolnú 
vežu. 

Kostol svätej Kataríny je jedinou 
historickou kultúrnou pamiatkou 
v Handlovej. Postavený bol v rokoch 
1330 až 1340, teda skôr ako je prvá 
písomná zmienka o existencii vtedy 
nemeckej obce Krickerhau. Vyzbie-
rali sa naň prví obyvatelia, ktorí sem 
prišli z Kremnice. V roku 1502 kostol 
zasiahol blesk, v roku 1599 ho  vy-
pálili krymskí Tatári a v posledných 
dňoch 2.svetovej vojny bol čiastočne 
zbombardovaný. Našťastie všetko 
prežil a tak sme sa aj po viac než 680. 
rokoch od jeho postavenia mohli ko-
chať pohľadom z veže, ktorú postavili 
tak dômyselne, že je z nej výhľad na 
všetky svetové strany. 

ga, Rd

S motorom cez hory
Naše mototuristické dobrodružstvo 
sa začalo v sobotu, 25. júna 2016. 
Počasie nám prialo (možno toho 
slniečka bolo až moc). Posádky si 
v dome kultúry vyzdvihli svoje čísla, 
dve fľaše piva (jedno bolo nealkoho-
lické), suveníry a písomnú rozpravu. 
Zaujal ma najmä bod, kde sa písalo, 
že v prípade mimoriadnych udalostí 
pri technickej poruche vozidla, alebo 
zablúdenia na Moravu treba kontak-
tovať hlavného rozhodcu. Vtedy mi 
to pripadalo úsmevné, ale postupom 
času pochopiteľné.Vonku bolo potom 
už len počuť vŕzganie lepiacich pások 
a šum papiera. 

Jazdu zručnosti absolvovali tí zručnej-
ší už v piatok. Všetkých 18 posádok sa 
potom odobralo na štart. Neviem, ako 
to vnímali ostrieľaní baníckoreličania, 
ale my, keďže sme sa zúčastnili tejto 
súťaže prvýkrát, sme nemali ani potu-
chy, čo nás čaká. Pri štarte teda dostal 
môj navigátor do ruky tzv. itinerár. 
Slovo celkom pôvabné, ale v reáli sa 
to dá opísať ako spleť šípok, čiarok, 
písmen a značiek. Jediné, čomu sme 
ako-tak rozumeli bolo, odkiaľ ideme 
a kam sa máme dostať. V skratke, 
prvá etapa mala štart v Handlovej, so 
štartom pri Pamätníku baníkov na Ul. 
29. augusta a časová kontrola končila 
za obcou Hliník nad Hronom pri mo-
toreste .Jazda mala trvať 80 min. Pri 
pokuse čítať itinerár sme sa snažili 
nachádzať kontroly, pochopiť „chlpa-
tú čiaru“ i všetky pokyny. Bojovali sme 
statočne. Do prvej časovej kontroly 
sme dorazili, ale s veľkým časovým 
odstupom. Až takým, že nás už chceli 
začať hľadať. Lístok s kontrolami sme 
mali skoro prázdny. Pochopili sme, že 
itinerár je náš najväčší nepriateľ. Roz-
hodli sme sa ho poraziť.

Druhá etapa začínala v Hliníku nad 
Hronom a končila v Tajchu, Nová 
Baňa. V itinerári sme si všimli akési čís-
la pod jednotlivými inštrukciami. Prišli 
sme na to, že ide o vzdialenosti podľa 
tachometra. Hneď sa nám išlo lepšie. 
Význam čísiel, ktoré boli na konci sme 
už nepochopili. Prišli sme tiež skoro 
s prázdnym kontrolným lístkom, ale 
aspoň sme nikomu neurobili starosť, 
či sme neskončili na tej Morave. Počas 

prestávky sme itinerár konzultovali so 
spolubojovníkmi. Čísla na konci itine-
ráru druhej etapy označovali kóty na 
mape. A tak sme boli zasa múdrejší.
S odhodlaním poraziť toho Itinerára 
sme vstúpili do tretej etapy, ktorá 
končila v Pažiti. Prejazdovou kontro-
lou bola aj dopravná značka Stoj, daj 
prednosť v jazde. Pri párnych kótach 
sme mali vždy odbočiť vľavo. Čoooo? 
Do cieľa sme akosi potrafili, samozrej-
me so skoro prázdnym kontrolným 
lístkom. Ale nám to neprekážalo, 
práve pri vstupe do tretej etapy sme 
sa začali náramne baviť. Itinerára sme 
chceli poraziť smiechom a dobrou 
náladou.

Zrejme to zabralo, pretože štvrtú 
etapu sme zvládli takmer bez problé-
mov. Nesplnili sme iba dve úlohy. 
Prišli sme do cieľa, kde na nás čakali 
ďalšie úlohy. Behali sme na troch 
nohách, “šraubovali” skrutky, hádzali 
šípky, strieľali zo vzduchovky, hádzali 
loptičky a vyskúšali aj kroket. V tých-
to disciplínach sme nemali žiadny 
problém, práveže tu sme patrili medzi 
najlepších. Naša celodenná snaha 
bola ovenčená dobrým jedlom a prí-
jemnou spoločnosťou.

Skončili sme síce na konci tabuľky, ale 
deň splnil svoj účel. Zabavili sme sa, 

videli sme kus rodnej hrudy, spoznali 
sme nových ľudí a zas sme sa naučili 
niečo nové. Na budúci rok to možno 
skúsime zas.

A ako to celé dopadlo?
Celkovými víťazmi Baníckej rallye 
2016 sa stali Vladimír Zuber a Pavel 
Scheber z Horného Hričova. Najlepší-
mi Handlovčanmi boli Andrej a Stani-
slav Königovci, v tabuľke s celkovými 
výsledkami skončili štvrtí.

Poradie jazdy zručnosti - muži:
1. Vladimír Jankovič
2. Vladimír Zuber
3. Zdeněk Drobík

Poradie jazdy zručnosti – ženy:
1. Zuzana Kováčiková
2. Erika Budovičová
3. Slávka Docyová

Najlepšie posádky 
s mladými navigátormi:
kat. A – Peter Musil, Matej Musil, 
z Hviezdoslavova
kat. B – Marián Musil a Peťka Janíková 
z Handlovej
kat. D – Vladimír Jankovič a Gabriel 
Kiss z Košíc
kat. E – Dušan Ulahel a Matej Ulahel 
z Nového Mesta nad Váhom 

VMT, foto archív

Modelárstvo
je umenie
Dnešné moderné modelárstvo už 
nie je len o tom, postaviť vernú 
kópiu tanku, či lietadla. Stroj musí 
rozprávať príbeh, ktorý prežil. Ako 
sa to dá urobiť? Do tohto tajomstva 
nás zasvätil Martin Kováč z Trebatíc, 
ktorý na tomto ročníku Modelmaster 
v Handlovej učil modelárov špeciálne 
techniky. 

Martina najviac baví pásová bojová 
technika. Jeho umenie však nespočí-
va v tom, že postaví precízny model. 
To, v čom je macher európskej triedy 
je povrchová úprava modelov.

Martin Kováč, modelár: „Je na to 
veľmi veľa prípravkov a techník, ale 
najdôležitejšie je, aby model vyzeral 
nielen pekne ale aj uveriteľne“. V praxi 
to znamená, že ak je modelom tank, 
ktorý slúžil na púšti, je zaprášený, má 
kov rozpálený od slnka a je skorodova-
ný výkyvmi teploty.

Martin Kováč, modelár: „Nie je to o 
zachytení stroja z obrázku na internete, 
je to o zachytení podstaty, pocitu. Je to 
vlastne taký malý impresionizmus“.

Modelmaster 2016 zorganizoval Klub 
plastikových modelárov Handlová a 
bol to už jeho piaty ročník.

Rd
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 Jubilanti v mesiaci  
 J Ú N     2016

Emília Žabenská
Emília Siraňová
Antonia Sykorová
Vincent Jahodka
Helena Tóthová
Ladislav Schnirc
Emília Vicianová
Ján Čerňava
Priška Kiráľová
Jozef Gatial
Juraj Forišek
Jozef Ovšák
Anton Procner
Anna Šrámková
Mária Schubadová
Anna Sršňová
Viera Vrzalová
Terezia Šemrincová
Pavel Madaj
Gabriela Víteková
Peter Sedláček
Oľga Benkeová
Eduard Straka

V seniorku sa športovalo
S malou dušičkou chystali zamestnan-
ci pre klientov  SENIOR CENTRA HAN-
DLOVÁ n. o.  1. ročník športových hier. 
Predsa len, pripraviť športové disciplí-
ny pre našich klientov, čo už chcú mať 
možno pokoj a pohodu, nebolo ľahké. 
Ale nakoniec sa určili 4 disciplíny: 
kolky, hod loptou  do plechovíc, hod 
kruhmi do košíka a prehodenie veľkej 
fit lopty cez zábranu. 

Všetky disciplíny boli vybraté tak, aby 
sa ich mohli zúčastniť aj klienti na inva-
lidných vozíkoch. Pri každej disciplíne 
bola jedna zamestnankyňa a slabším 
pomáhala zdolať úlohu. Klienti najskôr 
opatrne, no neskôr smelšie prichádzali 
od jednej športovej aktivity k druhej 
a odhodlane sa snažili vydať zo seba čo 
najviac. Tak, ako boli zvyknutí žiť naplno, 
pracovať do zotmenia, tak aj športové 
výkony brali zodpovedne a snažili sa, 
koľko im len zdravie dovolilo. Napokon, 
nebolo dôležité vyhrať, ale prekonať sa, 
nehodiť „flintu do žita“ a užiť si tento 
deň s úsmevom.  Poslednou nesúťažnou 
úlohou bolo zapojiť aj zamestnancov 
a tak si riaditeľka i ostatní zamestnanci 

vyskúšali zhodiť loptičkou kolky. Museli 
však hádzať z väčšej vzdialenosti a preto 
bolo oveľa ťažšie uspieť v tejto disciplí-
ne. Všetci sa na nich príjemne zabávali, 
súťažiaci , diváci, rodinní príslušníci, aj 
sami zamestnanci. Na záver sa utvorili 
dve zmiešané družstvá: z personálu 
a klientov. A práve štafeta s veľkou fit 
loptou bola tým najlepším nakoniec. 
Nikomu sa nechcelo veriť, že 1. športové 
hry  sa končia.  Nakoniec všetci dostali 
sladkú odmenu za účasť a naobed boli 
vyhlásení piati najlepší súťažiaci z každej 
disciplíny a piati absolútni víťazi, ktorí 

dostali diplom.  Za všetkých súťažiacich 
je tu pár vyjadrení od Janky Ihringovej: 
„Dobré to bolo, sme sa nasmiali. Len tie 
pandrláky som nevedela zhodiť.“  K nej sa 
pridala aj Helenka Gajdošová: „Mne sa to 
páčilo a dostala som aj diplom .“ Vlastne 
sme ani inú, ako pozitívnu odozvu 
nepočuli.
Tak, ako bolo pripravované toto poduja-
tie, tak všetci odchádzali s veľmi príjem-
ným zážitkom a s túžbou zopakovať si 
takúto akciu aj o rok. 

Soňa Zubáľová, 
inštruktorka sociálnej rehabilitácie

Maturovali sme v roku 1956
28.mája sa v obradnej sieni Mest-
ského úradu v Handlovej stretlo 16 
prvých maturantov jedenásťročnej 
strednej školy v Handlovej. Stretáv-
ka sa začala slávnostne. 

Spoločne sme si zaspievali študentskú 
hymnu GAUDEAMUS IGITUR s klavír-
nym doprovodom Petra Lachkého. 
Ako prvá sa nám prihovorila poslan-
kyňa mestského zastupiteľstva Jarka 
Podobová a tlmočila nám pozdrav 
od  primátora mesta Rudolfa Podobu. 
Ďalej vystúpili študenti terajšieho 
gymnázia s programom básní a hu-
dobným programom.  Príhovor mala 
pripravený aj  riaditeľka terajšieho 
gymnázia Dagmara Strmeňová, absol-

ventka tej istej školy. Na záver sme sa 
podpísali do pamätnej knihy a prevza-
li spomienkové predmety. Milým pre-
kvapením bol záujem RTV PRIEVIDZA, 
ktorá to všetko natáčala a s niektorými 
absolventmi urobila aj rozhovor. Po 

slávnostnom prijatí na úrade sme sa 
presunuli do HUTIRA RELAX CLUB, kde 
sme pospomínali na študentské časy 
a spoločne sa zabavili.

Organizačný výbor stretávky

Po stopách Handlovskej dobrovoľnej 
roty

Počas  víkendu 28. 
a 29. mája 2016 sa 
uskutočnilo tradičné 
putovanie z Han-
dlovej do Banskej 
Bystrice. „Pochodu 
vďaky“ sa zúčastnilo 
41 ľudí. Putovanie sa 
začalo v Banskej Bys-
trici. Cestou položili 
kyticu  k pamätníku 
v Kremničke a k pa-
mätníku na Námestí 
baníkov v Handlovej.  
Počasie bolo priaz-
nivé a účastníci boli 
spokojní s priebe-
hom a organizáciou 
podujatia.           
L.K., VMT

 Narodené detičky  
máj/jún

Kristián  Kotras
Kristián  Kosec
Dominik  Schwarcz
Milan  Janík
Juraj  Fridrich
Rastislav  Mláka
Sebastian  Herák
Daniel  Lacko
Mário  Lacko
Lucia  Kubicová
Vivien  Ďurovičová
Alexandra  Dobišová

Poznám svoje mesto
Pod takýmto názvom sa spojili za spoločnú vec detská 
organizácia Fénix, CVČ Handlová, ZŠ Školská, mesto Han-
dlová, mestská knižnica a DaMP mesta Handlová a v stredu,               
8. júna zorganizovali utešené popoludnie pre všetkých, ktorí  
mali nielen čas, ale hlavne záujem pripomenúť si 640. výročie 
založenia mesta Handlová. Hostia mohli obdivovať nielen 
nadanie žiakov handlovských škôl a zariadení pri prezeraní 
si výstavy výtvarných prác, ale aj majstrovské umelecké diela 
Jána Procnera. Úvodné minúty vernisáže všetkým spríjemnili 
naši prváci s takmer profesionálne nacvičeným ľudovým 
tancom a rozbehnutú atmosféru umocnilo vystúpenie sku-
piny Grünwald z Karpatsko-nemeckého spolku. Družstvá 
žiakov zo základných škôl a gymnázia sa zapotili a zároveň 
zabavili pri meraní si síl vo vedomostno-zábavnom kvíze 
a ukázali tak, čo všetko vedia o svojom rodnom meste. Počas 
prebiehajúceho kvízu sa najmenší, väčší, ale aj tí najväčší ne-
zbedníci zabávali v tvorivých dielňach, kde zistili veľa o svojej 
šikovnosti.  Na záver všetci prítomní ocenili potleskom žiakov 
5. ročníka za ich usilovnosť, námahu a kreativitu, ktorú pred-
viedli v pripravenom dramaticko - hudobno - výtvarnom 
pásme o meste Handlová.Nesmieme zabudnúť ani na pulty 
so zdravým občerstvením, ktoré nám všetkým boli oporou 
počas celého popoludnia.

Dobré správy:

Aj ľudia bez domova, ktorým 
pomáha nezisková organizácia 
Jazmín, sa snažia pomáhať ďalej.  
Klienti  16.júna 2016 pokosili dvor 
a sčasti pohrabali okolie Klubu dô-
chodcov, aby dôchodcovia z klubu 
mohli uskutočniť stretnutie pri 
ohníku spojené s opekačkou. 
Chodia pomáhať aj starším 
občanom, ktorí potrebujú napr. 
porýľovať záhradu, presťahovať 
nábytok a pod..

Leto klope na dvere a tak, ako 
mesto, aj my sa pripravujeme na 
Deň bielych ruží. Staráme sa o 
Pamätník obetí banských nešťastí 
a čistotu okolia.  Skrášľujeme si 
náš areál, pribudla nám preliezka 
pre deti - hadík a sedenie pre deti 
- hríbiky. 

Viera Mrázová, 
riaditeľka Jazmín n.o.
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Žiaci 3.A triedy ZŠ Školská, pod 
vedením triednej učiteľky Beáty 
Havranovej,  sa zapojili do projektu 
SuperTrieda.  Cieľom tohto projektu 
bolo  najmä skvalitňovať vzťahy 
v triednom kolektíve, motivovať deti 
k vzájomnej  tolerancii, spolupráci, 
empatii, schopnosti pomáhať a  pred-
chádzať tak šikanovaniu.

Žiaci  si vybrali tému Slovensko vedie 
Európu a v rámci vyučovania celý škol-
ský rok pracovali na projekte – písali 
literárne práce, recitovali, pripravovali 
kultúrny program pre seniorov i pre 
ženy pri príležitosti MDŽ, zapájali sa do 
literárnych, výtvarných a športových 
súťaží. 

Pri plnení jednotlivých aktivít projektu 
získali počas šk. roka 2015/2016 tieto 
úspechy a ocenenia:
· 1.miesto v krajskom kole literárnej sú-
ťaže Píšem, píšeš, píšeme (Marek Slota)
· 2.miesto v okresnom kole Európa 
v škole (Natália Miklánková)
· 3.miesto v krajskom kole literárnej 
súťaže Píšem, píšeš, píšeme (Lea Ma-
zánová)
· Čestné uznanie v súťaži Prečo mám rád 
slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 
(Marek Slota)
· 3.miesto vo výtvarnej súťaži Príroda 
očami detí (Natália Miklánková)
· Uznanie Mladý separátor za projekt 
Dajme veciam druhú šancu

Na základe týchto aktivít 3.A trieda 
uspela v projekte SuperTrieda a bola 
pozvaná do krajského kola, ktoré sa 
konalo v Detskom mestečku Zlatovce 
7.júna 2016, kde prezentovali svoje 
literárno-dramatické pásmo na tému 

Slovensko velí Európe pred odbornou 
porotou. Jedným  z porotcov bol hu-
dobný skladateľ, prof. Belo Felix. Naši 
žiaci zožali veľký úspech a najkrajšou 
odmenou pre nich boli  standing 
ovations. Prekvapenie čakalo na našu 
žiačku Natáliu Miklánkovú, ktorá bola na 
základe ocenení v literárnych aktivitách 
projektu porotou vyhlásená za SUPER-
ŽIAČKU kraja.

Jednou z povinných aktivít projektu 
bolo vytvorenie videoklipu na tému Slo-
vensko velí Európe. Video je dostupné 
na facebooku alebo na stránke www.su-
pertrieda.com.

8. júna 2016  si naša 3.A vybojovala na 
krajskom kole titul SuperTrieda kraja a 
získala  tak vstupenku na celoslovenské 
finále do Šamorína. Konkurencia bola 
obrovská, titul Supertrieda Slovenska 
chcelo získať okrem našej ďalších 23 
postupujúcich tried. Porota zložená z 
divadelných hercov, dramaturgov a hu-
dobných skladateľov  pozorným okom 
sledovala jednotlivé vystúpenia a aj keď 
naši nakoniec nevyhrali titul, radosť bola 
i tak na našej strane. 
Deti z 3.A získali cenu poroty za drama-
turgiu a hudobné spracovanie svojho 
predstavenia. Samostatné ocenenie 
poroty si odniesli aj jednotlivci Natália 
Miklánková, Tatiana Rosivalová, Natália 
Mikušková, Henrich Holein, Diana Rosi-
valová  za presvedčivý herecký výkon a 
Jozef Varga za skvelý spevácky výkon.

Srdečne gratulujeme žiakom 3.A a ich 
triednej učiteľke  a ďakujeme za to, že 
sa vôbec rozhodli ísť do tohto projek-
tu. Realizácia aktivít projektu si totiž 
vyžadovala zapojenie každého jedného 

žiaka z triedy a obetovanie svojho voľ-
ného času.

Ďalšie úspechy „Juhu“ 
a jej žiakov

Sme pyšní na ďalšie úspechy našich 
žiakov, ktorí sa počas šk. roka 2015/2016 
zapájali do literárnych a výtvarných 
súťaží s celoslovenskou pôsobnosťou. 
Teší nás, že sme dosiahli veľmi pekné 
úspechy. 
Verejná knižnica Michala Rešetku v 
Trenčín, v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
vyhlásila  XIV. ročník literárnej súťaže 
pre žiakov ZŠ Trenčianskeho kraja pod 
názvom: „Píšem, píšeš, píšeme...“ vo 
vlastnej tvorbe žiakov. 1.miesto v I. kate-
górii poézia získal náš žiak Marek Slota 
z 3.A. Na  3.mieste v I. kategórii próza 
sa umiestnila Lea Mazánová tiež z 3.A 
triedy.Zapojili sme sa i do ďalšej celo-
štátnej súťaže vo vlastnej tvorbe  Prečo 
mám rád slovenčinu, prečo mám rád 
Slovensko, ktorá si kladie za cieľ pod-
chytiť, rozvíjať a prehlbovať záujem detí 
a mládeže o materinskú reč a umožniť 

im vlastnými prozaickými žánrami, 
básňami   vyjadriť vzťah k slovenčine a 
Slovensku, k osobnostiam slovenského 
národa, k domovu i k svojim blízkym. 
Je určená pre žiakov všetkých typov a 
druhov základných a stredných škôl na 
území Slovenskej republiky a pre žiakov 
všetkých typov a druhov základných a 
stredných škôl v zahraničí, ktorí majú zá-
ujem o slovenčinu a Slovensko. Hlavným 
vyhlasovateľom a finančným gestorom 
súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Čestné uznanie získal Marek Slota z 3.A 
v I.kategórii – žiakov 1.stupňa.
Jednou z ďalších úspešných súťaží bola 
Olympiáda detí a mládeže s medziná-
rodnou účasťou „Kalokagatia 2016“, 
športové podujatie, ktorého súčasťou sú 
aj kultúrno-umelecké súťaže.  Naši žiaci 
1.stupňa sa zapojili XVIII.ročníka „Výtvar-
nej ligy o Memoriál Heleny Kocianovej“.  
V súťažnej téme „Moje rodné mesto“ 
získali  Filip Ižo a Martin Lajstrík zo 4.A 
triedy 2.miesto. 

Ďakujeme všetkým za reprezentáciu 
školy a mesta Handlová!

3.A SUPER TRIEDOU Trenčianskeho kraja!

Odišiel dobrý človek, každý ho mal 
rád, odišiel nám do nenávratna, 

teraz musíme len spomínať. 

Dňa 3.7.2016 uplynú 3 roky, 
čo nás opustil 

Tibor Greguš. 

Manželka a dcéry s rodinami.

Dajte vedieť o skvelých Handlovčanoch, 
nominujte osobnosť na ocenenie!
Handlovské Katarínske dni 2016

Máte pocit, že je veľa Handlovčanov, ktorí dosiahli 
významný úspech? Napíšte nám, zaslúžia si verejné 
uznanie!

Ak poznáte výnimočnú osobnosť, ktorá šíri dobré 
meno mesta, významne pomáha jeho rozvoju v oblasti 

kultúry, hospodárstva alebo spoločenského života, 
neváhajte zaslať nomináciu na handlova@handlova.sk, 
volajte na 046/519 25 36 najneskôr do 30.septembra 
2016. 
Formulár na vypísanie nominácie nájdete na 
www.handlova.sk a na mieste prvého kontaktu MsÚ. 
Poslanci MsZ budú schvaľovať nominácie na mestskom 
zastupiteľstve 27. októbra 2016. Ceny budú odovzdané 
pri príležitosti konania Handlovských katarínskych dní 
25. – 26. novembra 2016.

Tradične sa pri príležitosti Handlovských katarínskych 
dní koná Slávnostné mestské zastupiteľstvo, na ktorom 
sú udeľované verejné uznania a ocenenia v zmysle 
Štatútu mesta Handlová (VZN č.5/2007 v znení jeho 
Doplnku č.1), t.j. Čestné občianstvo, Ceny mesta, Ceny 
primátora mesta a odmeny. Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje udeľovanie týchto verejných uznaní a po-
chvál uznesením MsZ. Nominovať na ocenenia môžu 
poslanci MsZ, primátor mesta, ale i široká verejnosť.

Opustili nás 
máj/jún

Ernest Valach  72 r.
Ladislav Lenk  72 r.
Juraj Maczik  76 r.
Jaroslav Kmeť  81 r.
Rudolf Roob  81 r.
Ferdinand Magdolen  76 r.
Ľubomír Nagy  62 r.
Milan Kolorédy  79 r.
Rudolf Greschner  85 r.
Judita Dunová  89 r.
Mária Gabalová  89 r.
Veronika Valuchová  40 r.
Jitka Biháriová 67 r.

Ponuka práce 
pre pozíciu čašník/čašníčka

Hľadáme zodpovedného mladého 
človeka s chuťou do práce na po-
zíciu čašník/čašníčka v prevádzke 
Handlovská pivárnička 120 (u SOJ-
KU) v Handlovej. Požadujeme mini-
málne ročnú prax v odbore.
Ponúkame zaujímavé platové 
ohodnotenie. V prípade seriózneho 
záujmu a akýchkoľvek otázok nás 
neváhajte kontaktovať na mob. 

čísle 0915793336.

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
Prenájom priestorov
svadby, kary, oslavy

5444013



Dňa 13.6.2016 uplynulo 6 rokov 
od úmrtia nášho drahého otca 

a starého otca 

Františka Slováka. 

S láskou spomínajú syn, dcéry, 
vnúčatá a pravnúčatá.
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Ako tíško žil, tak tíško odišiel. Skromný vo svojom 
živote, veľký vo svojej láske a dobrote.

Dňa 4.7.2016 si pripomíname 5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a brat 

Vladimír Ziman. 

S láskou spomínajú manželka, deti, vnuci, 
sestry a celá rodina.

Dňa 4.7.2016 uplynie 
rok od úmrtia 

Viliama Grollmusa. 

Spomínajte s nami. 
Sestry Gerlinda a Gertrúda  

s rodinami.

Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci  a lásku v duši. 

Dňa 8.6.2016 uplynulo 25 rokov, čo nás navždy 
opustila naša mamička, babička 

Mária Pattermanová. 
Spomíname s láskou a vďakou za všetko krásne, 

čo si nám dala. 

Syn Milan, dcéry Anka a Alenka s rodinami.Dňa 25.6.2016 uplynuli 4 roky 
od úmrtia našej drahej manželky, 

mamičky, babičky a prababky 

Valérie Gurinovej. 

 18.7.2016 by oslávila 85 rokov. 

S úctou a láskou spomína 
celá rodina. 

Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

Dňa 12.7.2016 uplynie smutný rok, 
čo nás opustila naša milovaná 

Katarína Gatialová 
rod. Doležalová. 

Navždy zostaneš v našich srdciach. 

S láskou spomínajú mamička, 
súrodenci, manžel, deti 

a ostatná rodina.

7.7.2016 budú 2 roky, čo nás opustil manžel, 
dedko, švagor a brat 

Ladislav Cangár z Handlovej. 

Slza smútku tíško tečie po tvári, v srdci zabolí. No pekná 
spomienka ako večný plameň v našich srdciach zahorí. 

S láskou spomína manželka, syn s priateľkou Oľgou, 
dcéra Zdena s rodinou.

V týchto dňoch si pripomíname 
4.výročie úmrtia našich rodičov 

Márie a Vladimíra 
Krištofcových. 

S láskou a úctou spomínajú 
deti s rodinami a vnúčatá.

Dňa 3.7.2016 sme si pripomenuli 9 rokov od úmrtia 
nášho drahého otca, deda a pradeda 

Rudolfa Sýkoru. 

S láskou spomína dcéra Maja, synovia Rudolf 
a Milan s rodinami. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo osud vzal. 
Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, nezabudne. 

Dňa 1.7.2016 si pripomíname nedožité 
40. narodeniny nášho milovaného 

Peťka Blahu. 
S láskou spomínajú rodičia, sestry a brat s rodinami 

a celá rodina.

„Dotĺklo srdce, prestalo biť, skončilo svoju púť, nechceme na 
teba zabudnúť. Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, 
osud vzal. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.“

Dňa 21.6.2016 uplynul rok, kedy nás opustil 

náš drahý otec Anton Gazdík. 
S láskou spomínajú manželka Mária, dcéra Antónia 
s manželom a vnuk Riško. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 22.7.2016 uplynú 2 roky, 
čo nás opustil milovaný manžel, 

otec a starký 

Milan Kara. 
S láskou spomínajú manželka 

a deti s rodinami.

Dňa 21.7.2016 uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil náš 

milovaný manžel, otec, starý otec, 
brat a švagor

 Vladimír Madaj. 
S láskou spomíname.

28. júla 2016 uplynie rok, čo nás opustila 
naša maminka 

 

Anastázia Hocková. 
Veľmi nám chýbaš.  

S láskou spomíname  na  teba. Manžel, dcéra Stáza 
s rodinou, syn Peter s rodinou, dcéra Beáta 

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

Handlovské gitary 2016
Mesto Handlová a Základná 
umelecká škola v Handlovej boli 
v dňoch 9. a 10. júna 2016  orga-
nizátorom už VII. ročníka celoslo-
venskej súťaže v komornej hre na 
gitaru Handlovské gitary.

Handlová sa stala známym mestom 
na mape gitarových podujatí a získala 
si renomé pre dobrú atmosféru i orga-
nizáciu súťaže.  

Tento ročník súťaže v spolupráci 
s handlovskou farou otvárali koncer-
tom hostia Banskobystrické gitarové 
kvarteto. Koncert sa uskutočnil v kos-
tole sv. Kataríny v Handlovej dňa 9. 
6.  o 19.00 hod. Predstavili sa v ňom 
gitaristi Jozef Vohár, Matúš Medveď, 
Jozef Sivák a Dávid Bílek. Postarali sa 
o krásny úvod ďalšieho ročníka súťaže 
a svojim výkonom nadchli prítomné 
publikum.

Na druhý deň 10.6. sa už od 9.00 hod. 
súťažilo. Celkom sa v súťaži prezen-
tovali žiaci z trinástich  základných 
umeleckých škôl, žiaci Konzervatória 
Bratislava a Akadémie umení v Ban-
skej Bystrici. 

Spolu súťažilo 56 gitaristov. Ich výko-
ny hodnotila skutočne veľmi fundova-
ná, odborná porota v zložení: doc. Ján 
Labant Art.D, Mgr. Mária Sedláková 
PhD., Mgr. Art. Adama Marec Art.D, 
Mgr. Jerzy Lebida a Mgr. Jozef Haluza.

Ako inak, Handlovčania aj tentokrát 
boli celkom objektívne a zaslúžen 
úspešní. V I. kat. DUO – ZUŠ Handlová 
získala I. miesto. Postarali sa o to svo-
jim výkonom Lea Mazánová a Róbert 
Hajro z triedy  uč. Mgr.Márie Sedlá-
kovej, Phd. V II. Kategórii DUO získali 
pre Handlovú II. miesto Kiara Miku-
šová a Zuzana Kechanová z triedy 
Mgr.Art Jána Králika a do tretice v IV. 
kategórii DUO 3. miesto získali Daniel 

Valo a Miroslav Bella z triedy Valérie 
Ferčákovej, Dis. Art. Súťaž už tradične 
ukončil obľúbený guláš v priestoroch 
záhradky ZUŠ. 

Poďakovanie patrí naozaj všetkým, 
ktorí sa postarali o ďalší veľmi úspešný 
ročník Handlovských gitár -  najmä 
mestu Handlová a primátorovi mesta 

Handlová, sponzorom Musicmania 
– Žiar na Hronom, Hutira relax Han-
dlová, Asterion n.o., p. Krškovi – Bufet 
Mlaď, RTV Prievidza a celému kolek-
tívu učiteľov a zamestnancov ZUŠ. 
Osobitné poďakovanie patrí Mgr. Art 
Jánovi Králikovi za organizáciu súťaže. 

Valéria Ferčáková, ZUŠ Handlová

Výsledky národného kola 
Networking Academy Games 
2016

Medzi víťazmi aj naši
11. ročník prestížnej študentskej súťaže 
Networking Academy Games (NAG 
2016) sa uskutočnil 9. júna na TU v 
Košiciach. Súťaž umožnila študentom 
stredných a vysokých škôl ukázať svoje 
vedomosti a schopnosti z oblasti počí-
tačových sietí, ktoré získali štúdiom v 

rámci medzinárodného vzdelávacieho 
programu Cisco NetAcad. Do národné-
ho kola postúpilo zo školských kôl viac 
ako 100 jednotlivcov resp. študentských 
tímov, ktoré súťažili v dvoch kategó-
riách.

V prvej kategórii HS3 bolo úlohou 
trojčlenných stredoškolských tímov                   
v priebehu hodiny vyriešiť problém v 
prevádzke segmentu počítačovej siete.
V druhej kategórii UNI podobný prob-

lém riešili jednotlivci zo stredných a vy-
sokých škôl. Zadania v anglickom jazyku 
boli tvorené na TU v Košiciach a ŽU v 
Žiline. Študentskú súťaž NAG organi-
zuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia 
v spolupráci s ASC/ITC pri Technickej 
univerzite v Košiciach, ITC pri Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave a ITC 
Žilinskej univerzity.

Študenti našej školy dosiahli v obidvoch 
kategóriách úspešné umiestnenie:

Kategória HS3 - Martin Tonhauser, Rado-
van Kozák, Andrej Koberčík - 1. miesto
Kategória UNI - Radovan Kozák 
- 2. miesto
Oficiálne vyhlásenie výsledkov 
a odovzdávanie cien bude 28. júna 
v Bratislave.

(http://netacad.sk/podujatia/nag2016/
vysledky, https://kpi.fei.tuke.sk/sk/
sutaz-nag-2016)

Ján Krausko, SOŠ Handlová

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€
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INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE

Z knižničných podujatí: 
Dňa 2. júna 2016 sa konal už         
9. ročník najpočetnejšieho det-
ského čitateľského maratónu na 
Slovensku. Projekt ČÍTAJME SI 2016 
zatraktívnil knihu v detských očiach. 
Aj tentokrát bol rekord v počte detí 
a mladých ľudí, ktorí simultánne čítali, 
prekonaný. V tomto roku sa do det-
ského čitateľského maratónu zapojilo 
237 miest a obcí a spolu čítalo 40 954 
detí a mladých ľudí z celého Sloven-
ska. (v minulom roku 38 383).
V Mestskej knižnici Handlová a jej 
pobočke v ZŠ MC sa do čitateľského 

m a r a t ó n u 
zapojilo a o 
prekonanie re-
kordu zaslúžilo 
295 detí. (159 
– pobočka MsK 
v ZŠMC, 136 
– MsK Nám. 

baníkov žiaci ZŠ Školská).

V spolupráci s CVČ a ZŠ Školská,             
v rámci celomestského podujatia   
„Poznám svoje mesto“, sme pokra-
čovali v cykle o histórii a súčasnosti 
mesta k 640.výročiu založenia.   

Jedným zo spôsobov ako motivovať 
deti k čítaniu, vzbudiť záujem o kni-
hy a čítanie, sú literárne a zážitkové 
čítania.  Žiakov prvého stupňa ZŠ 

MN najviac zaujali knihy Námorník 
Kapko Dierka (Navrátil), O Guľkovi 
Bombuľkovi, Danka a Janka (Ďuríč-
ková), žiakov zo ZŠ Školská zaujala 
hlavne detektívna literatúra.  Dúfame, 
že knižničné literárne hodiny oslo-
via deti tak, že budú vnímať knihy:            
NIE „musím to prečítať“ ALE „chcem 
to čítať“. 

Zmena otváracích hodín v mestskej 
knižnici počas prázdnin.

Otváracie hodiny v termíne 
od 1. 7. do 30. 8. 2016
Knižnica na Námestí baníkov   
pondelok – piatok    8. 00 – 17. 00 h
Pobočka knižnice v ZŠ MC       
pondelok – piatok  10. 30 – 17. 00 h.

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 1.- 15.júl 2016
                                      
1.7.PIA o 18.00h /USA/akcia,fantasy/
120min/ST/MP12/vstupné 4,-€
WARCRAFT: PRVÝ STRET 
Hrajú: Ben Foster, Ben Schnetzer, 
Burkely Duffield, Callum Keith 
Rennie, Clancy Brown

3.7.NE o 16.00h USA/rozprávka 
/98min/SD/MP/vstupné 4,-€
10.6.NE o 16.00h
HĽADÁ SA DORY 

3.7.NE o 18.00h /FRA, ITA/dráma/
124min/ČT/MP15/vstupné 4,-€
4.7.PO o 18.00h 
OSLNENÍ SLNKOM (PREMIÉRA)

3.7.NE o 20.30h /USA/romantický/
110min/ST/MP12/vstupné 4,-€
PREDTÝM, AKO SOM ŤA SPOZNALA 
(PREMIÉRA) (VEČERNÉ KINO)

7.7. ŠTV o 18.00h
FILMOVÁ OCHUTNÁVKA PREMIÉR  
-príď, máš možnosť si pozrieť prvú 
polhodinku z premiérovaných filmov 
týždňa ZDARMA. Ak sa ti zapáčia, 
príď na celý film v deň premiéry.

8.7.PIA o 18.00h /CZE/dokument/
89min/OR/MP12/vstupné 4,-€
9.7.SO o 20.00h
LUCIE: Príbeh jednej kapely 
(PREMIÉRA)

9.7.SO o 16.00h /USA/rozprávka 
/94min/SD/MP/vstupné 4,-€
RATCHET A CLANK: Strážcovia 
galaxie

9.7.SO o 18.00h /USA/
akcia,dobrodružný/110min/ST/
MP12/vstupné 4,-€
10.7.NE o 18.00h /
LEGENDA O TARZANOVI 
(PREMIÉRA)

9.7.SO o 22.00h /USA/horor /106min/
ČT/MP15/vstupné 4,-€
10.7.NE o 20.00h 
OČISTA 3 (PREMIÉRA) (NOČNÉ KINO)

11.7.PON o 18.00h /USA/komédia/
98min/ST/MP15/vstupné 4,-€
MIKE A DAVE ZHÁŇAJÚ BABY 
(PREMIÉRA)

14.7. ŠTV o 18.00h
FILMOVÁ OCHUTNÁVKA PREMIÉR 
-príď, máš možnosť si pozrieť prvú 
polhodinku z premiérovaných filmov 
týždňa ZDARMA. Ak sa ti zapáčia, 
príď na celý film v deň premiéry.

15.7.PIA o 18.00h /FRA/komédia/
97min/ČT/MP12/vstupné 4,-€
PATTAYA (PREMIÉRA)

Kino Baník
Kino Baník cez leto spúšťa 
novinku - každý štvrtok o 18,00 
hod.  sa bude konať v Kine Baník 
Filmová ochutnávka premiér 
- ide o bezplatnú “ochutnávku” 
premiérového filmu v dĺžke max. 
30 min.

 www.kino.handlova.sk

MESTSKÁ KNIŽNICA
Prázdninové utorky 
Každý utorok o 10.00 hodine, počas 
celých prázdnin spestríme deťom 
dopoludnia hlasným čítaním. Počas 
„Rozprávkových dopoludní v knižnici“ 
si spolu s deťmi budeme čítať najkraj-
šie, najzaujímavejšie, najveselšie roz-
právky a príbehy z obľúbených kníh. 
Zážitky z dobrodružnej cesty po svete 
kníh a príbehov si deti nakreslia.    

Letná čitáreň otvorená
Súčasťou mestskej knižnice je novoo-
tvorená letná čitáreň pred knižnicou. 
V čase otváracích hodín si tu môžu 
čitatelia posedieť, prečítať dennú tlač, 
časopisy. 
Nezabudnite navštíviť knižnicu a po-
žičať si knihu na dovolenku! 

SBM, expozícia CESTA 
UHLIA, Handlová
Leto je symbolom oddychu a 
množstva voľného času nielen pre 
školákov. Dovolenky sa dajú tráviť 
rôznymi spôsobmi, aktívne i pasívne, 
pri mori, na horách, v táboroch či na 
festivaloch, alebo len tak leňošením 
v záhrade.  Pre tých, ktorí nemajú 
ešte žiadne plány, ponúka SBM 
– Expozícia uhoľného baníctva na 
Slovensku v Handlovej, pár tvorivých 
nápadov. Ak vás fascinuje baňa, chce-
te spoznať históriu baníctva a ťažkú 
prácu baníkov, príďte na prehliadku 
uhoľnej expozície, ktorej súčasťou je 
premietanie filmu o histórii baníctva. 
V dielničke si vyrobíte permoníkov 
z vlastnoručne vyrobenej plastelíny 
či upletiete pre kamaráta náramok 
z eko-kože. Chcete sa niečo počas 
prázdnin aj naučiť? Odpovedali ste 
áno? Tak práve pre vás je určená 
zaujímavá ponuka Prázdninových 
štvrtkov v múzeu. Každý štvrtok od 
9.00 do 12.00 h. sa v múzeu zahráme 
a zasúťažíme si na tému baníctvo. 
V tvorivej dielni si spoločne vyrobí-
me ochrankyňu baníkov sv. Barboru, 
permoníka, banský huntík alebo ni-
velačný prístroj. Naučíme sa pozdrav 
baníkov a banícku hymnu. V závere 
mesiaca sa spoločne s členmi HBS, o. 

z. vydáme po Turistickom banskom 
náučnom chodníku, po stopách ba-
níckych tradícií. 
Zdar Boh hore, šachta volá!

DENNÉ LETNÉ TÁBORY 
V KOMUNITNOM CENTRE
Program:
· celodenný výlet do Rematy   
 (športové hry v prírode, opekačka)
· celodenný výlet do Navaho klubu   
 (zábavné súťaže, jazdenie 
 na koňoch, varenie gulášu)
· celodenný výlet na Bojnický 
 zámok (prehliadka)
· termálne kúpalisko Turčianske 
 Teplice, kúpalisko Žiar nad Hronom
· celodenný výlet od ZOO Bojnice  
 (prehliadka)
 a ďalšie kultúrne, športové a iné  
 aktivity...
2 turnusy
18.7.-22.7.2016 a 8.8.-12.8.2016
Príď si do letného tábora pre zážitky!
Kontaktný telefón: 0905 284 972

ZŠ MC a DO Fénix pri ZŠ MC
1. - 8. júla ZŠ MC, DO Fénix pri ZŠ MC 
- Ako na koníčky - denné prázdninové 
podujatia.
Kontaktný telefón: 0904 230 626, 
0905 710 922

ZŠ Mierové námestie
4. - 8. júla a 11. - 15. júla 
ZŠ MN, SummerCamp - zabávaj sa 
s basketbalom.
kontaktný telefón: 0907 344 649

ZŠ Školská
15. - 18. augusta ZŠ Školská, English-
SummerCamp (pre I. stupeň)
Tábor, ktorý bol vo svojom prvom 
ročníku ocenený celomestskou 
cenou DOBRÝ NÁPAD je určený pre 
žiakov prvého stupňa. Žiaci sa počas 
tábora budú zapájať do rôznych 
komunikačných, pohybových a kre-
atívnych aktivít v anglickom jazyku. 
Zabezpečený je pitný režim, zdravá 
desiata, pomôcky k aktivitám.
Kontaktný telefón: 0915 363 585
22. - 26. augusta ZŠ Školská, Netradič-
né športy (pre I. stupeň, celodenný)

Tábor je určený pre žiakov prvého 
stupňa ZŠ. Na deti čaká množstvo po-
hybových a športových aktivít, súťaží 
a hier v prírodnom areáli, telocvični a 
na multifunkčom ihrisku našej školy. 
Zabezpečená je zdravá desiata, obed, 
pitný režim a pomôcky k aktivitám.  
Kontaktný telefón: 0915 363 585

CVČ Handlová
4. - 8. júla a 11. - 15. júla 
CVČ Handlová, letné voľnočasové 
aktivity na Hutire.
Kontaktný telefón: 0917 848 650, 
0907 566 035

SZUŠ Volcano
1. - 5. augusta, mladší žiaci, letné ta-
nečné sústredenie v Zliechove
5. - 9. augusta, starší žiaci, letné taneč-
né sústredenie v Zliechove.
Špeciálnym hosťom, ktorý bude 
pripravovať na tomto sústredení 
i workshop, bude Viky Kozáková 
- tento rok vyhlásená za najlepšieho 
choreografa roka.
Kontaktný telefón: 0908 279 575

MC Lienka
Pondelky
10,00 hod. - fitloptičky pre detičky 
- pohybová aktivita s hudbou pre deti 
od 6 mesiacov.
Utorky
10,00 hod. - tvorivé dielničky pre 
šikovné ručičky - s použitím rôznych 
techník, lepenie obrázkov z cestovín, 
špagátovanie, výroba cestovinových 
šperkov,maľovanie zaváraninových 
pohárikov...atď.
Stredy
8,00 – 12,00 hod. - miniškôlka (s desia-
tou) pre detičky, ktoré sa pripravujú 
na škôlku.
Štvrtky
10,00 hod. - čítanie rozprávok s ma-
ľovánkami.
16,00 hod.- montessori pre škôlkárov 
- nutné sa hlásiť vopred.
Piatky
10,00 hod. - montessori pre malé de-
tičky od jedného rôčka do troch rokov 
- nutné sa hlásiť vopred.

Podrobnejšie info na FB Materské 
centrum Lienka Handlová.

VMT

Kam cez prázdniny

Zvoz separovaných 
zložiek odpadu

  6.7. – papier
12.7. – sklo
13.7. – plasty
19.7. – kovové obaly
20.7. – papier
27.7. – plasty
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Slovenský pohár 
v gymnastike
28. mája sa v telocvični ZŠ Morov-
nianska cesta konalo v poradí druhé 
kolo Slovenského pohára „JIPAST“ 
kategórie C. Klub športovej gym-
nastiky Handlová mal zastúpenie 
v štyroch z piatich kategórií. 

Najmladšie žiačky: 
Šárka Štupáková – 20. miesto 
Františka Rumpliová – 31. miesto 

Mladšie žiačky: 
Nikola Nieburová – 19. miesto 
Adela Gazdíková – 29. miesto 

Staršie žiačky: 
Viktória Matiašková – 8. miesto 
Timea Briatková – 18. miesto 

Juniorky: 
Tamara Kaplánová – 5. miesto 

Každý rok sa na pretekoch v Handlovej 
udeľuje aj tzv. „Martinov putovný po-
hár“ pre najlepšiu gymnastku domá-
ceho klubu, ktorá ho získava na jeden 
rok. Tento rok si ho domov odniesli dve 
dievčatá – Nikolka Nieburová a Tamar-
ka Kaplánová.

Handlovská gymnastika bola úspeš-
ná aj na Školských majstrovstvách 
Slovenska v gymnastickom štvorboji 
v Poprade, kde sa  prebojovali až štyri 
družstvá zo základných škôl z nášho 
mesta. 

Najlmadšie dievčatká v kategórii 
„A“     (1.-3. ročník) zo ZŠ Mierové ná-
mestie  obsadili 5. miesto v zložení: 
Sofia Polakovičová, Vanesa Ďurkanová, 
Simona Štelclová, Karin Strižencová, 
Šárka Štupáková.

V kategórii „B“ dievčatá (4.-6. ročník) 
mala zastúpenie ZŠ Morovnianska ces-
ta, kde dievčatá v zložení: 
Timea Briatková, Lea Lomnická, Nela 
Lomnická, Petra Janíková, Miriam Dudá-
šová obsadili 5. miesto.

Kategória „C“ (7.-9. ročník) ZŠ Morov-
nianska cesta, chlapci obsadili pekné    
4. miesto v zložení: 
Peter Molnár, Maroš Baláž, Roman Lacko, 
Radovan Zavali, Dušan Ištok.

V kategórii „C“ dievčatá (7.-9. ročník) 
boli úspešné dievčatá zo ZŠ Školská 
a obsadili vo veľmi silnej konkurencii 
krásne 3. miesto v zložení: 
Erika Kočišová, Petra Rybárová, Tamara 
Pazderová, Tamara Kaplánová a Andrea 
Golhová. 
Medailové umiestnenie dievčat zo ZŠ 
Školská je zatiaľ historicky najlepšie 
v tejto súťaži.

Dievčatám úprimne gratulujeme.

Handlovská gymnastika pod Tatrami

Štafeta Rio v Handlovej
Olympijský oheň symbolizuje spo-
jenie moderných olympijskych hier 
s antickými tradíciami. 

Oheň predstavuje teplo, spájanie ľudí, 
svetlo a nádej. V športe je symbolom 
olympijského spoločenstva a čistoty. 
Zároveň jeho večnosť predstavuje         
i večnosť olympijskej myšlienky.          
Od olympiády v Berlíne v roku 1936 je 
súčasťou slávnostného ceremoniálu 
zapálenie olympijského ohňa, ktorý 
horí počas celej športovej slávnosti. 

Tento oheň pochádza priamo z 
gréckej Olympie, zapaľuje sa pred 
Hériným chrámom. 13. júna 2016 
mala i Handlová tú česť, že cez ňu 
prechádzal tradičný prenos olympij-
ského ohňa z Olympie do miesta ko-
nania hier, brazílskeho Rio de Janeiro. 
Ambasádorom štafety bol v našom 
meste olympionik z OH v Ríme 1960, 
basketbalista Boris Lukášik. Organi-

zátorom podujatia bol Peter Tichý, 
podpredseda Olympijského klubu v 
Prievidzi. 

Slávnostný príhovor mal i zástupca 
primátora, Dušan Klas: “Oslávme 
na celom svete mier športom, ale 
aj bojujme športom za celosvetový 
mier. Tak isto ako sú večne spojené 
kruhy na olympijskej zástave, nech 
spája i ľudí iba láska a priateľstvo. 
Zabudnime na chvíľu na nešváry 
medzi nami, zabudnime na každo-
denné starosti a držme palce tým 
najlepším.”  Viceprimátor spolu             
s ambasádorom priviazali na štafetu 
stuhu nášho mesta. 

Štafeta Rio odštartovala na území 
Slovenska 27. apríla 2016 pri Ná-
rodnom pamätníku olympionikov 
v Martine a vyvrcholila v Bratislave 
23. júna -  v deň osláv celosvetového 
Olympijského dňa. Záštitu nad šta-
fetou prevzal prezident SR Anderj-
Kiska, ambasádormi projektu sú naši 
viacnásobní olympijskí medailisti, 
plavkyňa Martina Moravcová a vod-
ný slalomár Michal Martikán.

RR

PREDSTAVUJE SA 
KOMUNITNÉ CENTRUM 
HANDLOVÁ

Od 1.mája 2016 Komunitné centrum 
(KC) v Handlovej začalo s realizáciou 
činnosti vďaka Implementačnej 
agentúre MPSVR SR prostredníc-
tvom Národného projektu Podpory 
vybraných sociálnych služieb krízovej 
intervencie na komunitnej úrovni.  
Od 2. mája. 2016 je komunitné cen-
trum otvorené pre širokú verejnosť 
počas pracovných dní od 8.00 do 
16.00 hod. 
Pracovníci KC sa venujú posky-
tovaniu sociálneho poradenstva,  
príprave detí na školské vyučovanie, 
organizácii tvorivých aktivít a dielní, 
záujmovým činnostiam resp. voľno-
časovým aktivitám, skupinovým a ko-
munitným podujatiam. KC intenzívne 
spolupracuje, okrem iného, so škol-
skými zariadeniami v meste. Jedným 

z prioritných cieľov KC je zvýšiť syste-
matickú prácu, okrem detí a mládeže, 
aj s ďalšími  cieľovými skupinami 
(mamičky na rodičovskej dovolenke, 
seniori, dlhodobo nezamestnaní).

Pracovníci KC plánujú počas letných 
mesiacov zaviesť „predškolskú prí-
pravu detí“ s cieľom všestranného 
rozvoja detí. Rodičia môžu svoje deti 
vo veku 5-6 rokov prihlásiť na pred-
školskú prípravu do 2. júla 2016 v KC 
so sídlom Štrajková 5 (bývalé zdravot-
nícke stredisko na bani).  Zároveň pri-
pravujú počas  prázdnin denné letné 
tábory pre deti zo sociálne slabších 
rodín v termínoch 18.7.-22.7. 2016 
a 8.8.- 12.8. 2016. 

KC sa bude aktívne zúčastňovať aj  na 
podujatiach organizovaných mestom 
a inými inštitúciami v meste. 

Barbora Vašková, 
odborný pracovník KC

Naše malé Rio
Olympiáda detí hornej Nitry

Združenie miest a obcí hornej Nitry, 
v spolupráci s Olympijským klubom 
Prievidza, mestami Prievidza a Bojni-
ce, Regionálnym kultúrnym centrom           
a Centrom voľného času  SPEKTRUM 
v Prievidzi pripravili prvý ročník Olym-
piády detí hornej Nitry.  Z 33 troch 
základných škôl sa do olympiády za-
pojilo 28, medzi nimi aj handlovské. Na 
olympiáde súťažili chlapci a dievčatá 
5.-7. ročníkov základných škôl. Na 140 
pretekárov v piatok 27.mája na atle-
tickom štadióne Základnej školy Sama 
Chalupku v Prievidzi čakali disciplíny 
beh na 50 m, 600 m a na 800 m, a hod 
kriketovou loptičkou.

Olympijský oheň priniesli a na  výko-
ny dohliadali naslovovzatí odborníci 
– olympionici hádzanárska brankárka 
Marta Pernišová – Pösová a vodno-
pólisti Peter Nižný, Michal Gogola a 
Juraj Zaťovič. V tejto olympiáde nešlo 
o medaily. Veľmi presne to pomeno-
vala olympionička Marta Pernišová 
– Pösová:  “Šport mi dal veľa. Navštívila 
krajiny, kam by som sa inak nedostala, 
ale získala som aj takú bojovnosť pre-
dierať sa životom.”.

Rd

Umelecké výpovede v KAG

V handlovskej Karpaty Art Gallery 
už viselo na stenách nespočítateľné 
množstvo obrazov. V júni to boli vý-
tvarné práce žiakov a absolventov Zá-
kladnej umeleckej školy v Handlovej.
Výtvarný odbor má v handlovskej zuš-
ke silné korene. Učili v ňom napríklad 
akademickí maliari Vojtech Petrovics, 
či Rudolf Cigánik. Tento školský  rok 
ho navštevovalo približne 80 žiakov. 
Výber z ich diel si mohli návstevníci ga-
lérie pozrieť na výstave, ktorú otvorili v 
utorok 7. júna vernisážou.
Svoje absolventské práce vystavovali 
dve výtvarníčky - Gabriela Kittelová a 
Emma Hunková. Gabriela 
 v základnej umeleckej škole študovala 
keramický odbor. Jej diela sú nielen 
krásne, ale aj praktické a využiteľné v 
domácnosti. Emma sa zamerala na 
kresbu a maľbu. Výstavu doplnili aj 
práce ďalších žiakov výtvarného odbo-
ru ZUŠ Handlová.

IS

Krytá Plaváreň oznamuje 
svojím zákazníkom, že  
od 4.7. do 16.9. bude 

zatvorená
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Garantom a sponzorom tohto 
najväčšieho športového podu-
jatia určeného deťom a mládeži 
je mesto Handlová, ktoré už 49 
rokov podporuje a financuje 
Handlovské športové hry (ďalej 
len HŠH). 

Organizačne ich zastrešuje Centrum 
voľného času Handlová, samozrej-
me v úzkej spolupráci so základnými 
a materskými školami na území 
mesta. Do jednotlivých športových 
disciplín sa v tomto roku zapojili 
všetky materské a základné školy 
regiónu Handlovskej doliny. Špor-
tové súťaže 49. ročníka HŠH sa rea-
lizovali počas celého školského roka 
2015/2016 a vyvrcholili „kráľovnou 
športu“ - atletikou. Žiaci základných 
škôl absolvovali jednotlivé atletické 
disciplíny, kolektívne športy, pláva-
nie a gymnastický štvorboj. Pre tých 
najmenších, žiakov materských škôl, 
sme pripravili atletické súťaže. Tento 

Striebro pre Linkeša
V Nitre sa konali 43. majstrovstvá Slo-
venska veteránov v atletike. V behu na                 
5 km si veľmi dobre počínal 57 ročný Han-
dlovčan Milan Linkeš. Pre tohto bývalého 
výborného ligového basketbalistu to bol 
už ôsmy štart na domácom atletickom 
šampionáte. Behu sa venuje šesť rokov 
a za toto obdobie sa vypracoval medzi 
slovenskú špičku. Na nitrianskych maj-
strovstvách Slovenska si vybojoval cenné 
druhé miesto a získal striebornú medailu. 
Tá je už druhá z podobných pretekov. 
Vyhral však i dve zlaté a jednu bronzovú. 
Blahoželáme.                                        VMT

Kuro patrí medzi najlepších 
športových lezcov v Európe! 

(Imst/Graz/Handlová) 
Počas posledných víkendov sa mla-
dý Handlovčan poriadne zapotil. 
V dňoch 27. – 29.5. sa konali preteky 
európskeho formátu European Yo-
unth Cup 2016 (obtiažnosť) v Imste 
(AUT) a od 17.-19.6. pokračovalo 
ďalšie kolo Europa Younth Cupu (bo-
ulder) v rakúskom Grazi. 
Na Európsky pohár sa dostanú len 
najlepší lezci Európy, ktorí vo svojej 

krajine musia prejsť prísnymi nomi-
načnými pretekami. Náš mladý talent 
teda bojoval s úplnou špičkou Európy, 
konkurencia bola obrovská a výkony 
všetkých boli na veľmi vysokej úrovni.  
Na pretekoch sa predstavilo celkom 
20 krajín a pribl. 200 lezcov profi. 
Naše mesto, svoj klub – HK Prometeus 
Handlová a hlavne našu krajinu repre-
zentoval športový lezec Peťo Kuric, 
ktorý súťaží v kategórií U16.V Imste sa 
Peťo umiestnil na krásnom 15.mieste 
a v Grazi si posunul svoje osobné 
pretekárske maximum na 10.miesto 
a finále mu ušlo len o dve miesta.  „ 

Sledovať európske tímy je pre mňa 
obrovským zážitkom. Ale aj napriek 
tomu, že sú to úplní profesionáli, do-
kážeme im s našim maličkým Sloven-
skom konkurovať”, zhrnul mladý lezec.  
Či je jeho snom dostať sa do finále je 
jednoznačné:  „ Určite by to potešilo 
a posunulo vpred, ale mojou prioritou 
je hlavne dobre si zaliezť, kvalitne 
reprezentovať svoj klub a ľudí, ktorí 
mi veria a predovšetkým sa nezraniť, 
keďže tento rok mám pred sebou ešte 
nejaké tie méty”, uzavrel Peťo. A že 
tie méty sú naozaj vysoké, posúďte 
sami. Momentálne sa  nachádza v Slo-

vinsku, kde trénuje na skalách, prvý 
júlový týždeň odchádza do Varšavy 
na ďalšie kolo Európskeho pohára, 
druhý júlový týždeň sa zasa predstaví 
na Európskych pretekoch v Petzene. 
Medzitým sa pokúsi prekonať svoje 
maximum na skalách a zaradiť sa tak 
medzi kvalitných desinových lezcov. 
V auguste odchádza do talianskeho 
Arca a čaká ho aj posledné kolo Eu-
rópskeho pohára v Mittendorfe. 
Gratulujeme k výkonom a držíme 
palce!!!

HK Prometeus Handlová

Týždeň v pohybe (Moveweek)

V rámci týždňa pohybu 23.5. 
– 29.5.2016 sa v celom regióne 
Handlovskej doliny konali rôzne 
športové podujatia. Bolo pripra-
vených niekoľko veľkých podujatí 
– streetball žiakov základných škôl a 
slovenský gymnastický pohár Jipast. 
Veľkým prínosom boli i pohybové 
a športové aktivity detí z materských 
škôl. V tomto roku sa svojimi športo-
vými aktivitami zapojila i Špeciálna 
základná škola v Handlovej a Mest-
ský kynologický klub Handlová. Do 
Týždňa v pohybe sa celkom zapojilo 
2 124 účastníkov.                    L.K., VMT

Basketbalisti 
v Chorvátsku

V dňoch 3.-12. júna 2016 sa žiaci Školského 
basketbalového klubu Handlová zúčastnili 
na ozdravnom medzinárodnom športovom 
sústredení v Chorvátsku. Pre žiakov tréneri 
pripravili pestrý športový program pre zvýše-
nie zručností v basketbale. Súčasťou pobytu 
bolo aj odohratie priateľského zápasu s KK 
Biograd,  v ktorom ŠBK prehral o 4 body. Ak-
cia sa uskutočnila s podporou Trenčianskeho 
samosprávneho kraja.

rok sa súťažilo na všetkých školských 
športoviskách v meste. Na plavecké 
súťaže sme využili priestory handlov-
skej plavárne.
Iniciátorom organizácie HŠH pre MŠ 
je Únia žien Slovenska, konkrétne 
Eva Paráková, ktorej patrí poďakova-
nie za spoluprácu a veľkú vďaku si 
zaslúži aj p. Ilešičová zo slovenského 

Červeného kríža za vykonávanie zdra-
votného dozoru počas celých hier. 
Na záver ešte chceme poďakovať za 
pomoc pri organizácii členom Komi-
sie športu pri MsZ, riaditeľom škôl za 
sprístupnenie priestorov športovísk a 
vytvorenie optimálnych podmienok 
a v neposlednom rade aj všetkým 
učiteľom telesnej výchovy na školách, 

ktorí svojich žiakov na súťaže nielen 
priviedli, ale počas celého roka aj 
zodpovedne pripravovali.  

Výsledky 49. ročníka 
Handlovských športových hier

Základné školy 
1.miesto  ZŠ Mierové námestie                        
2.miesto  ZŠ Školská ulica
3.miesto  ZŠ Morovnianska cesta
4.miesto  ZŠ Gašpara Drozda s MŠ  
 Chrenovec – Brusno  
5.miesto  Gymnázium Ivana Bellu
6.miesto  ZŠ s MŠ Ráztočno

Materské školy
1. miesto SNP – EP Cintorínska ,ZŠ 
G. Drozda s MŠ Chrenovec - Brusno
3. miesto MŠ SNP – EP Dimitrovova
4. miesto  MŠ SNP – EP Morovnian-
ska cesta
5. miesto MŠ SNP
6. miesto MŠ Lipník
7. miesto  MŠ Jalovec
8. miesto MŠ SNP – EP Školská 

 L.K. 

49. ročník Handlovských športových hier



      
- 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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