
Neprekáža vám to?!  

Tak nejako si už zvykáme na všet-
ko. Systém, v ktorom žijeme, nás 
zvádza k ľahostajnosti a k apatii. 

Nad špinou v politike už ani ne-
mávame rukou a nápis Pomáhaj 
a chráň tiež vyvoláva skôr úsmev 
ako úctu. Na sociálnych sieťach 
nám vidieť pomaly až do spálne, 
ale poukazovať na nedostatky 
budeme radšej cez anonymné 
diskusie.

V duchu hesla „Zabi bobra, zachrá-
niš strom“ tolerujeme popíjanie 
bezdomovcov na lavičkách, lebo 
isto aj oni majú svoje práva.  Ale tie 
isté majú aj mamičky s deťmi, ktoré 
si na tú lavičku po nich nesadnú.  

Je normálne, že ohorky a smeti 
nekončia v košoch, ale vedľa nich, 
alebo vypĺňajú škáry v novej dlaž-
be na námestí. Keď mestský poli-
cajt uloží pokutu je zlý, keď nie, tak 
nič nerobí. Keď je námestie plné 
ohorkov, obviňujeme úrad, že tam 
neposlal VPP-čkárov. Ak ich tam 
pošle, šomreme, že nič iné nerobia, 
len zbierajú ohorky na námestí. 

Neprekáža vám to?!  Ak hej, pod-
porte nás od 6. júna na Námestí 
baníkov.

VH

Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia  Jún 2016

Lienočky štyridsaťročné

Keď pred štyridsiatimi rokmi 
Ľubka Šubová, ktorá sa do 
Handlovej prisťahovala z Bra-
tislavy, prišla s nápadom uro-
biť detský spevácky zbor detí 
predškolského veku, asi by 
málokto uveril, že vydrží štyri 
desaťročia. 

Vedenia Lienky sa v roku 1975 
ujala učiteľka hry na klavír Mária 
Leittmanová. Viedla ho 24 rokov. 
Po nej sa v roku 1999 dirigentskej 
taktovky ujala Ľubka Šubová, 
ktorá Lienočky vedie už 17 rokov.

V Lienke sa združujú deti zo 
všetkých materských škôl v meste 
vo veku 3-6 rokov. Jedenkrát týž-
denne cvičia spolu, okrem toho aj 

individuálne vo svojich škôlkach. 
Repertoár Lienky tvoria ľudové a 
detské piesne, ktoré deti dotvá-
rajú hrou na telo a rytmickými 
či melodickými nástrojmi. Okrem 
toho ich doprevádza hudobný 
nástroj – klavír, husle, gitara …. 
Deti nespievajú „a capella“ a opo-
ru hudobného nástroja v tomto 
veku potrebujú.

Lienka má na svojom konte mno-
ho úspechov, ale tým najväčším 
je, že pretrvala 40 rokov. Bývalí 
Lienkari dnes do súboru vodia 
svoje deti a keď trošku odrastú, 
väčšina z nich pokračuje v hu-
dobnom vzdelávaní v základnej 
umeleckej škole. Takto sa darí 
podchytiť hudobné talenty eš-

te skôr, ako ich zaujme strácanie 
času pri počítači. 

Koncom apríla Lienočky oslávili 
svoje 40. narodeniny. A oslávili 
ich perfektne – koncertom pred 
plnou sálou, tortou od primátora 
mesta, s gratulantmi a s poctou 
Národného osvetového cen-
tra. Za 40 rokov radosti, ktorú 
Lienka prináša, patrí naše poďa-
kovanie nielen speváčikom, Má-
rii Leittmanovej a Ľubke Šubo-
vej, ale aj všetkým učiteľkám, 
korepetítorom a v neposlednom 
rade rodičom.

Milí bývalí, súčasní aj budúci 
Lienkari, nech Vám to aj naďa-
lej krásne spieva.                      HN

19. jún   - Deň otcov
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Máme Najkrajšieho 
orieška 2016
Výstava psov je základné kynologické 
podujatie, kde sa stretávajú majitelia 
čistokrvných psov s preukazom 
pôvodu, aby predviedli svojho psa 
pred rozhodcom (výnimočne pred 
porotou) a obecenstvom a obdržali 
odborný posudok o kvalitách a ne-
dostatkoch posudzovaného jedinca 
od kvalifikovaného rozhodcu. Toľko 
hovorí odborná literatúra. Na našej 
výstave psov sa stretávajú majitelia 
čistokrvných psov bez preukazu 
pôvodu a majitelia orieškov. Predvá-
dzajú psíka pred rozhodcom aj pred 
obecenstvom a každý prihlásený pes 
má len kvality, žiadne nedostatky.  

Tento rok sme poslednú aprílovú 
sobotu prežili v spoločnosti najlep-
ších štvornohých priateľov a tak sme 
mali možnosť vidieť psích krásavcov 
a krásavice. Bolo ich 85 a okrem 
„domácich“ psíkov prišli aj psíkovia                      
z blízkeho okolia, ale aj z ďaleka. 

Predvádzanie a hodnotenie psa na 
výstave nie je také jednoduché, ako 
sa môže zdať. Zapotia sa pri tom nie-

len psíky, ale aj ich páni. Porotkyňa, 
Lenka Zábojníková a porotca Ras-
tislav Dobiš, si všímali atribúty, ako 
sú príslušnosť k plemenu, charakter 
psa, stavba tela a spolupráca psíka 
s pánom.

Absolútnymi víťazmi súťaže pre 
rok 2016 sú:
sučka Bolonský farebný pes– Chery  
(4 mesiace) – majiteľka Hana Kotlá-
rová

pes Stredoáziský ovčiak – Gorbi 
(8 mesiacov) - majiteľka Karin Žia-
ková

Okrem organizátorov, vystavovateľov, 
rozhodcov a hlavne psov patria neod-
deliteľne k tejto udalosti návštevníci, 
ktorí dotvárajú atmosféru výstavy. 
Dokážu oceniť príjemné správanie 
vystavovateľov a ich priateľov. 

Psíkovi, ktorý ich najviac očaril dali 

svoj hlas a tento rok titul „TOP PES 
2016“ získal oriešok Bella– (9 mesia-
cov) – majiteľka Rebeka Šálová.

Tento rok sa majitelia so psíkmi mohli 
zapojiť aj do dvoch nových kategórií  
- najlepší psí trik a najlepšie zladenie 
psíka a majiteľa.

Víťazi si odniesli krásne trofeje, dip-
lom a vecné ceny v podobe maškŕt 
pre psov. Krásnu medailu pre psíka 
dostal každý účastník výstavy.

Tento rok sme opäť mysleli aj na tých 
psíkov, ktorí nemajú to šťastie mať 
svojho pána a skončili v Karanténnej 
stanici Handlová. Počas výstavy Det-
ský a mládežnícky parlament mesta 
Handlová chodil pomedzi divákov s 
kasičkou a zbieral peniažky. Podarilo 
sa im zozbierať 32,75 € a tak nemalou 
mierou pomohli psíkom. Všetkým, čo 
prispeli, patrí veľké psie hav - háv - haf 
(preklad: ĎAKUJEME).

Podujatie pre milovníkov psov 
pripravili Mestský kynologický klub 
Handlová a CVČ Handlová. Podujatie 
finančne podporilo Mesto Handlová 
a VED&FEET - chovateľské potreby.

Paulína Deliová, VMT

1,6 km pre mamu
Míľa pre mamu je rodinné popoludnie, 
kedy sa  pred Dňom matiek spájajú tisíce 
rôznych ľudí na rozličných miestach, 
bez ohľadu na rasu, národnosť, viero-
vyznanie, podporujúcich jednu jedinú 
myšlienku - poďakovať sa mamám za 
starostlivosť a lásku.
V sobotu, 7. mája 2016 od 15,00 hod. 
aj handlovské námestie ožilo džavotom 
detí v sprievode ich rodičov. Všetci boli 
zvedaví, čo si pre nich tento rok po tri-
nástykrát pripravilo Materské centrum 
Lienka v spolupráci s mestom Handlová.

Štartovnú pásku symbolickej míle 
prestrihol zástupca primátora mesta 
Handlová Dušan Klas. Bol na čele sprie-
vodu zloženého zo 462 zaregistrovaných 
účastníkov podujatia. Kultúrny program 

moderovali deti z literárno-dramatic-
kého odboru ZUŠ. Tí si uviedli i svojich 
umeleckých spolužiakov - súbor Lienka 
a hudobné teleso Súborček, ako i  SZUŠ 
Volcano.
Všetci zaregistrovaní účastníci do-
stali darčeky od hlavných sponzorov. 
Všetci sa zabavili pri súťažiach našich 
DaMPákov, tvorili s Banským múzeom 
pozdravy pre mamičky a potešili sa          
s kopou balónov, bublifukov, sladkostí 
a omaľovaniek. Hlavnou atrakciou pre 
deti (i dospelých) bolo požiarnicke 
auto a vozenie sa na jeho plošine.

Účastníci a organizátori podujatia 
spoločne vytvorili veľkú 640-tku, aby si 
pripomenuli narodeniny mesta. Tento 
útvar bol zvečnený z plošiny požiarnic-
keho auta vo výške 36 metrov.

VMT

Urna od 190 €
Jednohrob od 350 €

Kamenárstvo Troják 
Handlová

0907 778 265

Akcia!



Aktuality z referátu regionál-
neho rozvoja a strategického 
plánovania MsÚ

Schválené projekty

Rekonštrukcia strechy a sociálnych 
zariadení - telocvičňa ZŠ Školská
(MŠVVaŠ SR)

Zefektívnenie triedeného zberu 
v meste Handlová – nákup vozidla na 
zber a zvoz odpadu
(Enviromentálny fond)

Projekty v hodnotení
Zníženie energetickej náročnosti 
objektov MŠ Dimitrovova, MŠ Cinto-
rínska, MŠ Morovnianska cesta
(Operačný program Kvalita životného 
prostredia)

Kompostáreň Handlová (bude sa po-
dávať do 31.5.2016)
(Operačný program Kvalita životné-
ho prostredia)

Projekty v príprave

Revitalizácia vnútrobloku Morovnian-
ska cesta
(Integrovaný regionálny operačný 
program)

PC
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Sila v pohybe
Ruky špinavé od ťažkej práce, 
zablatené a deravé montérky, ne-
bezpečenstvo číhajúce na každom 
rohu, vrtochy prírody a poča-
sia...ale i tak život úplne iný, ako 
žijeme my ostatní - život spätý s prí-
rodou, láskou ku koňom a k svojmu 
netradičnému remeslu. Možno je to 
život ťažký, ale i tak krásny.

Sedemnásť súťaženiachtivých fur-
manov sa stretlo v sobotu 14. mája 
2016 v mestskej časti Morovno už po 
jedenástykrát, aby ukázali schopnosti, 
obratnosť a silu svojich živých pracov-
ných nástrojov – „studenokrvníkov“, 
pokojných a silných ťažných koňov. 
Napriek nepriaznivému počasiu nav-
štívilo Morovniansku podkovu okolo 
300 zvedavcov. A že sa bolo na čo 
pozerať. Premočená zem sa postarala 
o sťažené podmienky. Koníky sú však 
na takéto počasie zvyknuté, pracujú 
v lese v oveľa horších podmienkach 
a každý furman si uvedomoval, čo 
si môžu spoločne dovoliť. A navyše, 
ako nám jeden z furmanov prezradil, 
napriek nečasu, ktorý cítia aj kone a 
takisto ako ľuďom sa im veľmi nechce, 
„akonáhle počujú hudbu a ruch, ako 
keby ožili a tešia sa.“ Pravdivosť týchto 
slov sa potvrdila už počas prvej dis-
ciplíny – furmanský slalom.
Furmani museli viesť kone cez prekáž-
kovú dráhu, ktorá vôbec nebola ľahká. 

Pozostávala z osmičiek, prekážok          
v tvare písmena L a U, prechodom cez 
lesík, cúvania s vozom, výstupu a zo-
stupu z kopca. Víťazom sa stal Daniel 
Kluz, s časom 3 min. 10,74 s. napriek 
nehode, kedy sa mu po nezvládnu-
tej zátačke prevrátil voz. Druhý bol 
MarianFizek s časom 3 min 22,73 s               
a bronz si odniesol Ján Francizsi ml.           
s časom 3 min 25,48 s.

Druhá disciplína – furmanská zručnosť 
- pozostávala z prekážkovej dráhy. 
Tentokrát však koníky neťahali voz, ale 
dlhú kládu. Furmani museli preukázať 
schopnosť „jemnej“ manipulácie 
a stopercentnej poslušnosti koní, 
kedy sa napríklad pred cieľovou 

páskou musela drevená kláda udržať 
na veľmi úzkej drevenej podpere. 
Víťazom tejto disciplíny sa stal Piotr 
Kubica. Trať stihol zvládnuť za 4 min 
10,21 s. Druhé miesto si odniesol Ján 
Francizsi ml. s časom 4 min 11,91 s a 
tretí skončil Pavol Blaško s časom 4 
min 30,94 s.

Tretia disciplína je medzi divákmi 
najobľúbenejšia. Práve v nej ide iba 
o silu koní a ich schopnosť zabrať 
spoločnými silami. Disciplína, ťažký 
ťah, sa začala s ťahaním jedného 
kmeňa a po každých 10 metroch bol 
za koňa pripevnený ďalší. Tí, ktorí 
zvládli prejsť 40 m dráhu, postúpili do 
ďalšieho kola, kde mali na štarte kone 

za sebou už dva kmene a postupo-
valo sa obdobne. Najväčších silákov 
mal domáci Ján Debnár. V prvom kole 
potiahli predpísanú dĺžku a v druhom 
30 m. Druhý skončil Ján Francizsi ml., 
ktorého kone potiahli v druhom kole 
27,95 m. Tretí bol Piotr Kubica. Jeho 
kone potiahli v druhom kole 27,20 m.

Celkovým víťazom sa stal Ján Francizsi 
ml.
2. miesto Piotr Kubica
3. miesto Daniel Kluz
4. miesto Ján Francizsi st.
5. miesto Patrik Játy

Víťazi všetkých disciplín dostali z rúk 
Blažeja Litvu, poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Handlovej, trofej a 
zakladaciu listinu mesta Handlová. 
Koníky víťazov boli ozdobené kokar-
dami. Celkoví víťazi získali i finančnú 
odmenu a hodnotné vecné ceny od 
sponzorov.

Na splnenie všetkých disciplín mali 
furmani určený čas. V prípade nespl-
nenia časového intervalu bol furman 
diskvalifikovaný. Mnoho furmanov 
však ukázalo i športové správanie. 
V prípade, že jeho kone nevládali, 
alebo ich nechcel zbytočne siliť, sám 
oznámil koniec. Počas trvania súťaže 
nebol žiadny furman, koník alebo 
divák zranený. Všetci zažili krásny, i 
keď upršaný a blatový deň. Už teraz sa 
tešíme na ďalší ročník.

VMT

Rok 2015 s prebytkom
Piate tohtoročné rokovanie mest-
ského zastupiteľstva v Handlovej 
otvoril a viedol zástupca primátora 
mesta Dušan Klas.  

V úvode rokovania predložila  od-
borná zamestnankyňa školského 
úradu Jaroslava Maslíková návrh na 
počty prijímaných žiakov na povinnú 
školskú dochádzku v školskom roku 
2016/2017 v základných školách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Handlová.  Od septembra nastúpi 
do Základnej  školy na Mierovom 
námestí 60 prvákov v troch triedach, 
26 prvákov a 10 nulťákov v troch 
triedach bude mať ZŠ Morovnianska 
cesta a 46 prvákov v troch triedach 
bude v ZŠ Školská. 

V ďalšom bode prišli na rad výsledky 
hospodárenia mestských príspevko-
vých organizácií za rok 2015.  Dom 
kultúry hospodáril minulý rok so stra-
tou približne 13 tisíc eur. Riaditeľka 
Jarmila  Žišková v tomto bode pred-
ložila aj návrh 1. úpravy rozpočtu pre 
dom kultúry a to navýšenie prostried-
kov vo výške približne 18 tisíc Eur na 
účely vyrovnania dlhu spoločnosti 
KMET a tiež navýšenie miezd podľa 
doplnku v kolektívnej zmluve a na 
povinné revízne prehliadky protipo-

žiarnej techniky. Mestská knižnica 
mala za rok 2015 kladný hospodársky 
výsledok vo výške takmer 1 200 Eur a 
Plaváreň mesta Handlová hospodári-
la tiež v plusových číslach približne 23 
tisíc Eur. Riaditeľka mestskej knižnice 
Daniela Mikulášová tiež predložila 
návrh na 1. zmenu rozpočtu súvisiacu 
s navýšením miezd a potrebou revízie 
zariadení, podobne ako dom kultúry, 
s navýšením transferu o takmer 5 
tisíc Eur.

Vedúci ekonomického oddelenia  Pe-
ter Mendel pokračoval predložením 
výsledkov hospodárenia mesta, škôl 
a školských zariadení za uplynulý rok 
a záverečným účtom mesta. Mesto 
rok 2015 ukončilo v pluse a potešujú-
ci je aj fakt, že oproti roku 2014 klesla 
úverová zadĺženosť mesta. Po krátkej 
prestávke pokračoval Peter Mendel 3. 
zmenou rozpočtu mesta Handlová na 
rok 2016. V tretej zmene rozpočtu sú 
zapracované aj finančné prostriedky 
na úpravu zelene v centrálnej mest-
skej zóne a tiež na umelecké dielo 
v podobe sochy v životnej veľkosti, 
ktorá bude znázorňovať Barborku 
ako symbol baníctva v našom meste. 
Sochu vytvorí akademický maliar 
Rudolf Cigánik a bude umiestnená vo 
vyústený vodného toku vedúceho od 
fontány, v kamennom polkruhu na 
drevenej lavičke.

V rôznom hovoril opäť vedúci eko-
nomického oddelenia. Predložil 
návrh možnosti investovania voľných 
finančných prostriedkov. Mesto 
má na účte prebytok, ktorý vznikol 
predajom pozemku na Morovnian-
skom sídlisku. Do doby, kým bude 
mesto tieto peniaze potrebovať,  by 
ich mohlo uložiť na účet s úrokom, 
aby zarobili ďalšie peniaze. Poslanci 
tento zámer schválili s tým, že viaza-
nosť tohto účtu nebude viac ako 12 
mesiacov a maximálna výška vkladu 
bude 300 tisíc eur. Týmto spôsobom 
by mesto mohlo zarobiť napríklad na 
ročný úrok kontokorentného úveru, 
čo je približne 1 600 eur.

V diskusii tlmočila poslankyňa Erika 
Budovičová požiadavky občanov, 
ktorí bývajú v bytovkách pri Lidli. 
Žiadajú mesto, aby odstránilo prvky 
nefunkčného detského ihriska a 
upravili živý plot. V diskusii vystúpila 
aj poslankyňa Jarmila Podobová. 
Navrhla kolegom, aby do ďalšieho 
zasadnutia zvážili možnosť zaoberať 
sa počtom kosieb v našom meste. 
Podľa nespokojnosti občanov a vlast-
ným pozorovaním dospela k názoru, 
že dve kosenia nestačia. Po diskusii 
viceprimátor zasadnutie mestského 
zastupiteľstva ukončil.

IS



POMÁHAME DOSAHOVAŤ 
VAŠE CIELE

Help, n.o. 
plánuje v júni 
otvoriť tieto kurzy:
- ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ SBS,  
 otvorenie 20.6.2016

- OBSLUHA MOTOROVÝCH  
 VOZÍKOV
otvorenie podľa individuálnych 
požiadaviek

Help, n.o. ponúka bezplatné 
poradenstvo a pomoc:

- pri hľadaní práce
- pri spracovaní životopisov,  
 žiadostí  a motivačných listov
- pri príprave na pracovný 
 pohovor
· pri získavaní základných 
 zručností  práce na PC
· pri sprostredkovaní 
 vzdelávania
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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 hod.

Pozvánka 
na mestské 
zastupiteľstvo

Primátor mesta 
Handlová, Rudolf 
Podoba, 
pozýva na mest-
ské zastupiteľstvo mesta 
Handlová vo štvrtok, 

30. júna 2016 
o 14,00 hod. 
do veľkej zasadacej miestnosti 
MsÚ Handlová. 

Pozvánku s programom nájdete 
na www.handlova.sk

Handlová virtuálne
Handlová je dostupná svojim oby-
vateľom už aj cez mobilnú aplikáciu 
Virtuálne od spoločnosti Weby gro-
ups.r.o. Aplikácia je zatiaľ sprístup-
nená iba pre užívateľov operačného 
systému Android. Spoločnosť však 
uvažuje aj nad spustením pre sys-
témy iOS a v prípade nárastu použí-
vateľov Windows mobile pouvažuje 
aj nad spustením aplikácie na tejto 
platforme. Aplikácia umožňuje užíva-
teľovi získať základné informácie pre 
obyvateľa i turistu. Rýchlo sa dostane 
ku kontaktom mestského úradu, zistí 
stránkové dni úradu, rýchle linky na 
podujatia, ale zistí napríklad i kde sa 
dá najesť. 
Veríme, že „Handlová v mobile“ 
prispeje k zvýšeniu informovanosti 
obyvateľov i návštevníkov mesta.

Chceme byť v obraze
Obyvatelia mesta Handlová našli 
v máji vo svojich poštových schrán-
kach anketový lístok. Mesto Han-
dlová sa pýta svojich obyvateľov na 
názor a spokojnosť s informačnými 
zdrojmi. Všetky domácnosti sa môžu 
vyjadriť k tomu, ktorý informačný 
zdroj používajú najčastejšie, oznám-
kovať informačné zdroje a označiť i 
prioritný informačný zdroj.
Anketový lístok je anonymný a slúži 
iba na získanie informácií a názorov 
obyvateľov oddelením marketingu a 
komunikácie mestského úradu.
Anketové lístky je možné odovzdať 
na Mestskom úrade v Handlovej, 
Námestie baníkov 7, prípadne 
naskenovaný (alebo odfotený) za-
slať na handlova@handlova.sk do                    
15. júna 2016.
Mesto Handlová ďakuje za každý 
vyjadrený názor. 
Cieľom ankety je zlepšiť, prípadne 
zvážiť ďalšie možnosti prúdenia 
informácií z mesta smerom k svojim 
obyvateľom.

Oddelenie marketingu a komuniká-
cie MsÚ Handlová

Pozor - pred „kulturá-
kom“ už len pol hodinu

Mesto Handlová pristúpilo k obme-
dzeniu parkovania pred inštitúciami 
na Námestí baníkov. Po vyznačení 
parkovacích miest bude možné 
obsadiť ich motorovým vozidlom 
iba na čas nevyhnutný, ktorý nesmie 
presiahnuť 30 min. Dodržiavanie 
časového limitu bude prísne kon-
trolované. 
Parkovacie miesta budú vyznačené 
za domom kultúry a za mestským 
úradom. Nové dopravné značky 
budú upravovať povinnosť využívať 
iba vyznačené parkovacie miesta.

VMT

Zber 
separovaného 
odpadu

1., 15., 29. 6.  plasty
8., 22.6.  papier

Prevádzky A p r í l 

Novootvorené:
- ovocie, zeleniny, balené potraviny 
Ul. MC č. 1
- výroba hotových jedál + rozvoz 
Prievidzská 68

- kozmetika, manikúra, zákazkové 
krajčírstvo Podnikateľský inkubátor

Zrušené: nie sú evidované
Presahované:
- výroba jednoduchých úžitkových 
výrobkov z dreva z Úderníckej 51 na 
ČSA 12

Koleso nás spája
     

6.mája opäť ožilo vynovené 
Námestie baníkov v Handlovej.  
Bolo plné cyklistov, tanečníkov a 
všetkých tých, ktorí boli zvedaví 
na pilotné podujatie pod názvom 
Koleso nás spája.

Celé to vymyslel a s pomocou mesta, 
Centra voľného času, domu kultúry, 
Detského a mládežníckeho parla-
mentu, škôl a škôlok v Handlovej, a  
tanečnej skupiny Volcano, zorgani-
zoval učiteľ Základnej školy Školská 
Jozef Juríček. 

Podujatie otvorili predstavitelia miest 
a obcí handlovského mikroregiónu 
vypustením holubíc mieru. Hlavnú 
úlohu však dostali cyklisti rozdelení 
do dvoch skupín. Dospeláci v pele-
tóne odštartovali svoju trasu z Han-
dlovej k reštaurácii Pacho. Po námestí 

sa tiež premávali cyklisti, títo však boli 
mladší. Cyklisti si odovzdávali štafetu. 
Tou bola modrá zástava s bielou holu-
bicou, ktorá symbolizuje mier na sve-
te. Jednou z hlavných myšlienok akcie 
bol boj proti fašizmu, neznášanlivosti 
a rasizmu. 

Podujatie Koleso nás spája svoj účel 
splnilo. Spojilo niekoľko desiatok 
Handlovčanov všetkých vekových ka-
tegórií. A nielen to. Kladenie vencov 
k Pamätníku padlých malo za posled-
né obdobie rekordnú účasť.           

 IS

Prvý vlak prišiel 
pred 120 rokmi

18.apríla 1896 dorazil po novej želez-
nici na hornú Nitru prvý parný vlak. 
Koncesiu na výstavbu a prevádzku 
trate z Veľkých Bielic do Prievidze zís-
kala Uhorská stavebná spoločnosť. Na 
úseku Veľké Bielice – Prievidza bolo 
vybudovaných 76 mostov a priepus-
tov, pričom najdlhšie boli oceľové 
mosty cez rieku Nitra s dĺžkou 65 met-
rov a cez rieku Handlovka s dĺžkou 
40 metrov. Na trati boli tri stanice, 
štyri zastávky, 7 výpravných budov, 
5 skladov a jedna výhrevňa. Trať s 12 

strážnymi stanovišťami križovalo 
52 úrovňových priecestí, z ktorých 
boli závorami kryté iba tri. Výstavba 
28,6 kilomerov dlhého úseku stála 
2 296 000 korún. Výstavba horno-
nitrianskej železnice pokračovala na 
trati Prievidza - Nitrianske Pravno. 
Prvý vlak do Pravna dorazil 31.októbra 
1909. Táto trať mala ísť až do Rajca. 
Plány však zmarila 1.svetová vojna.

Priaznivci železnice výročie oslávili 
jazdou protokolárnym vlakom, ťaha-
ným parnou lokomotívou  475.196 
Šľachtičná. Tieto rušne vyrábali Ško-
dove závody v Plzni v rokoch 1947 
až 1951. S výkonom 1100 kilowatov a 
maximálnou rýchlosťou 100 kilomet-
rov za hodinu boli určené na prepravu 

osôb na diaľkových tratiach.  Už vtedy 
sa myslelo na ekonomiku. Novinka 
- spaľovacia komora a Nicholsonov 
varník zvýšili účinnosť rušňa a zároveň 
viedli k veľmi nízkej spotrebe uhlia. 
Ale myslelo sa aj na estetiku. Vtedajší-
mi dizajnérmi boli umelci. Akademic-
ký maliar Vilém Kreibich parné rušne 
nielen maľoval. V 20. a 30. rokoch 20. 
storočia spolupracoval so Škodou 
Plzeň a staral sa o to, aby rušne boli 
krásne. A to sa mu naozaj podarilo. Sú-
časťou osláv 120.výročia železnice na 
Hornej Nitre bolo aj sprievodné pod-
ujatie Hornonitriansky modelársky 
deň na zimnom štadióne . Našli sme 
tam aj dokonalú maketu prievidzskej 
stanice, z ktorej sme práve prišli.

Rd
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Narodené detičky  
apríl/ máj

Denis  Šedík

Lucas  Urblík

Filip Ján  Fedorek

Boris  Guštafík

Patrik  Sekereš

Daniel  Murín

Tobias  Šarközi

Lukáš  Rozenberg

Jakub  Michalko

Viktor  Horváth

Vivien  Vetrichová

Kiara  Wohlandová

Ivana  Halbavá

Tatiana  Rybárska 

Natália  Lopašková

Jubilanti v mesiaci   
M Á J     2016

Ladislav  Kremnický 
Alžbeta  Kaňková 
Jolana  Cabaníková 
Emília  Laluhová 
Anna  Krištofová 
Jozef  Križan 
Alžbeta  Kotianová 
Zlata  Géciová
Anna  Dičérová 
Mária  Horváthová
Margita  Vajnoráková
Elena  Weislová 
Mária  Smoleňová 
Magdaléna  Wohlandová 
Anežka  Palatická 
Gabriela  Benková 
Marián  Kmeť  
Magdaléna  Muchová 
Milan  Páleš
Viera  Pastorková 
Emília  Schusterová 
Marta  Augustínová 
Jozef  Bilický 
Jozef  Matúš 
František  Uhrin  
Eleonóra  Patschová

Jedáleň v seniorku 

Už druhý rok naše zariadenie SENIOR 
CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.  posky-
tuje stravovanie v jedálni, nielen pre 
svojich 95 klientov a 48 zamestnan-
cov, ale aj pre seniorov a zdravotne 
ťažko postihnutých občanov mesta 
Handlová.  Sme tu pre tých, ktorí žijú 
sami  alebo si  už nevládzu pripraviť 
stravu a práve  odobratie  obeda môže 
byť pre nich spestrením stravovania, 
spoločenskou udalosťou pri stretnutí 
s našimi klientmi. Záujemo  obedy 
sa postupne zvýšil a dnes odoberá 
obedy18 občanov: racionálny,  šetriaci 
alebo  diabetický. Cena  racionálneho 

obeda je 2,40 €. Obedy podávame  
v pracovné dni od pondelka do piat-
ka, v čase od 11:20 hod do 13:00 hod.   

Bližšie informácie ako odoberať obe-
dy, čo treba predložiť k žiadosti, vám 
radi   poskytnú:                                  
-    sociálna pracovníčka  Mgr. Daniela  
Báleková  ( č. t. 0917 127 450)
-    hospodárka    Anna Lacková       
 (č. t. 0905 357 413, 046/ 5450458)
...alebo  nás osobne navštívte v za-
riadení.

Na záver pár vyjadrení našich stravní-
kov – občanov  mesta :
Tomáš Zorvan: Mne veľmi chutia vaše 
polievky a podľa mňa je to primeraná 
cena.                                

Manželia Kotianoví: My odobe-
ráme obedy už od začiatku a mô-
žeme potvrdiť, že sme spokojní.                                                                                           

Anton Michele  st. : Ja aj s manželkou  
odoberáme obedy asi 4 mesiace. Strava 
je pestrá, chutná a výdatná.  Chutia 
nám  veľmi polievky. Pri preberaní  
obeda  sa stretávam  len s milým perso-
nálom kuchyne. 

Rozália Magyarová: Obedy odoberám  
len pár mesiacov, no môžem povedať, 
že som brala obedy aj odinakadiaľ  a tu 
mi to zatiaľ najviac vyhovuje.

Anna Lacková, 
hospodárka SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n .o. 

Otváranie studničiek
V piatok, dňa 20.mája zorganizovalo Centrum voľného času Handlo-
vá v spolupráci so ZO SZOPK A. Kmeťa a učiteľmi ZŠ Školská pre deti 
a ich rodičov jarné podujatie pod názvom „Otváranie studničiek“. 
Cieľom viac než 60 účastníkov výletu bola lúka pod Líščou horou. 
Cestou ich sprevádzala „dobrá čarodejnica“, ktorá im pomohla odo-
hnať studené počasie a urýchliť príchod leta. Mala pripravené rôzne 
úlohy, ktoré deti museli plniť. Nechýbalo ani opekanie rôznych dob-
rôt na ohníku. Symbolickou rozprávkou sme otvorili studničku, aby 
nám v priebehu celého roka dávala čistú pramenistú vodu. Cestou 
späť sme vďaka krásnemu počasiu mohli vidieť zaujímavú panorámu 
Handlovej a okolitých pohorí. Unavení a plní dojmov sme sa rozchá-
dzali domov.

Handlovské námestie 
žilo hokejbalom

Partia ľudí okolo bratov Viedenských 
a Michala Sekereša z Peoplu sa dali 
dokopy a myšlienku hokejového 
útočníka slovenskej reprezentácie 
Mareka Viedenského, zorganizovať 
v Handlovej hokejbalový turnaj, 
premenili 21. mája na skutočnosť. Za 
dejisko 1. ročníka Streetcupu 2016 si 
nevybrali nič menšie ako Námestie 
baníkov v Handlovej. 

Hokejbalový turnaj nebol ani tak o sú-
ťaži, ako o zábave. Marek Viedenský 
prišiel aj s ortézou na nohe a  bol na 
roztrhanie. Fotku s ním chceli mať 
najmä mladšie ročníky.  Ale vráťme 
sa k hokejbalovému turnaju. Jeho 
nultý ročník bol vlani a keďže sa 
podaril, tak od tohto roku začal písať 
svoju históriu oficiálne. Do súťaže sa 
prihlásilo v priebehu troch hodín po 
zverejnení osem tímov z celého Slo-
venska. A to bolo aj maximum, ktoré 
mohli organizátori prijať. Streetbal 
cup však nebol iba o hokejbale. Bol 
viac menej športovým dňom pre celé 
rodiny. Okrem hokejbalového turnaja 
tu mohli deti hrať basketbal, súťažiť 
v strieľaní gólov na hokejovú bránku, 
kľučkovať pomedzi kužele s hokejkou. 
A mohli pritom odísť s pomaľovanými 
tvárami od šikovných dievčat z klubu 

Relax. Športová pestrosť streetcupu  
sa naplnila aj vďaka zrekonštruované-
mu handlovskému námestiu.  

Víťazom turnaja sa stal HBP Prievidza, 
ktorý si odniesol hlavnú cenu, pobyt 
pre celé družstvo  v hoteli na Dono-
valoch v hodnote 1500 Eur. Za Prievi-
džanmi skončili ako druhí Game Over 
a tretie bolo družstvo z Ráztočna. 
Handlovský Street Team bol štvrtý.

Konečné poradie:
1. HBK Prievidza
2. Game Over
3. Ráztočno

4. Street Team Handlová
5. Biele Tigre
6. Steiger Prievidza
7. People
8. Chrenovec

Najlepši strelec: 
Marek Mrázik 5 gólov (HBK Prievidza)
Najlepší brankár: 
Peter Miletič (HBK Prievidza)
Najproduktívnejší hráč: 
Mário Cirok 3+3 (HBK Prievidza)
Najužitočnejší hráč: 
Trefný (Game Over)

ga
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Šťastie je krehké a vzácne, zdravie nenahraditeľné 
a cenné a láska je nežným pohladením duše. Ak sú 
všetky spolu, vytvárajú nádherný a jedinečný život. 

Jánovi Čerňavovi 

K životnému jubileu 80 rokov všetko najlepšie 
praje syn Ján a dcéra Zuzana s rodinami.

Blahoželanie

Čvrčky v MŠ

Tohtoročná jar potešila našu MŠ dlho 
očakávanou, netradičnou návštevou. 
Na celý týždeň k nám do jednotlivých 
tried zavítala rozsiahla rodina hmyzu 
- cvrčkov. Zabývaní boli v objem-
nom vedre, kde mali svoj malý svet.  
Na neveľkej, dômyselne upravenej 
ploche v spleti tráv, machu a kôry zo 
stromov sa čulo pohybovali cvrčie 
mamky, tatkovia a ich  malé  detič-
ky. Každodenné kŕmenie zelenými 
listami z čínskej kapusty, ovsenými 
vločkami, či krmivom pre akváriové 
rybky,  bolo pre deti zážitkom. Ochot-
ne  im zbierali rôzne bylinky, trávy 

a kvietky z našej školskej záhrady. 
Nezabudli ani na  pitný režim , ktorý 
sa realizoval prostredníctvom rosenia 
machov a tráv.  Čulé cvrčky sa nám 
odvďačovali  za starostlivosť svojim 
ustavičným lozením a čujným cvrrk- 
crrk- cvrrk. Aj deti boli vnímavejšie 
a pozornejšie v snahe započuť každý 
ich zvuk. Rodinka cvrčkov pobudla 
postupne vo všetkých triedach, aby 
zážitok z nich mali  naši malí aj veľkí 
škôlkari. Veríme, že sme deťom pri-
blížili  týmto sprostredkovaným po-
zorovaním spojitosť medzi rastlinnou 
a živočíšnou ríšou. 
 Za kolektív EP-  Cintorínska 474 /6  

Silvia Bobríková

Dňa 16.marca sa konalo okresné 
kolo Fyzikálnej olympiády v Prievi-
dzi. Fyzikálna olympiáda je súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho systému 
založeného na systematickej  indivi-
duálnej a kolektívnej práci so žiakmi 
základných škôl. Je významnou for-
mou dobrovoľnej záujmovej činnosti 
žiakov. Poslaním fyzikálnej olympiády 
je vyhľadávať žiakov talentovaných 
vo fyzike a podporovať ich odbor-
ný rast. Základná škola Mierové 
námestie talentovaného žiaka na 
fyziku má. Je ním žiak  8. B triedy 
Marián Zeman, ktorý sa v kategórii F  
umiestnil v  okresnom kole fyzikálnej 
olympiády na 1. mieste. Žiaka  pripra-
vovala  Mgr. M. Kaplánová. Mariánovi 
Zemanovi gratulujeme a ďakujeme 
za reprezentáciu  školy.

Prvé miesto v Základnej škole Mierové námestie 

Dňa 27.apríla 2016  kinosála Domu 
kultúry v Handlovej privítala deti 
materských škôl handlovskej doliny. 
Na podujatí, ktoré handlovská verej-
nosť pozná pod názvom Handlovské 
kahančeky,  prezentovali deti  ústny 
slovesný folklór a ľudovú tvorivosť. 
Nápad zorganizovať prehliadku 
slovenských ľudových piesní, tancov, 
riekaniek či obradov v podaní tých 
najmladších sa zrodil v Miestnom od-
bore Matice slovenskej v Handlovej 
pred 17 rokmi. Možno povedať, že 
otcom Handlovských kahančekov je 
pán Imrich Izák a matkou pani Jozefí-
na Maslíková, členovia MO MS.

Tak, ako po minulé roky, aj 17. ročník 
bol bohatý na zaujímavý a pestrý 
program, v ktorom sa postupne 
predstavili jednotlivé materské školy 

z Handlovej, Chrenovca-Brusna, 
Jalovca, Lipníka a Malej Čause. Di-
váci obdivovali nielen pekné kroje, 
ale aj spevácke a tanečné výkony 
detí v ľudových pásmach Na salaši, 
Dožinky, Jarná brána, Pri potoku 
sedela, Krpčeky, Keď Anička húsky 
pásla, Sedemdesiat sukien mala, Pod 
horou a Keď Anička húsky pásla. Po-
ďakovanie patrí učiteľkám, rodičom 
i sponzorom, ktorí podporujú v de-
ťoch úctu k slovenským tradíciám 
a pestujú v nich odmalička národnú 
hrdosť a národné povedomie.

Sedemnásty ročník sa vydaril a už 
dnes sa tešíme na 18. ročník, keď 
Handlovské kahančeky oslávia svoju 
dospelosť- 18 rokov.

Dagmar Strmeňová
predsedníčka MO MS v Handlovej

Handlovské kahančeky sa po roku opäť rozhoreli

Opustili nás 
apríl/máj

Maxmilian Trebichalský  79
Rudolf Gálik   86
Milan Bizub   67
Ľudovít Kováčik   58
Augustín Danielčík  94
Ľubomír Jedlička  57
Vilam Vallo   76
Miroslav Lekár   60
Zdeněk Fabian   61
Milan Hudák   72
Jaroslav Slimák   88
Ladislav Kováč   65
Rudolf Centáš   47

Anna Jakušovská  71
Helena Ferčáková  93
Monika Vašeková  42
Mária Suchá   61
Alžbeta Kružlíková  86
Mária Holicová   92
Judita Hrebíková   84
Mária Malinová   81
Anna Šinková   59
Mária Šimová   74
Eva Osvaldová   57
Rozália Malanková  95
Zlata Jániová   80
Helena Ďurjaková  80
Eva Kelemenová  59 

 Leto v Banskom múzeu

Blíži sa leto, keď hrejivé slnko začína 
svojimi teplými lúčmi zohrievať 
nielen okolitú prírodu, ale aj úsmevy 
na tvárach školopovinných detí. Jún, 
posledný mesiac školského roka sa 
blíži k svojmu záveru. Medzinárodný 
deň detí v prvý júnový deň, posledné 
známky v škole, plány na prázdniny. 
Aj to sú témy plánov a rozhovorov 
detí, ich pedagógov a rodičov. Expo-
zícia uhoľného baníctva na Slovensku 
v Handlovej pozýva školákov do svo-
jich priestorov na prehliadku, kde sa 
spoločne s lektorom dozvedia o his-
tórii ťažby čierneho zlata v Handlovej. 
V priestoroch ekodielne si zhotovia 
pre svojho spolužiaka a kamaráta 
náramok priateľstva, aby na vás cez 
prázdniny nezabudol. Deň detí príď-
te osláviť upečením nekvaseného 
chlebíka. 

V letnom období naši predkovia 
uchovávali mnohé zvyky, aby ich 
ochránili pred zlými silami, ktoré 

mohli uškodiť im, kvitnúcej vegetácii 
či hospodárskym zvieratám. Vyvr-
cholením tohto magického obdobia 
sa stala Svätojánska noc (z 23. na 
24. júna) spojená so zvykmi pálenia 
vatier, ktoré pretrvali dodnes. Deň 
letného slnovratu je najdlhším dňom 
roka. Najväčšia pozornosť je však ve-
novaná ohňu. Tradičné bolo pálenie 
obrovských vatier na mieste dobre 
viditeľnom z obce, spúšťanie ohni-
vých kolies, vyhadzovanie zapálených 
fakieľ a preskakovanie vatry za spevu 
a tanca. Preto si rozsvieťte vlastnoruč-
ne maľované svätojánske lampášiky 
na oslavu letného slnovratu vyrobené 
v ekodielni múzea. 

Čakáme vás, školopovinné deti aj ve-
rejnosť, v utorok až v sobotu od 9.00 
do 17.00 h. 

Do ekodielne sa, prosím, ohláste as-
poň deň vopred na telefónnom čísle 
046/5423 973 alebo elektronickou 
poštou na handlova@muzeumbs.sk. 



Dňa 28.júna 2016 uplynie 10 rokov, 
čo nás opustila naša drahá matka 

a stará matka 

Viktória Balázsová.

Dňa 10.6.2016 si pripomenieme 
1.výročie, čo nás navždy opustil 

milovaný manžel, syn, otec, starý 
otec, brat a švagor 

Štefan Bielesch. 

Odišiel si od nás, zostali sme v žiali, 
no vždy budeš žiť v srdciach tých, 

ktorí ťa radi mali.
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Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci a lásku v duši. 

Dňa 1.júna 2016 si pripomíname nedožité 
90 narodeniny našej milovanej mamičky a babičky  

Estery Štangovej. 

S láskou spomínajú synovia Pavel a Ľubomír s rodinami.

„Čas plynie ako voda, spomienky ostávajú...“ 

V týchto dňoch uplynulo 15 rokov, čo nás opustil náš 
drahý otecko, starký a prastarký 

Ľudovít Ondriš. 
Tento rok by sa dožil 85 rokov. S úctou a láskou 

naňho spomínajú manželka, dcéra, synovia, nevesty, 
vnúčatá i pravnúčatá.

Dňa 14. 06. 2016 si pripomenieme 10 rokov,  kedy nás 
opustila naša mamička, starká a prastarká 

Mária Komárová.
 Že čas zahojí, je len veľký klam! 

Čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám. 
Navždy zostaneš v našich srdciach.

 

S láskou spomínajú dcéry a vnúčence s rodinami.

Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal. 
Už len kytičku ti na hrob môžeme dať, modlitbu tichú 

odriekať a s láskou spomínať. 
10.7.2016 uplynie 5 rokov od smrti nášho 

jediného syna 

Ferka Satinu. 
S láskou spomínajú rodičia a ostatná rodina. 

Spi sladko.

Dňa 30.05.2016 sme si pripomenuli 7 rokov, 
čo nás opustila naša manželka, mamička a starká 

Viera Žabková. 
Spomíname s láskou a vďakou na všetko krásne, 

čo si nám dala. 

Manžel Pavel a dcéry Adrianka a Paulínka s rodinou.

S tichou spomienkou ku hrobu 
chodíme, pri plameni sviečok 

na teba myslíme. 

Dňa 29.6.2016 uplynú 2 roky, 
čo nás opustil 

Jozef Vajnorák. 

S láskou spomína manželka, 
dcéra, vnukovia.

Dňa 16.mája 2016 sme si 
pripomenuli 36.výročie úmrtia otca, 

brata a starého otca 

Vojtecha Balázsa. 

So smútkom v srdci spomíname. Dcéra Anna a vnučka Viktória.

Dňa 4.6.2016 uplynie rok, čo nás 
navždy opustil vo veku 65 rokov 

môj milovaný syn 

Štefan Vőlc. 

Tí, čo ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. Mama s rodinou.

Čas plynie, rana bolí, ani čas ju nezahojí. 

Dňa 11.5.2016 sme si pripomenuli 6. výročie úmrtia 
môjho manžela, otca, starého otca, brata, švagra 

Jozefa Horvátha z Handlovej. 

Za tichú spomienku ďakujeme tým, ktorí ho poznali 
a spomínajú s nami. Manželka a deti.

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

Dňa 16.7.2016 uplynie 16 rokov, čo nás opustila 
milovaná manželka, matka, sestra, starká 

Olinka Klimentová 
a 15.6.2016 si pripomenieme jej nedožité

60 narodeniny. 
S úctou a láskou spomínajú manžel, syn s rodinou, 

sestry s rodinami a ostatné rodiny. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku spolu s nami.

Dňa 18.3.2016 uplynulo 
15 rokov od úmrtia 
našej mamičky 

Soni Klasovej 

a dňa 26.5.2016 uplynuli 
4 roky od úmrtia nášho 
otecka 

Michala Klasa. 

S láskou a úctou spomínajú Dušan a Svetlana s rodinami.

Dňa 14.5.2016 sme si pripomenuli 6. 
výročie úmrtia 

Ing. Petra Skalického. 

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. 

S láskou manželka a deti s rodinami.
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Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Otvorené:  PO - PI:  9.00 - 17.00
  SO:   9.00 - 12.00

Sedacia súprava Mona

589 €709 €

0917 539 165

Pohovka Luton

279€335€

Sedacia súprava Simona

699€
839€

Obývacia stena Salesa

188€

Kuchynská linka NINA

314€414€

Sedacia súprava Kamil

319€

 60€ 50€

Kreslo TC3-973M

 69€

Zľavy na sedacie súpravy a pohovky

Akcia Art Nábytok

519

Sedacia súprava Nancy

639€ 469€

Komoda K1

65€

59€

PC A

273€

Kreslo Forest

 225€

199€

Konferenčný stolík
albano

27€

Skriňa Eliza

96€

Vešiak ELO

15€

Barová
stolička
Boxer

16€

Taburetka
IRENA

26€

Predaj aj na splátky 

Home Credit/Qautro, 
možnosť aj bez nulového navýšenia

Čo sa udialo nové 
v ZŠ Morovnianska cesta 

Navštívili nás členovia MsKK Handlová 
so svojimi štvornohými kamarátmi.  
Na ihrisku nám predviedli ukážky 
agility. O priateľstve človeka so psom 
sme sa presvedčili pri predstavení, 
ktoré pre nás nachystali. Psíkovia 
skákali cez prekážky, ťahali ťažké 
závažia, hľadali zlodejov.... Odmenou 
im bol potlesk a spokojnosť detí.

Pri príležitosti 25.výročia vzniku 
Detskej organizácie Fénix boli 
pozvaní do Bratislavy vedúci a deti 
z 15 najlepších územných organizácií. 
A my sme tam nesmeli chýbať.              
Na Bratislavskom hrade sme si 
prevzali ocenenie za aktívny prístup a 
aj za prácu v redakčnej rade časopisu. 

Potom nás, členov redakčnej rady 
časopisu Let s Fénixom, čakalo 
prekvapenie od Patrika Hermana. 
Pripravil pre nás malý únos do 
nočnej Markízy, kde sme si vyskúšali, 
aké je to sedieť na moderátorskej 
stoličke, obdivovali sme štúdiá 
relácií, veľké ramená kamier, či prácu 
Rosničky. Po tomto nočnom úlete však 
bolo veľmi náročné dostať sa do izby, 
keď všetci spali. Už-už sme si mysleli, 
že budeme spať predo dvermi, ale 
šťastie nám prialo a podarilo sa nám 
zobudiť spolubývajúcich. V pondelok 
sme si užili jazdu Prešporáčikom. 
Vyhliadková jazda nás zasvätila do 
bohatej histórie starej Bratislavy. 

A dočkali sme sa.... Prišiel dlho 
očakávaný čas stretnutia s pánom 
prezidentom. Pán prezident nás 

uvítal vo Veľkej sále Grassalkovičovho 
paláca, kde prebiehalo stretnutie. 
Počas stretnutia z pána prezidenta 
vyžarovala dobrá energia a večný 
optimizmus. V rozhovoroch s nami 
sa zaujímal o akcie, ktoré organizujú 

naše územné organizácie, ako sa žije 
v našom meste, čo ešte pripravujeme 
do budúcnosti.... V Bratislave sme 
prežili dva dni nezabudnuteľných 
zážitkov. 

Mária Maňáková, ml.

Noc v Kostole sv. Kataríny

Čože? Áno, presne tak. Predstavu-
jeme vám projekt NOC KOSTOLOV, 
ktorý vznikol v Hannoveri (Ne-
mecko) v roku 2003 pod názvom 
„Lange Nacht der Kirchen“ („Dlhá 
noc kostolov“). 

Toto podujatie je pozvaním pre 
všetkých ľudí dobrej vôle k spoločné-
mu stretnutiu a k objavovaniu krásy 
kresťanských, výtvarných, hudob-

ných a architektonických pokladov. 
Každoročne je mottom iný biblický 
verš, ktorého súčasťou je práve slovko 
„noc“. Tento rok to bude verš z knihy 
Zjavenia sv. apoštola Jána „Jeho brány 
sa cez deň nezavrú a NOC tam nebu-
de” (Zjv 21,25).

Kostol sv. Kataríny, naša dominanta 
mesta, sa tiež zapojí do tohto projektu 
a bude dňa 10. 6. 2016 v čase od         
17:30 do 00:00 sprístupnený v inom 
šate ako obvykle. Môžete v ňom zažiť 

400 nezvyčajných minút, ktoré vo vás 
môžu zanechať nemý úžas z krásy, 
slova, hudby, hry svetla, ticha... 
Môžete sa tešiť na handlovský spevác-
ky zbor Artanno, či zvuky kráľovského 
hudobného nástroja – organa. Na 
svoje si prídu aj intelektuálne či his-
toricky „naladenejší“ v príspevkoch 
„Je Biblia pravdivá?“ alebo „Vzostupy 
a pády Kostola sv. Kataríny“ od 
miestnej historičky Jany Oswaldovej. 
Srdečne pozývame! STAČÍ LEN PRÍSŤ, 
NAKUKNÚŤ A NECHAŤ SA UNÁŠAŤ... 

Program:
17:30  Sv. omša 
18:30  Spevácky zbor Artanno,  
organové kompozície J. Vargu 
19:30  Je Biblia pravdivá? 
20:30  ECAV zbor Zemianske 
Kostoľany, organové prelúdiá 
21:30  Vzostupy a pády Kostola  
 sv. Kataríny 
22:00  Nočný výstup na vežu 
kostola, organové meditácie 
23:00 Modlitba pri sviečkach 
 (Zmena programu a účinkujúcich vyhradená)

Radovan Hasík, kaplán
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Prijímačky ZUŠ Handlová
Základná umelecká škola v Handlovej 
pozýva rodičov a žiakov na prijímacie 
pohovory a zápis žiakov pre školský 
rok 2016/2017.

DO ZUŠ JE MOŽNÉ SA PRIHLÁSIŤ 
V SPRIEVODE ZÁKONNÉHO ZÁSTUP-
CU v dňoch 13.6. – 17. 6. 2016 vždy 
od 14.00 hod
Rovnako tak v dňoch 20.6. – 24. 6. 
2016

Prijímame žiakov v hudobnom 
odbore:
klavír, keyboard, organ, gitara spev, 
husle, klavír, akordeón, violončelo, 
flauta, saxofón, bicie nástroje.

Prihlásiť sa môžete aj v literárno 
– dramatickom odbore (herectvo), 
v tanečnom odbore a vo výtvarnom 
odbore.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Vaša ZUŠka 

Prevádzka MŠ 
počas Letných prázdnin

Prevádzka Materskej školy, Ul. SNP 
27, Handlová bude v čase letných 
prázdnin zabezpečená nasledovne:

01.07.2016 (piatok) bude zabez-
pečená prevádzka vo všetkých 
pracoviskách.

Mesiac JÚL 2016
Materská škola SNP 27, Handlová 
od4.7. – do 29.7.2016

Mesiac AUGUST 2016 
Elokované pracovisko Morovnianska 
cesta, Handlová od 1.08.2016 – do 
31.8.2016

EP – Cintorínska, EP – Dimitrovova 
a EP – Školská budú v čase letných 
prázdnin mimo prevádzky.
2.9.2016 (piatok) bude vo všetkých 
pracoviskách prevádzka prerušená.

Riadna prevádzka vo všetkých praco-
viskách začína v pondelok 5.9.2016.
Vopred Vám ďakujeme za korektnú 
spoluprácu pri organizačnom zabez-
pečení prevádzky Materskej školy. 

Pozor na podvodníkov

Mestská polícia Handlová zazname-
nala na základe oznamov, ale aj ope-
rátom kamerového systému, aktivitu 
osôb, ktoré opakovane zneužívajú 
dobrosrdečnosť obyvateľov mesta 
a vyberajú v rámci zbierky finančnú 
hotovosť pre telesne postihnutých 
ľudí a pre chudobné deti na otvorenie 
medzinárodného centra. Vyberajú si 
hlavne staršie osoby a ženy v blízkosti 
nákupných centier, obchodov a par-
kovísk. S prispievateľmi komunikujú 
posunkami, vytvárajú dojem hlu-
chonemých osôb a snažia sa vzbudiť 
súcit.

V dňoch 13.4. a 14.4.2016 bolo ka-
merovým systémom zistené vozidlo 
Audi A4 s ev. č. Francúzska DJ502RB, 
s dvomi podozrivými osobami, ktoré 
vykonávali podobnú fiktívnu „zbier-
ku“ na spomínaný účel na Námestí 
baníkov, kde oslovovali náhodných, 
ale veľmi cielene vybraných ľudí. 
Požadovali podpis osoby a ľubovoľný 

finančný príspevok. V druhom prípa-
de v dňoch 15.4. a 16.4.2016 boli MKS 
zistené dve mladé ženy, ktoré takisto 
vyberali príspevky na postihnuté 
deti. Prišli na vozidle VW Passat s ev. 
č. D-QA1321. Cieľom týchto veľmi 
dobre organizovaných skupín je fi-
nančný zisk pre ich vlastné potreby. 
Takéto aktivity nemajú nič spoločné 
s charitou a pomocou pre telesne 
postihnutých ľudí alebo otváraním 
medzinárodných centier pre chudob-
né deti.Aj na základe týchto zistení 
upozorňujeme a vyzývame občanov 
mesta, aby takéto konanie ihneď 
nahlásili na MsP Handlová alebo na 
OO PZ.V žiadnom prípade nedopo-
ručujeme poskytovanie finančných 
darov pre tieto osoby.

Mestská polícia Handlová upozorňuje 
hlavne skupiny starších ľudí aj na 
zvýšenú opatrnosť pri komunikácii 
prostredníctvom telefónu s cudzími 
osobami, ktoré sa vydávajú za rodin-
ných príslušníkov. Taktika podvodní-
kov sa nezmenila a opakovane sa po-

kúšajú oklamať dôchodcov a pripraviť 
ich neraz aj o posledné úspory. Aj prí-
pad z posledných dní to potvrdzuje. 
Podvodníci sa cez telefón predstavili 
ako príbuzní a za účelom kúpy vozidla 
vylákali od poškodenej značnú sumu 
peňazí, ktorá bola odovzdaná úplne 
cudzej osobe. Na základe týchto uda-
lostí upozorňujeme obyvateľov, aby si 
dôkladne preverili s kým telefonujú aj 
tým, že si žiadosť o finančnú výpomoc 
rodine následne telefonicky overia u 
svojich rodinných príbuzných. NIKDY 
nedávajte finančnú hotovosť cudzím 
osobám !!!

Polícii pomôžu informácie o vo-
zidlách, na ktorých podvodníci 
prichádzajú, ako napríklad farba, 
evidenčné číslo, ale aj miesto a čas 
udalosti. Najlepšie je informovať po-
líciu podľa možností ihneď.

MsP Handlová – volajte 24 hodín 
denne 046/168 00 alebo 0905 499 
384 a nezabudnite, ak ste svedkom 
protiprávnej činnosti, nahláste ju 
ihneď.

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Pripravili sme ...
Knižnicu v máji navštevovali handlov-
skí stredoškoláci. Gymnazistom sme 
pripravili literárne opakovacie hodiny. 
Študenti SOŠ si prišli pozrieť nové 
priestory zrekonštruovanej knižnice. 
Pre žiakov handlovských základných 
škôl sme pokračovali v cykle téma-
tických hodín o histórii a súčastnosti 
mesta k 640.výročiu založenia Han-
dlovej.  Šiestaci ZŠ MC si zopakovali 
v knižnici učivo na literárnej hodine 
venovanej autorom detskej detektív-
ky.   Najnavštevovanejším podujatím 
bolo zážitkové čítanie. Žiaci sa ich 
radi zúčastňujú. Aj keď knihu nemajú 
všetci prečítanú, aj tak sa o nej veľa 
dozvedia. Tentokrát sme pripravili 
čítanie z nestarnúcej knihy Márie Ďu-
ríčkovej O Guľkovibombuľkovi.  

V pobočke knižnice v ZŠ MC sme 
pripravovali podujatia pre žiakov 

morovnianskej školy, ktorí sa tu stre-
távajú na literárnych, informačných 
hodinách a tvorivých dielňach.  Deti 
MŠ SNP strávili hodinku s Rozprávka-
mi o dopravných značkách, prečítali 
a zdramatizovali si rozprávku Ako išlo 
vajce na vandrovku, porozprávali si 
o knižnici a mnoho ďalších podujatí. 
Širokú čitateľskú verejnosť pozývame 
do našej novej zrekonštruovanej 
knižnice. V knižnici čaká každého 
milovníka kníh univerzálny knižničný 
fond, nové knihy, časopisy, denná 
tlač. Navštívte nás, staňte sa čitateľmi 
knižnice. Veď knižnica je otvorená pre 
všetkých!

Pripravujeme v júni:
Jubilujúci spisovateľ: Peter Glocko 
(70. výr.narodenia ), Vincent Šikula 
(15. výr. Úmrtia)

1. 6.  Knižnica deťom. 
Zábavné popoludnie k MDD. 
Nový detský čitateľ zápis zdarma.

2. 6. Čítajme si. 
Detský čitateľský maratón. 
Pokus o prekonanie rekordu.

8. 6. Handlová v retrospektíve. 
Vedomostná súťaž k 640. výročiu           
v spolupráci s CVČ.

Čo sme prečítali. 
Literárne hodiny o prečítaných kni-
hách spojené s požičaním nových 
kníh. 

Zážitkové čítanie z kníh sloven-
ských autorov. Pre 1. st. ZŠ

- O GuľkoviBombuľkovi
 (M. Ďuríčková)
-  Námorník Kapko Dierka
  (J. Navrátil)
Literárne hodiny. 
Tématické hodiny. 
Podľa záujmu vyučujúcich.

Pobočka v ZŠ MC:      
Škôlkari v knižnici
Zápis prvákov ZŠ MC
Moja mama je bosorka (G. Futová). 
Beseda o knihe
Krajina AGORD (D. Hevier). Beseda 
o knihe

Mesto Handlová petícii 
nevyhovelo

27. apríla 2016 obdržalo mesto 
Handlová petíciu svojich obyvateľov 
o zachovanie predajne „Jabĺčkárne“ 
spoločnosti Fructops.r.o. na Morov-
nianskom sídlisku. Petíciu podpísalo 
157 obyvateľov. Mestské zastupiteľ-
stvo však už v roku 2008 schválilo 
zámer predaja pozemku, na ktorom 
sa predajňa nachádza. Primátor mes-
ta bol zároveň poverený rokovaním s 

investormi a vyjednaním najvýhod-
nejších podmienok pre mesto, čím by 
sa vyriešili problémy najväčšieho síd-
liska v meste – doprava, parkovacie 
miesta, chýbajúce kvalitné obchodné 
centrum a služby. Po dlhých rokoch 
mesto dostalo prijateľnú ponuku od 
spoločnosti Immobilien manage-
ment, s.r.o. Tá sa zaviazala vybudovať 
na predmetnom pozemku prízemné 
obchodné centrum retailového cha-
rakteru s potravinovým a nepotravi-
novým sortimentom. Súčasťou tohto 
centra je aj Hobby dom – všetko pre 

kutilov a záhradu. Odpredaj pozemku 
investorovi schválilo mestské zastupi-
teľstvo 28. apríla 2016.
Spoločnosti Fructop, s.r.o. boli po-
núknuté náhradné priestory, ale 
spoločnosť sa rozhodla nepokračovať 
v podnikateľskej činnosti na území 
mesta a preto sa pristúpilo k uza-
tvoreniu dohody o ukončení nájmu 
pozemku k 31. 5. 2016.

Celé znenie Výsledku vybavenia pe-
tície ev.č. A2/Pa/16/2963 nájdete na 
www.handlova.sk.
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Hornonitrianska 
futbalová 24-ka
Nadšenci futbalu v spolupráci s mes-
tami Handlová a Prievidza, FC Baník 
horná Nitra a ďalšími partnermi 
Vás pozývajú na 4. ročník Horno-
nitrianskej futbalovej 24 hodinovej 
nonstopky, kde si zmerajú sily od-
vekí rivali Krekáči a Bôbari. Podujatie 
plné futbalu, zábavy, atrakcií zdar-
ma pre deti aj dospelých sa bude 
konať v sobotu 25.6. so začiatkom 
o 12.00hod do nedele 26.6. a záve-
rečným hvizdom o 12.00 hod v areáli 
Základnej školy Školská v Handlovej. 
Pre návštevníkov je priprave-
ný nonstop bufet, živá hudba 
– skupina ZH BAND, DJ, vystúpenie 
tanečných skupín, tombola, maľo-
vanie na tvár, púšťanie lampiónov 
a iných zaujímavých vystúpení.

Registrovať sa môžu vopred druž-
stvá aj jednotlivci na tel. čísle 0905 
542 596 alebo na mail: uricek@huti-
raslovakia.sk, alebo priamo na akcii.
Pre širokú verejnosť VSTUP VOĽNÝ!
Príďte podporiť futbal a zabaviť sa!

ÚSPEŠNÍ TANEČNÍCI 
Z HANDLOVEJ

Reč je o tanečnej škole VOLCANO, 
ktorá už 16 rokov tancuje s radosťou 
a  vášňou. Potvrdilo sa to aj na tohto-
ročných Majstrovstvách Slovenska 
vo výrazových tancoch, ktoré boli 
zároveň aj kvalifikačným kolom na 
Majstrovstvá Európy. Do Handlovej 
tanečníci priniesli:

1.miesto choreografia Sugar
1.miesto choreografia Lentilky
1.miesto choreografia Danceforjoy
1.miesto choreografia Dance in 
theheart
2.miesto choreografia Otrokyne
2.miesto choreografia Feelthe beat
3.miesto choreografia Pat a Mat.

Súťaže sa zúčastnili nielen skúsení 
tanečníci, ale aj začiatočníci a dámy 
z tanečných kurzov orient a latino. 
Na získanie postupu na Majstrovstvá 
Európy bolo potrebné dosiahnuť 
určitý počet bodov. Stalo sa, že 
aj skupiny, ktoré sa umiestnili na 
prvom mieste vo svojej kategórii 
napokon nomináciu nezískali. Nám 
sa podarilo nominovať so šiestimi 
choreografiami zo siedmich. 

Okrem súťaže sme absolvovali nie-
koľko vystúpení a na mnohé sa ešte 
chystáme. Sledujte náš facebook 
SZUŠ VOLCANO a príďte podporiť 
našich tanečníkov na super akcie v 
našom meste.

Mestská polícia zaznamenala za me-
siacapríl – máj 2016 (od 20.4.2016 do 
19.5.2016) celkom 337 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 90 priestupkov, 
z ktorých bolo 33 zistených vlastnou 
činnosťou a 17 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom bolo 
zistených 40 priestupkov. 

Z celkového počtu bolo 34 dopravných 
priestupkov. V 4 prípadoch použili 
príslušníci TPNZOMV, tzv. papuču.Na 
úseku podnikania - 1 priestupok.Proti 
alkoholizmu – 1 priestupok.VZN č. 
8/2013 – o zákaze podávania alebo po-
žívania alkoholických nápojov v územ-
nom obvode mesta Handlová, Novej 
Lehoty a Morovna - 20 priestupkov.Proti 
verejnému poriadku bolo riešených 24 
priestupkov, z ktorých boli2 priestupky 
na úseku rušenia nočného kľudu, 1 prie-
stupok na úseku verejného pohoršenia 
a 21priestupkov na úseku znečistenia 
verejného priestranstva. Proti majetku 
boli riešené 2 priestupky.

V 6 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 trestného 
činu boli 2 priestupky odovzdané na 
OOPZ.

Príslušníci mestskej polície odchytili 
3 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku /všetkých odchytených psov si 
z útulku zobrali ich majitelia/.  
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 91 zákrokov a 8 výjazdov k na-
rušeným monitorovaným objektom. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a ties-
ňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP 
vykonaných 12 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od 20.4.2016 
do 19.5.2016:

21.4.2016 o 13:55 hod. – telefonicky 
oznámila 78-ročná pani, že bola uvede-
ná do omylu a odovzdala neznámemu 
mužovi peňažnú hotovosť 4000 €. Na 
mieste sa nachádzala oznamovateľka, 
ktorá hliadke uviedla, že jej viackrát vo-
lal neznámy muž a po telefonickom roz-
hovore uviedol, že pozná jej syna. Muž 
uviedol, že jej syn potrebuje na nové 
auto 4000 € a preto posiela svojho dob-
rého kamaráta, ktorý sa volá pán Kováč. 
Menovaná uviedla, že pán Kováč prišiel 
pred vchod domu a ona mu odovzdala 
peňažnú hotovosť a následne muž 
z miesta odišiel preč. Vec bola oznáme-
ná OOPZ Handlová pre podozrenia zo 
spáchania prečinu podvodu.

21.4.2016 o 14:15 hod. –hliadka pri 
kontrole Mierového námestia počula 
detský krik. Na Ul. Lipová č. 8 pred 
vchodom do tanečnej školy Volcano 
sa nachádzala maloletá dievčina, ktorá 
hliadke uviedla, že si nevšimla vozidlo, 
ktoré prechádzalo cez cestu a následne 
jej prešlo po nohách pravým predným 
kolesom. Hliadka na mieste zistila 
totožnosť vodiča vozidlaa na miesto 
bola privolaná hliadka ODI Prievidza. 
Na miesto sa dostavila matka maloletej, 
ktorá zostala pri svojej dcére a hliadka 
ODI Prievidza ich odviezla do NsP Boj-
nice na lekárske vyšetrenie. 

21.4.2016 o 17:20 hod. - hliadka 
spozorovala partiu mladistvých ako 
sedia v altánku na Ul. 29. augusta č. 11 
a konzumujú pivo. Po zistení totožnosti 
boli osoby predvedené na útvar MsP a 
za prítomnosti rodičov bola vykonaná 
dychová skúška na prítomnosť alkoho-

lu v dychu s pozitívnymi výsledkami. 
Tiež bolo istené, že alkohol im predala 
predavačka vo večierke, ktorá bola za 
predaj alkoholu mladistvým a malole-
tým osobám riešená v zmysle zákona. 
Priestupky boli taktiež ukončené 
v zmysle zákona. 

30.4.2016 o 03:00 hod.–operátor MKS 
oznámilhliadke MsP, že na Ul. Fučíkovej 
leží neznámy chlap. Hliadka na mieste 
zistila, že oznam sa zakladá na pravde. 
Na mieste sa nachádzal muž, ktorý na 
otázky hliadky spočiatku neodpovedal, 
ale po chvíli začal reagovať. Bol značne 
pod vplyvom alkoholu, bez topánok, 
nad ľavým okom mal tržné zranenie, 
spôsobené pádom na obrubník a 
taktiež krvácal na rukách. Hliadke sa 
sťažoval na bolesti hlavy a neskôr aj bru-
cha. Vyžiadal si RZP, ktorú hliadka ihneď 
zavolala. Na miesto sa dostavil aj jeho 
kamarát, ktorý hliadke uviedol, že spolu 
pili a keď od neho odchádzal, musel 
spadnúť a zraniť sa. Hliadka počkala do 
príchodu RZP, ktorá si muža prevzala.

6.5.2016 o 21:26 hod. - stála služba 
OOPZ Handlová požiadala o asistenciu 
pri nehode zrazenej neznámej osoby 
vlakom na železničnej trati za sídlis-
kom Okružná. Po príchode hliadky sa 
na miestenachádzala hliadka OOPZ 
Handlová, hliadka železničnej polície 
a dve vozidlá RZP. Hliadka MsP sa spo-
ločne s hliadkou OOPZsnažila upokojiť 
situáciu, nakoľko sa vo vlaku nachá-
dzali cestujúci pod vplyvom alkoholu. 
Hliadka cestujúcim vysvetlila, že vlak 
bude meškať cca 2 hodiny, nakoľko 
bola zrazená a ťažko poranená osoba. 
Hliadka zotrvala na mieste a spoločne 
s hliadkou OOPZ a ošetrujúcimi lekármi 
odniesli zranenú osobu na parkovisko 
na Ul. Okružnú, kde bola osoba nalože-
ná do vozidla RZP.                                 MSP

Mestská polícia informuje...

V sobotu 14.mája 2016 predviedli 
mladší mini ŠBK Handlová v lige 
starších mini malý basketbalový 
zázrak, keď uspeli v oboch zápa-
soch proti staršej a skúsenejšej 
Banskej Bystrici.

Pre porovnanie, v októbri proti tomu 
istému súperovi prehrali Handlovča-
nia o 40 bodov.

ŠBK HANDLOVÁ - ŠKP B. BYSTRICA
 19:13 (6:2, 4:4, 6:4, 3:3)
ŠBK HANDLOVÁ - ŠKP B. BYSTRICA 
28:25 (9:5, 4:10, 4:4, 9:6)

Tréner ŠBK Handlová Ján Beránek:
 „Skvelý tímový výkon celého mužstva 
nás priviedol k najlepšiemu zápasu 
v sezóne, keď sme senzačne zdolali 
staršiu a skúsenejšiu B.Bystricu. Celý 

týždeň sme sa na tréningoch venovali 
obrane, čoho výsledkom bolo len 13 
bodov B.Bystrice v prvom zápase a 25 
bodov v druhom zápase. Chlapci opäť 
dokázali, že nám rastie naozaj skvelá 
partia šikovných mladých basketbalis-
tov, o ktorých budeme ešte v budúcnos-
ti určite počuť.“

RED

Minibasketbalisti z ŠBK Handlová  a ich malý  basketbalový zázrak  

Rekordný počet rybárov

24.ročník pretekov O pohár primáto-
ra Handlovej  v love rýb na udicu sa 
vydaril po všetkých stránkach. Bolo 
skvelé počasie a rekordný počet 
účastníkov. Na handlovský rybník pri-
šlo 127 rybárov. Víťazom sa nakoniec 
stal Žiarčan Adrián Kazar. 13 kaprov 

mu prinieslo 666 bodov. Druhý bol 
opäť Žiarčan Tomáš Harach a tretí 
Handlovčan Darius Wlodarčik. Aj titul 
najväčší úlovok putoval do susedné-
ho Žiaru.

V nedeľu na rybníku chytali deti a 
kluboví funkcionári. Detí bolo 21 a 
najlepšie sa darilo len šesťročnému 

Adriánovi Paukovovi. Druhý skončil 
Vladimír Peťko a tretí Marko Chrenov-
ský. Z titulu najväčší úlovok sa tešil 
Vladimír Fabian mladší, ktorý vytiahol 
kapra dlhého 64 centimetrov. Medzi 
klubovými funkcionármi zvíťazil Ru-
dolf Švarc – 19 kaprov a 966 bodov. 
Druhý bol Peter Šebesta a tretí Erik 
Hegli.                                                       Rd
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O kôš mesta 
Handlová
V dňoch 24.-25. júna 2016 sa na 
Námestí baníkov uskutoční  32. 

ročník basketbalového turnaja pod 
názvom „O kôš mesta Handlová „ 
Hlavným poriadateľom je družstvo 
Čajakov  /+421 907 898 867 email: 
tiborjany50@gmail.com 
Štartovné : 100 €/družstvo.

Kapitáni družstiev  kontaktujte or-
ganizátora  najneskôr do 24.5.2016, 
z dôvodu veľkého záujmu štartu na 
tomto turnaji.    

J.Daubner

ARTANO  NÁS  NAŠTARTOVALO 
HYMNOU SR

Plavecké preteky O pohár mes-
ta Handlová v plávaní žiakov 
kategória „C“ pre 9 a 10 ročné 
deti z celého Slovenska,  už po 
dvadsiatypiatykrát zorganizoval 
Plavecký klub Handlová pod 
vedením  prezidentky klubu Mgr. 
Márie Májovej, na Plavárni mesta 
Handlová. 

V sobotu 21. a  v nedeľu 22.mája sa 
stalo návštevníkmi Handlovej  202 
pretekárov,   ich trénerov a rodičov 
z 28. plaveckých klubov z  celého 
Slovenska. Preteky slávnostne otvo-
ril  zástupca primátora Dušan Klas. 
Poprial pretekárom zdarný priebeh 
pretekov, výborné výsledky a hlav-
ne  príjemný pobyt v našom meste.  
Organizátori  už po druhýkrát oživili 
preteky o elektronickú časomieru, 
ako aj o kategóriu  najmenších r. 
2008 a mladších registrovaných 
plavcov. Týchto malých plavcov sa 
z celého Slovenska zišlo 58.  Tréneri 
Plaveckého klubu Handlová Miloš 
Váňa, Ivana Hromádková, Stanislava 
Gregorová, Zuzana Pokrývačová 
a Mária Májová, ktorí sa venujú  
malým plavcom, opäť postavili na 
preteky tieto horúce želiezka : naj-
mladší boli  pretekári  “D” kategória 
Jakub Svitok (2009) a Kristián Kúdela 
(2009), Filip Juríček, Sandra Pukačo-
vá, Kiara Mikušová, Lívia Šabľová, 

Nezvyčajné otvorenie pretekov

Viktória Škultétyová, Róbert Suja,  
Karolína Vetráková (ročník 2008).

Kategóriu “C”,  pre ktorú boli tieto  
preteky neoficiálnymi majstrovskými 
pretekmi reprezentovali Samuel Ci-
buľa, Adam Kindernay, Denis Krištof, 
Paulína Knapeková, Andrej Oboňa, 
Adrián Peprík, Marek Šteták, Kevin 
Turčan. Na stupeň víťazov sa posta-
vili celkom štyrikrát - Filip Juríček  
2.miesto  v disciplíne 25 m voľný 
spôsob a 1.miesto  v disciplíne 25 m 
prsia a Karolína Vetráková 2.miesto 
v disciplíne 25 m znak a 1.miesto na 
25 m prsia.  

Ostatní naši plavci zaplávali svoje 
osobné rekordy a tým si vylepšili po-

zíciu v ďalších súťažiach. Ďakujeme 
za vzornú reprezentáciu Plaveckého 
klubu.

Putovný pohár mesta Handlová  si  po 
druhýkrát  vybojoval  Plavecký klub 
Martin s celkovým počtom bodov 93 
výrazne pred PK Prešov - 33 bodov 
a tretie miesto získal Plavecký klub 
Banská Štiavnica s 22 bodmi. 
Bez podpory našich rodičov a spon-
zorov by sme takéto krásne podujatie 
len veľmi ťažko zorganizovali a preto 
sa im touto cesto chceme srdečne 
poďakovať.

Viac informácií o PK Handlová na  
facebookovej stránke  Plaveckého 
klubu Handlová.

Druhý dvakrát

Náš veteránsky chodec Eduard Stra-
ka odštartoval svoju 57. chodeckú 
sezónu v januári na bratislavských 
halových Majstrovstvách Slovenska 
veteránov v atletike. V chôdzi na 
3 km obsadil 2. miesto. 14. mája 
súťažili veteráni na 5 km trati na 47. 
ročníku medzinárodných chodec-
kých pretekov v Borskom Mikuláši. 
Tieto preteky boli zároveň Majstrov-
stvami Slovenska. Handlovčan vy-
bojoval i tentokrát 2. miesto. V jeho 
športovej kariére to bol už 53. štart 
na domácom šampionáte. Za toto 
obdobie získal 27- krát zlato, 9- krát 
striebro a 6 - krát bronz.

Strelecký memoriál 
Jána Urminského

V nedeľu 15. mája zorganizovalo Združenie 
technických a športových činnosti, Zá-
kladná organizácia Handlová – strelectvo,             
5. ročník Memoriálu Jána Urminského. Ak 
nie ste športovým strelcom, toto meno vám 
možno nič nepovie. Ale vo svete, kde sa 
triafa do čierneho, je to známy pojem. Ján 
Urminský bol majstrom športu a viacnásob-
ným majstrom Československa.

Na Memoriál si prišlo zasúťažiť 51 strelcov     
z celého Slovenska. Strieľalo sa z dvoch 
typov zbraní - zo športovej malokalibrovky     
a zo služobnej veľkorážnej pištole.
 
Aj tentokrát sa dobre darilo Martine Khue-
bachovej.  Z 30 strelcov v kategórii športová 
pištoľ bola najlepšia. Z veľkorážnej služob-
nej pištole najlepšie triafal Ján Vnučko z BC 
Prievidza, ktorý sa stal aj celkovým víťazom 
5. ročníka Memoriálu Jána Urminského. 
Podporiť súťažiaciach prišiel aj syn Jána Ur-
minského Dano, ktorý  lásku k streľbe zdedil 
po svojom otcovi. 

IS

Odstávka Plavárne
Krytá Plaváreň oznamuje 
svojím zákazníkom, že  od 
1.7. do 16.9. bude 

zatvorená



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

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

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

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

A
K
C
I
A

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

Sobota   
09.00-13.00 hod

 0902 584 948       

ARMY SHOP SKLENÉ

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

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

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

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

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

Stavebniny Horný koniec 0905 259 192
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Digitálne Kino baník
Program 1. - 15.jún 2016

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

ZKÁZA KRÁSOU

3.6.PIA o 18.00h /USA/triler/110min/
ST/MP15/vstupné 4,-€
6.6.PON o 18.00h 

HRA PEŇAZÍ (PREMIÉRA)

5.6. NE o 16.00h /USA/dobrodružný/
101min/ČD/MP12/vstupné 4,-€
11.6.SO o 16.00h, 12.6.NE o 16.00h

NINJA KORYTNAČKY 2 
(PREMIÉRA)

5.6.NE o 18.00h /USA/
akcia,krimi/96min/ČT/
MP12/vstupné 4,-€
7.6.UTO o 18.00h 

OSTRÍ CHLAPCI 
(PREMIÉRA)

9.júna 2016  (F.K.REBEL), 
vstupné: člen FK 2,- €, 

nečlen FK 3,- €19.00h

PARA NAD RIEKOU

10.6.PIA o 18.00h /USA/akcia, 
fantasy/120min/ST/MP12/vstupné 
4,-€
11.6.SO o 18.00h, 12.6.NE o 20.30h 

WARCRAFT: PRVÝ STRET 
(PREMIÉRA)

11.6.SO o 20.30h /USA/horor/
134min/ST/MP15/vstupné 4,-€
12.6.NE o 18.00h,  13.6.PON o 18.00h 

V ZAJATÍ DÉMONOV 2
 (PREMIÉRA)


