
Máj mesiac lásky

Je alebo nie je najkrajší? No tak 
poďme a vymenujme jeho silné 
stránky:
- netrápi nás zimou ako január
- nie je taký krátky ako február
- nepodávame v ňom daňové pri-
znanie ako v marci
- nie je taký vrtošivý ako apríl a 
netrápi nás ani letnou horúčavou

Máj nám dáva vôňu pokosenej trávy, 
plnú náruč kvetov a prebúdza nielen 
prírodu, ale aj nás.  Je aj mesiacom 
prvej ozajstnej životnej skúšky a od 
zeleného stola, ako zo štartovacej 
rampy,  vystreľuje mladých v ústrety 
ich dospelým životom.  

Máj je ako infúzia, ktorou nám do žíl 
tečú slnečné lúče, ktoré roztápajú 
ľady. Prebúdza to najkrajšie v nás. Je 
to ako keby sme našim srdciam zave-
lili reštart a tie sa rozbehnú a hľadajú, 
čím by sa naplnili. Máj patrí láske, ale 
prečo, to nevieme. Možno je to tým 
slnkom, možno tou vôňou a možno 
to tak jednoducho malo byť.
     A máj aj inšpiruje.... už sa dá večer 
sedieť pri ohni pod hviezdami a na-
príklad napísať báseň:

Keď prebúdzaš sa do voňavého rána
a vtáci spievajú zaľúbené noty
Keď láska má moc
a nemá svojho pána
Tak je tu máj
čo zbaví srdcia prázdnoty

Tak sa zhlboka nadýchnite toho má-
jového kúzla, nech vo Vás zostane čo 
najdlhšie.

Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej

Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia Máj 2016

Po rekonštrukcii námestia 
mesto Handlová získalo ďalšie-
ho významného investora. 

Najväčšie sídlisko v meste už dlho-
dobo trápi  doprava, parkovacie 
miesta, chýbajúce kvalitné  ob-
chodné centrum a služby, ktoré by 
skvalitnili život  jeho vyše  6000 oby-
vateľom. Od roku 2008 bol primátor 
mesta poverený mestským zastupi-
teľstvom rokovať s investormi, ktorí 
by problémy sídliska Morovnianska 
cesta vyriešili. Po dlhom období, 
v ktorom síce developeri  prejavili 
záujem, ale nedokázali predložiť 
mestu ponuku, s ktorou by mesto 
súhlasilo, primátor mesta predložil 
poslancom  nové riešenie.  

Pán primátor,  už niekoľko týždňov 
či už na mestskej rade, alebo na 
pracovných stretnutiach prezen-
tujete nový návrh riešenia problé-
mov na Morovnianskom sídlisku. 
Mohli by ste ho vysvetliť občanom 
mesta aj na stránkach Handlov-
ských novín? 

Veľmi rád. Na Morovnianskom sídlis-
ku žije ako ste spomínali vyše 6000 
obyvateľov, ktorí  sa dennodenne 
musia prepravovať do práce, na 
nákupy, za rodinou jedinou komu-
nikáciou, ktorá ústi do križovatky  
na štátnej ceste.

Zložitosť tohto dopravného uzla 
je príčinou častých dopravných 
kolízií. Našou snahou je vyriešiť 

tento problém vybudovaním 
kruhového objazdu a mostového 
telesa tak, aby doprava na sídlisko 
bola bezpečnejšia a plynulejšia, 
umožniť obyvateľom sídliska naku-
povať  v novom obchodnom centre 
priamo na sídlisku a tým čiastočne 
odľahčiť dopravu zo sídliska, vybu-
dovať  vlakovú zástavku, čo by tiež 
odľahčilo dopravu a vybudovať 
nové parkovacie  miesta pre 300 
– 400 motoristov.  
Nie je jednoduché nájsť investora, 
ktorý by tieto problémy vyriešil 
naraz,  o čom svedčí aj fakt, že s jed-
notlivými ponukami sa zaoberáme 
už pomaly 10 rokov. Došlo aj k popí-
saniu mandátnej zmluvy, avšak

(pokračovanie na str. 4)  

Do Handlovej mieri investícia za 8 mil. eur

Primátor mesta Rudolf Podoba na rokovaní s investorom Romanom Žigmundom

8. máj  - Deň matiek
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Keď čas beží spoločne
V prípade manželov Spiškovcov to 
platí doslovne. Obidvaja sa totiž 
venujú behu a spoločne každoroč-
ne absolvujú desiatky pretekov. 
Zatiaľ, čo Jozef Spiška behá vyše 
40 rokov, jeho manželka Valéria 
sa prvýkrát postavila na štart pred 
15 rokmi. 

Vraj o tom rozhodlo vrece zemiakov, 
ktoré „Čapo“ priniesol ako cenu              
z jedných pretekov. Počas 15-tich  
sezón získala Valéria Spišková niekoľ-
ko- krát  titul Majsterky SR behu do 
vrchu, crosse a víťazila aj v behu na 
cestách. Vo svojej kategórií  je niekoľ-
konásobnou víťazkou Slovenského 
pohára a vyhrala aj Karpatský pohár. 
Pravidelne sa zúčastňuje MS v behu 
do vrchu - World Masters Montain 
Runnig, ktorý sa koná pod záštitou 
IAAF.  Z týchto majstrovstiev sveta 
si priniesla medailu. Okrem behu do 
vrchu si odskočila odbehnúť jeden 
maratón v Berlíne a jeden v New 
Yorku.  Počas svojej kariéry sa stala 
uznávanou pretekárkou a získala 
si rešpekt nielen starších kolegýň, 
ktorých už nie je veľa, ale hlavne tých 
mladších. Nikdy preteky nevzdala, 
vždy dobehla, či to bolo v snehovej 
fujavici na Chopku, alebo po kolená 
vo vode na pretekoch v Poľsku.

Behu do vrchu sa na Slovensku 
venujú stovky športovcov. Ženy a 
muži štartujú spoločne, šport má 
svoje pravidlá a  je oficiálne zaradený 
do Slovenského atletického zväzu. 
Jedným z priekopníkov je aj Jozef  
„Čapo“ Spiška, ktorý preteká vyše 35 
rokov. Za ten čas si doniesol zopár 
medailí z Majstrovstiev  Slovenska       
v behu do vrchu, crosse  a  z ciest.       

Je viacnásobným víťazom horských 
maratónov a zúčastnil sa  behu do vr-
chu na všetkých horských hrebeňov-
kách organizovaných na Slovensku. 
Pravidelne sa zúčastňuje maratónov  
doma aj v zahraničí. Vyhral maratón 
v Trnave a maratón Bratislava - Ha-
inburg. Odbehol World Maratton Ma-
jors - 5 najväčších maratónov na sve-
te Boston, Londýn, Berlín, Chicago, 
New York. Sú to maratóny, kde účasť 
presahuje aj 50 000 bežcov. Hoci so 
svojimi teniskami prebehol skoro 
celý svet, najlepšie sa mu behá doma, 
okolo Handlovej, lebo okrem peknej 
prírody postretáva aj priateľov a vždy 
je na čo spomínať. 

Manželov Spiškových nespojil len 
zväzok manželský, ale aj láska k špor-
tu, behu a svojim aktívne využitým 
voľným časom môžu byť príkladom 
pre nejedného z nás, či naše deti.

VH

Urna od 190 €
Jednohrob od 330 €

Kamenárstvo Troják Handlová
0907 778 265

Akcia!

SBM – Expozícia uhoľného baníctva 
na Slovensku, Handlová pozýva 
“Múzeá sú dôležitou zložkou pri kultúrnej výmene, obohacovaní kultúr a vývoji 
vzájomného porozumenia, spolupráce a mieru medzi ľuďmi”

 Od vyhlásenia Medzinárodného dňa múzeí si múzea a ich priaznivci na ce-
lom svete  každoročne pripomínajú tento deň ako sviatok všetkých múzejníkov. 
Múzeá sa ešte viac ako po  iné dni v roku práve 18. mája otvárajú návštevníkom, 
aby pripomenuli širokej verejnosti  svoje úlohy a poslanie, ktoré v každej kul-
túrnej spoločnosti majú. Múzeá v tento deň  pripomínajú svoje nezastupiteľné 
a nezameniteľné postavenie pri ochrane súčasti kultúrneho dedičstva - hmot-
ných dokladov, zbierkových predmetov - muzeálií, ktoré cieľavedome zhromaž-
ďujú a ochraňujú a po odbornom i vedeckom zhodnotení prezentujú rozličnými 
spôsobmi a formami verejnosti.

 Medzinárodný deň múzeí prispieva k pochopeniu poslania múzeí ako inšti-
túcií, slúžiacich verejnosti a v záujme verejnosti zhromažďujúcich a ochraňujú-
cich dedičstvo  minulosti. Jeho cieľom je ukázať, že múzeum nie je len miestom 
vzdelávania a poznávania, ale aj miestom určeným na oddych a zábavu pre 
všetkých ľudí bez ohľadu na vek, vzdelanie,  náboženskú a rasovú príslušnosť, 
kde aktivizujú všetky zmysly. 

 SBM – Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová Vás pozýva 20. 
a 21. mája 2015 na MDM 2016 do svojich priestorov. Spoločne sa prejdeme po 
uhoľnej expozícii  a v ekodielničke si technikou quillingu zhotovíme napr. per-
moníka, banícky huntík či sv. Barboru, ochrankyňu baníkov. Otvorené bude v 
piatok od 9.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 22.00 h.

Jana Oswaldová
Tel: 046/5423973

E-mail: handlova@muzeumbs.sk



Mesto Handlová sa už tradične 
zapája do osláv Dňa Zeme.  V pia-
tok, 22. apríla 2016  sme oslávili 
12. ročník. 

Deň Zeme sa tento rok zapojil i do 
osláv narodenín mesta – hlavným 
podujatím bolo vytvorenie veľkej 
číslice 640 z plastových vrchnáčikov. 
Všetky použité vrchnáčiky – i tie, 
ktoré mohla verejnosť zbierať do 
žltého kontajnera na námestí, boli 
odovzdané rodine Chrenkovcov 
a ich ťažko chorej Martinke. Mestská 
spoločnosť Hater – Handlová oslávila 
i 10. výročie separovaného zberu. 
Boli sme svedkami netradičnej mód-
nej prehliadky, ktorá bola zbierkou 
tvorivosti, nápaditosti a kreatívnosti 
módnych tvorcov zo všetkých škôl na 
území mesta. 

Enviroprehliadka všetkým ukázala, že 
aj zdanlivo nepotrebný každodenný 
odpad sa dá využiť napríklad i ako 
štýlová ozdoba na taške, či tričku. 
Na jednotlivých kolekciách bolo 
čo obdivovať. Ošatenie vyrobené 
z recyklovaného materiálu bolo 
predstavené ako bežné oblečenie, 
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Kúpte si šindeľ 
a pomôžte

Veža stojaca nad mestom ako maják, 
ktorý vždy vidíme na ceste domov. 
Dominanta mesta zasvätená našej 
patrónke svätej Kataríne. Budova 
stará ako Handlová sama a najstaršia 
historicko-kultúrna pamiatka na úze-
mí mesta – náš kostol.
Hovorí sa, že múry budov si pamätajú. 
Stoja v plynúcom čase, chytajú nálady 
a pocity ľudí. Náš kostol si počas svojej 
šesťstoštyridsať ročnej histórie pamä-
tá už všeličo. Prestavali ho, opravovali, 
prerobili, pristavali priečnu loď, ktorú 
následne ku koncu II. sv. vojny zničila 
bomba. Kostol sa môže pochváliť 
gotickými klenbami vo veži a svätyni. 
Jeho jedinečnosť spočíva i v šindľovej 
helme pozostávajúcej zo systému 
viacerých cibúľ a lucerien. Tieto krásy 
nášho kostola patria k najkrajším na 
Slovensku.

V súčasnosti je však pohľad na túto 
krásu narušený vypadanými šindľami 
a zeleným nádychom. I keď múry 
dokážu stáť storočia, drevený šindeľ 
neúprosne nahlodáva zub času. O sta-
ve strechy na kostole a nutnosti jej 
rekonštrukcie sme sa rozprávali s tým 
najpovolanejším, našim duchovným 
otcom Petrom Repom.

„Kroky k rekonštrukcii strechy už začal 
robiť môj predchodca. Pre nás je najdô-
ležitejšie uchovať stavbu kostola, ktorá 
je vzácnou pamiatkou nielen mesta, ale 
aj celého regiónu pre budúce generácie. 
Snažíme sa zabrániť havarijnému stavu 
a začať opravovať strechu, kým je ešte 
čas. Strecha sa naposledy opravovala 
v rokoch 1957 – 1965 a moji pred-
chodcovia predĺžili jej životnosť tým, 
že sa o ňu starali, pravidelne ju čistili a 
natierali, za čo im patrí vďaka,“ hovorí 
Peter Repa. 

Keďže kostol je kultúrnou pamiat-
kou, jeho stav a opravy bolo nutné 
konzultovať s Pamiatkovým úradom. 
Stanovisko bolo také, že na opravu 
strechy nie je možné použiť nič iné 
ako drevený šindeľ. Ten je však i naj-
drahší. Na to, aby sa strecha opravila, 
sú teda potrebné financie. A to nie 
malé. V prípade handlovského kostola 
je predbežný rozpočet na opravu celej 
strechy pribl. 200 000 EUR. Najnutnej-
šia je však oprava vzácnej veže, čo 
potrebuje finančnú injekciu vo výške 
52 000 EUR. „Minulý rok v novembri 
sme požiadali o grant Ministerstvo 
kultúry v rámci projektu Obnovme si 
svoj dom. Boli sme úspešní, môžeme 
však rátať iba so sumou 15 450 EUR,“ 
upresňuje Peter Repa. Situácia si vy-
žiadala, aby handlovská farnosť požia-
dala Ministerstvo vnútra o povolenie 

vykonávať verejnú zbierku. Duchovný 
otec vysvetľuje: „Nie je v našich mož-
nostiach opraviť strechu z rozpočtu 
farnosti. Kostol patrí Handlovej, každý 
Handlovčan by mal byť hrdý na túto 
kultúrnu pamiatku. Treba sa však o ňu 
i starať. Preto sme chceli dať aj formou 
verejnej zbierky možnosť ľuďom 
dobrej vôle, aby sa mohli na obnove 
tohto kultúrneho dedičstva podieľať.“ 
Farnosť však má na predaj i darčekové 
predmety, z ktorých ide výťažok na 
opravu strechy kostola. Na tento účel 
bola vyrobená napríklad magnetka z 
lepenky, ktorá predstavuje jeden šin-
deľ. Takto môže mať každý z nás kúsok 
handlovského kostola na chladničke. 

Peniaze určené na opravu strechy 
Kostola sv. Kataríny a všetky transak-
cie tohto účtu môže každý sledovať 
prostredníctvom webovej stránky 
www.transparentneucty.sk. „Chcel 
som byť takýmto spôsobom nielen 
transparentný, ale stať sa najmä dô-
veryhodným partnerom pre všetkých 
dobrodincov, ktorí nám chcú pomôcť,“ 
hovorí Peter Repa.
Situácia na Slovensku nepraje finan-
covaniu obnovy kultúrnych pamiatok, 
náš kostol nie je jediný, ktorý sa borí 
s problémami. Ale...je to náš kostol, 
naša dominanta, naše dedičstvo...        
a teraz potrebuje našu pomoc.

VMT

ale videli sme i spoločenské šaty pre 
chlapcov i dievčatá a dve špeciálne 
kolekcie s názvom Voda a Záhrada, 
kde sa predstavili napríklad model 
Dúha po daždi, alebo Rajské kvety. 
Nechýbali ani všakovaké pokrývky 
hlavy. Tvorivé dielne boli zamerané 
najmä na výrobky z recyklovaného 
materiálu, ktoré sa niesli v téme 
mesto a jeho symboly. Deti dokonca 
pri tejto príležitosti vyrobili aj model 

námestia. Vyrábali sa i darčekové taš-
ky, pohľadnice, peračníky, lampášiky 
a mnoho iného.

Spoločnosť Hater – Handlová vyhod-
notila i zber papiera v školskom roku 
2015/2016. V prvej kategórii – základ-
né školy jednotlivci si s vyzbieraním 
687 kg papiera odniesol prvenstvo 
žiak ZŠ Morovnianska cesta Samuel 
Lekár. V druhej kategórii – mater-

ské školy jednotlivci vyhral Samuel 
Ofčák (MŠ elokované pracovisko 
Morovnianska cesta), ktorý vyzbieral 
419 kg papiera. Tretiu kategóriu – zá-
kladné školy – vyhrala ZŠ Školská. 

Žiaci spoločne vyzbierali 13 690 kg 
papiera, čo predstavuje 41,76 kg na 
jedného žiaka školy.

VMT

Vrchnáčiková 640-tka



Dali zelenú nákupnému 
centru

Vo štvrtok 28. apríla sa stretli 
handlovskí poslanci  na rokovaní 
mestského zastupiteľstva. 

V nakladaní s majetkom mesta sa 
poslanci zaoberali predajom pozem-
ku na Morovnianskom sídlisku, na 
území, kde dnes stojí predajňa jabĺk. 
Poslanci dali zelenú výstavbe nákup-
ného centra.

V ďalšom dali poslanci priestor 
handlovskému farárovi, ktorý pred-
stavil prítomným projekt na obnovu 
strechy kostola a informoval ich o 
verejnej zbierke na podporu tohto 
projektu. Prednosta mestského úradu 
predložil plán zasadnutí mestskej 
rady a mestského zastupiteľstva na 
II.polrok 2016.  Rokovanie pokračova-
lo návrhom plánu práce hlavnej kon-
trolórky na II.polrok tohto roka a tiež 
informatívnou správou o výsledkoch 

vykonaných kontrol v predchádzajú-
com období. V ďalšom bode konateľ 
MsBP Handlová Rudolf Vlk informoval 
poslancov o prideľovaní bytov a 
nebytových priestorov za I. štvrťrok 
2016. Bytový podnik pridelil za toto 
obdobie osemnásť bytov. deväť v 
novostavbách, štyri v Dome s opat-
rovateľskou službou a ostatné dostali 
prednostne záujemcovia s tým, že 

si pridelené byty opravia na vlastné 
náklady. V tejto chvíli nie je voľný ani 
jeden byt v správe bytového podniku.  
V rôznom informoval Peter Cagáň z 
referátu stratégie a projektov mest-
ského úradu o finalizovaní žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok na 
kompostáreň v Handlovej. Poslanci 
schválili 5% -tné spolufinancovanie 
vo výške 45 tisíc Eur.  IS (krátené)

Informácie z MsÚHandlovské         noviny4

POMÁHAME DOSAHOVAŤ 
VAŠE CIELE

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

Help, n.o. plánuje 
v máji otvoriť 
tieto kurzy:

· OPATROVANIE
      otvorenie 9.5.2016 
· ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ SBS,         
 otvorenie 23.5.2016
· OBSLUHA MOTOROVÝCH  
 VOZÍKOV 
 otvorenie podľa 
 individuálnych požiadaviek

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.

Zber separovaného 
odpadu

 4.5. plasty
 10.5. sklo
 11.5. papier
 18.5. plasty
 25.5. papier

Pozvánka 
na mestské 
zastupiteľstvo

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

26. mája 2016 
o 14,00 hod. 
do veľkej zasadacej miestnosti 
MsÚ Handlová. 

Pozvánku s programom nájdete 
na www.handlova.sk

Novootvorené 
a zrušené prevádzky 

M a r e c :
-Secondhand                                                                             
predajný stánok MC
- Predaj autodie-
lov a príslušenstva                                                
Prievidzská, s.č. 1991
- Predaj textilu a odevov                                                              
SNP 1 (OD Coop Jednota) 

Zrušené:
- Kancelária – rekonštrukčné 
práce, SNP 16

- Zákazkové  šitie                                                                           
Lipová 8

Nový predsedom 
ekonomickej komisie sa stal 
Ján Spevár
Mestské zastupiteľstvo Ťa na svo-
jom marcovom zasadnutí  schvá-
lilo za predsedu Ekonomickej 
komisie. Jedna otázka - čo je tvo-
jou prioritou ako predsedu tohto 
dôležitého poradného orgánu 
primátora mesta?

Chcel by  som svoje skúsenosti z 
podnikania preniesť aj do práce 
samosprávy. Peniaze sú dôležitým 
motorom rozvoja mesta, preto 
považujem za dôležité dobre 
odkomunikovať ich čerpanie, či už 
na pôde komisie, alebo priamo na 
mestskom zastupiteľstve.  A hoci 
má komisia len poradnú funkciu, 
verím, že jej odporúčania budú 
kvalifikované, odborné a hlavne 
budú podporovať rozvoj nášho 
mesta. 
Takisto sa chcem zamerať aj na 
transparentnosť a efektivitu čerpania 
prostriedkov z mestského rozpočtu. 

VHDo Handlovej mieri..
(pokračovanie zo str. 1)

predlžovanie termínu realizácie ma 
viedlo k tomu, že treba  sa vydať 
inou cestou.  

Na pracovných stretnutiach ste 
predstavili návrh spoločnosti 
IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o.  
a jej konateľ, pán Roman Žigmund 
nám ho prišiel osobne predstaviť. 
V čom teda spočíva? 

Návrh pozostáva z odpredaja 
pozemkov pribl. 25 000 m2 na 
Morovnianskom sídlisku investo-
rovi, ktorý vybuduje  -  nákupné 
centrum Kaufland, obchodné 
centrum  retailového typu  a tzv. 
malý obchodný dom Hobby dom 
– všetko pre kutilov a záhradu. 
Centrum bude prepojené s novou 
vlakovou zastávkou a súčasťou OC 
bude voľné parkovanie  pre cca 
300 vozidiel. Okrem toho rokujem 

o vybudovaní parkovacieho domu 
pre ďalších 300 vozidiel. 

V čom sa ešte zlepší život obyvate-
ľov sídliska? 

Investor preferuje hlavne bezpeč-
nosť a kvalitnú dopravnú dostup-
nosť. To znamená, že v okolí OC sa 
investor zaviazal zrekonštruovať 
chodníky pre peších. Y - nová križo-
vatka na MC bude nahradená kru-
hovou. A najdôležitejšia investícia 
bude nová kruhová križovatka na 
štátnej ceste! 

Nebojíte sa, že po otvorení OC 
zmizne život z centra mesta?

Nie, som presvedčený, že Námestie 
baníkov sa stane miestom oddychu 
a relaxu obyvateľov. Verím, že aj 
podnikatelia „vybehnú“ so svojimi 
terasami, čo chceme podporiť tým, 
že v horizonte 5 rokov nebudeme 
vyberať za terasy poplatky. Ná-

mestie čakajú ešte opravy v rámci 
záruky a potom bude plne    k dis-
pozícií občanom a organizáciám na 
organizovanie kultúrno-spoločen-
ských podujatí a takisto som vydal 
usmernenie, aby mestské organi-
zácie nasmerovali činnosť práve na 
námestie. Ak nevdýchneme život 
do centra mesta, bola rekonštrukcia 
zbytočná.

Vráťme sa ešte  k obchodnému 
centru na Morovnianskom sídlis-
ku. V akom časovom horizonte 
predpokladáte jeho otvorenie?

Na to nie je jednoduchá odpoveď. 
Predpokladám, že je možné vybu-
dovať všetky stavby - samotné OC, 
parkoviská, cestu, objazd, mostové 
teleso, vlakovú zástavku v hori-
zonte do dvoch rokov po získaní 
všetkých povolení.

Pán primátor ďakujem za rozhovor.
Vladislav Horváth
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Narodené detičky  
marec/apríl

Štefan  Tomko
Tobias  Hliva
Dávid  Hradňanský
Alexandra  Nagyová
Sofia  Lenhardtová
Petra  Tóthová
Ester  Dorčíková
Mia  Mészarošová
Sára  Ševců
Rebeka  Rybárska

Jubilanti v mesiaci   
A P R Í L     2016

Irena  Fusatá 
Rozália  Malanková 
Valéria  Francová 
Oľga  Ondrušková 
Lila  Kremnická 
Magdaléna  Tóthová 
Anna  Lukačková 
Zdenka  Kábrtová 
Anna  Marková 
Jozefína  Maslíková 
Anna  Krúpová 
Eugen  Grentzner 
Mária  Klačanská 
Vladislav  Docy  
Anton  Ondrejkovič 
Viera  Ulbriková 
Jozef  Kuco  
Július  Matyás 
Milan  Kúdela 
Vojtech  Lipták 
Miroslav  Novák 
Anna  Ševcůová 
Božena  Škultétyová 
Emília  Halmová 
Jozef  Padúch 
Mária  Ihlárová 
František  Mlynarčík 
Emil  Bubniak

Mestská polícia 
informuje...   

Mestská polícia zaznamenala 
za mesiacmarec – apríl 2016 /od 
18.3.2016 do 19.4.2016/ celkom 
408 udalostí. 

Zaevidovaných bolo 112 priestupkov, 
z ktorých bolo 35 zistených vlastnou 
činnosťou a 41 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom bolo 
zistených 36 priestupkov. Z celkového 
počtu bolo 33 dopravných priestup-
kov. V 4 prípadoch použili príslušníci 
TPNZOMV, tzv. papuču. Na úseku 
podnikania bolo zistených5 priestup-
kov. VZN č. 8/2013 – o zákaze podá-
vania alebo požívania alkoholických 
nápojov v územnom obvode mesta 
Handlová, Novej Lehoty a Morovna  
- 7 priestupkov. Proti verejnému po-
riadku bolo riešených 44 priestupkov, 
z ktorých bolo 5 priestupkov na úseku 
rušenia nočného kľudu, 3 priestupky 
na úseku verejného pohoršenia a 36 
priestupkov na úseku znečistenia ve-
rejného priestranstva. Proti majetku 6 
priestupkov.

V 17 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/. 
Príslušníci mestskej polície odchytili 
10 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku /8 odchytených psov si z útul-
ku zobrali ich majitelia a 2 psom bol 
nájdený nový domov/.  

Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 112 zákrokov a 15 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objek-
tom. V 2 prípadoch boli použité donu-
covacie prostriedky. Na žiadosť OOPZ 
Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 112 
bolo príslušníkmi MsP vykonaných 
20  zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od 18.3.2016 do 
20.4.2016:

19.3.2016 o 17:25 hod. – telefonicky 
požiadala hliadka OOPZ Há o súčin-
nosť pri Lidli, kde zadržali podozrivého 
motocyklistu. Na mieste bolo zistené, 
že vodič je pod vplyvom alkoholu. 
Hliadka OOPZ Há podozrivého pre-
viezla na útvar OOPZ Há a hliadka MsP 
zotrvala na mieste do príchodu jeho 
syna, ktorý motorku odtlačil do miesta 
bydliska.

23.3.2016 o 16:53 hod. - telefonicky 
oznámil obyvateľ Ul. 29. augusta, že 
sa mu jeho sused vyhrážal zabitím 
nožom. Hliadka MsP po príchode na 
miesto zistila, že oznamovateľ mal 
konflikt so susedom, ktorého bol upo-
zorňovať na hlučnú hudbu a popritom 
sa do toho zastaral aj sused z ďalšieho 
bytu. Muž, ktorý púšťal hlasno hudbu, 
sa začal oznamovateľovi vyhrážať 
zabitím a ku jeho dverám mal prísť 
aj s kuchynským nožom. Hliadka zo-
trvala na mieste do príchodu hliadky 
OOPZ Há, ktorá si udalosť prevzala. 
Dvere na byte, z ktorého hrala hlas-
ná hudba, boli otvorené dokorán 
a na podlahe ležal muž zjavne pod 
vplyvom alkoholu. Zranený nebol 
– ošetrenie odmietol. V kuchyni na 
stole ležal kuchynský nôž, ktorým sa 
mal vyhrážať oznamovateľovi. Hliadka 
MsP vykonala súčinnosť hliadke OOPZ 
Há a zotrvala na mieste až do ukonče-
nia služobných úkonov. Následne bol 
podozrivý muž predvedený hliadkou 
OOPZ Há na oddelenie OOPZ. 

23.3.2016 o 21:30 hod. - telefonic-
ky požiadali z OOPZ o preverenie 
oznamu na Partizánskej ulici, kde 
mala byť na osobnom motorovom 
vozidle prepichnutá pneumatika na 
zadnom kolese. Na mieste zistené, 
že sa oznam zakladá na pravde. Na 
ľavom zadnom kolese bola diera po 
pichnutí pravdepodobne nožom. 
Oznamovateľ uviedol, že vozidlo má 

len požičané. Svedok udalosti, ktorý 
bol na balkóne videl, ako od Hutiry idú 
traja chlapci. Jeden z nich sa odpojil 
a prepichol pneumatiku. Počul, ako 
koleso následne vyfučalo. Všetci traja 
odišli po Ul. Partizánskej smerom do 
mesta. Hliadka MsP zistila tri osoby na 
Ul. 29. augusta, ktoré ale neboli sved-
kom identifikované. Vec rieši OOPZ 
Handlová.

26.3.2016 o 01:37 hod. - telefonicky 
oznámil anonym, že na Mierovom 
námestí pri garážach neznámy pá-
chateľ poškodzuje modré vozidlo 
Škoda Fabia, stojace pri garážach už 
niekoľko mesiacov. Hliadka na mieste 
spozorovala podnapitú sediacu osobu 
pri vozidle Škoda Fabia. Zistené, že  
išlo o majiteľa daného vozidla. Hliadke 
uviedol, že sa pokúša dostať do auta 
z dôvodu, že stratil kľúče a náhradné 
sa nachádzajú vo vnútri vozidla. Me-
novaný sa snažil rozbitím okna dostať 
do vozidla. Bol upozornený na dodr-
žiavanie nočného pokoja. 

27.3.2016 o 11:05 hod. - telefonicky 
požiadala stála služba OOPZ o pre-
verenie oznamu na Pekárskej ulici, 
kde sa mal neznámy páchateľ vlámať 
do garáže. Po príchode na miesto 
bolo zistené, že oznam sa zakladal 
na pravde. Na mieste sa nachádzal 
majiteľ garáže, ktorý uviedol, že mu 
boli z garáže odcudzené dve vŕtačky, 
benzín a nejaké drobnosti. Neznámy 
páchateľ sa vlámal do garáže tak, že zo 
zadnej strany vysekal dieru do múru. 
Vec rieši OOPZ.

1.4.2016 o 10:00 hod. - telefonicky 
oznámené zo SOŠ na Lipovej ulici v 
Handlovej, že v budove A sa v areáli 
školy nachádza opitý žiak a robí hluk. 
Hliadka po príchode na miesto zistila, 
že žiak sa už nachádza pred areálom 
školy. Išlo o žiaka školy, ktorý bol 
zjavne pod vplyvom alkoholických 
nápojov. Hliadka na mieste zotrvala 
do príchodu RZP, ktorá si chlapca 
prevzala.

 Milan Pepich, náčelník Msp

Opustili nás  
marec/apríl

Ján  Pustaj   75
Dionýz  Jesenský  82
Július  Fellner   67
Pavol  Lihocký  60
Ondrej  Csegődi  98
Vladimír  Vabec   55
Ladislav  Komár   83
Ján  Pančík   70
Pavel  Hatala   51
Dagmar  Lacová  50
Mária  Švingalová  96
Katarína  Vetrichová  47
Beata  Hradňanská   42
Emília  Hakelová  85
Anna  Maszárošová  81
Magdaléna Gregorová  73
Mária  Horváthová  81
Andrea  Bieleschová  36
Lýdia  Schniererová  82
Ľudmila  Urbanová 93 

SENIOR   CENTRUM   HANDLOVÁ, n. 
o.,  mimo  už  poskytovaných  soci-
álnych  služieb (v  Zariadení  pre  
seniorov, v  Domove  sociálnych  
služieb, v  jedálni), začalo  posky-
tovať  prepravnú službu  v novom 
aute  pre svojich klientov i pre ob-
čanov mesta Handlová. 

KTO môže požiadať o prepravnú 
službu....
Prepravnú službu možno poskytovať 
občanom s trvalým alebo prechod-
ným pobytom v meste Handlová a je 
možné ju poskytnúť občanom s ťaž-
kým zdravotným postihnutím, ktorí 
sú odkázaní  na individuálnu prepra-
vu osobným motorovým vozidlom, 
alebo  občanom s nepriaznivým 
zdravotným stavom s obmedzenou 
schopnosťou pohybu po rovine,po 
schodoch a s obmedzenou schopnos-
ťou orientácie. 

ČO treba predložiť....
Každý občan, ktorý chce využívať  pre-
pravnú službu, si najskôr musí podať 
písomnú žiadosť so všetkými prílo-
hami u sociálnej pracovníčky senior 
centra a uzatvoriť zmluvu  o posky-
tovaní  sociálnej služby. Odkázanosť 
na individuálnu prepravu osobným 
motorovým vozidlom sa preukazuje 
posudkom vydaným príslušným Úra-
dom práce, sociálnych vecí a rodiny 
na účely kompenzácie sociálnych 
dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia podľa osobitného pred-
pisu alebo potvrdením poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti podľa osobit-
ného predpisu ( v súlade s §42 zákona 
č.448/2008 Z. z.).

AKO funguje prepravná služba ......
Prepravnú službu je možné využívať 
len v pracovné dni v čase 
od  7,00 hod. do 15,00 hod.:           

- na území mesta Handlová  
(s nahlásením  1 deň dopredu)                                                                     
- mimo mesta Handlová, v rámci 
okresu Prievidza  (s nahlásením min. 
3 dni dopredu).  

Každý   žiadateľ  si   sprevádzajúcu   
osobu   zabezpečí  individuálne. Pre-
pravnú  službu nemožno  poskytovať,  
ak  individuálnu  prepravu  možno  za-
bezpečiť inak (taxislužbou, rodinným 
príslušníkom, sanitkou).
V prípade záujmu vám poskytneme  
v  SENIOR  CENTRE  HANDLOVÁ, n. o., 
všetky potrebné informácie, vrátane 
cenníka.  
                                                    

Kontakt a bližšie informácie:                                                                                         
SENIOR CENTRUM  HANDLOVÁ, n. o. 
Ul.M.Krššákovej č.1, 972 51 Handlová                                                                                            
 Mgr. Daniela Báleková 
– sociálna pracovníčka                                                                                         
   Tel.: 046/5450458 ,  0917 127 450,  
daniela.balekova@seniorcen-
trum.handlova.sk  

Prepravná služba v SENIOR CENTRE HANDLOVÁ



ZaujímavostiHandlovské         noviny6

Už len kytičku na hrob môžeme Vám dať a  v srdciach navždy spomínať... 

Dňa 23.3.2016 uplynulo 18 rokov a 16.4.2016 uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustili naši starkí 

Anton Blaho a Alžbeta Blahová. 
S láskou spomínajú dcéra a synovia s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

Trio umelcov
Podľa názvu výstavy TRIO, ktorej vernisáž bola v utorok 5. apríla v Karpaty Art 
Gallery, sme hľadali troch autorov vystavených diel.  Priekopníčka sakrálnej 
tvorby a v tejto oblasti uznávaná slovenská umelkyňa Mária Nemčeková Chme-
liarová však už nie je medzi nami. V tradícii pokračuje jej dcéra s manželom. 
Zatiaľ čo tvorba Márie Nemčekovej – Chmeliarovej bola zameraná na sakrálne 
komorné témy, jej dcéra Zuzana Pallová Nemčeková sa zameriava na prírodu. 
Jej olejomaľby znázorňujú krajinu tak, ako ju vidí ona. S manželom Michalom 
Pallom sa spoznali na vysokej škole. Témou jeho sochárskych umeleckých diel 
je pestrá škála motívov. Od sakrálnej tvorby až po odkazy na prírodu. Okrem 
telefónov, v ktorých si vypočujete úryvky zo svätého písma,  nájdete na výstave 
aj vtipné monumenty, ako napríklad dielo Horenos, ktoré konfrontuje človeka 
s jeho pýchou. Mladý umelec jazdil v tínedžerskom veku závodne na bicykli a 
preto jeho ďalšou silnou inšpiráciou sú kolesá. 

IS

Knižnica informuje
Noc s Andersenom 2016 
Mestská knižnica sa zapojila do 11. ročníka No-
ci s Andersenom spolu s 235 knižnicami na Slo-
vensku. Rozprávkovo-dobrodružnú noc strávilo v 
našej novozrekonštruovanej modernej knižnici 18 
najlepších čitateľov, žiakov štvrtých ročníkov han-
dlovských ZŠ, spolu s troma knihovníčkami. Téma 
Noci 2016 bola „Putovanie storočiami“, venovaná 
640. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Han-
dlová. Naše putovanie sa začalo v knižnici. Privítali 
sme Andersena a žiaci dramatického odboru ZUŠ 
Handlová nám zahrali milé divadielko. Potom sa 
už začalo naše putovanie. Prvé zastavenie bolo v 
Dome stretávania karpatských Nemcov. Pozreli sme 
si pamätnú izbu, kde sme sa  dozvedeli o osídľovaní, 
o tradičnej kultúre, o starých nemeckých zvykoch  
v Handlovej. K Handlovej neodlučiteľne patrí ba-
níctvo. Naše putovanie smerovalo do Banského 
múzea. S prilbami na hlavách a banskými lampáš-
mi sme vstúpili do „bane“ a vypočuli si informácie 
a prezreli výstavu  o Ceste uhlia a uhoľnom baníctve 
na Slovensku. Tretie zastavenie bolo v Podnika-
teľskom inkubátore Asterion. Túto budovu deti 
poznajú a navštevujú počas dňa. Nachádzajú sa tu 
obchody, prevádzky. Ale v noci to bolo iné. O straši-
delné príbehy a stretnutie so strašidlami sa postarali 
pracovníci organizácie, Naše nočné putovanie sme 
ukončili na mestskej polícii, kde sa deťom páčil 
hlavne kamerový systém. Všetky zážitky z nášho pu-
tovania deti zaznamenali v nočnej tvorivej dielni na 
plagátoch: historická Handlová, banícka Handlová 
a Handlová dnes.
Dobrú noc medzi knihami sme si povedali rozpráv-
kami.  

Vymaľuj si erb Handlovej 
640 výročie založenia Handlovej si pripomíname 
so žiakmi handlovských ZŠ cyklom podujatí. Do-
zvedia sa o histórii Handlovej, o osídľovaní mesta, 
o baníctve, o patrónke mesta sv. Kataríne. Podujatie 
je spojené s tvorivou dielňou, kde si deti vymaľujú 
podľa predlohy erb Handlovej. 

Prváci v knižnici
13. apríla 2016 prišli prváci z našich základných škôl 
do priestorov knižnice. Keďže už poznajú všetky 
písmenká, môžu sa stať plnohodnotnými čitateľmi. 
Preto im v tento deň knižnica bezplatne vydala prvé 
čitateľské preukazy a mohli si hneď požičať svoju 

prvú knižku. Spolu s maskotom knižnice Knihuľkou 
sa porozprávali o tom, ako sa knižka zrodí a ako 
príde do knižnice, čo s ňou musia tety knihovníčky 
pred daním na pult urobiť, ukázali si rôzne druhy 
kníh - rozprávkové príbehy, encyklopédie a leporelá 
a oboznámili sa hravou formou s čitateľským po-
riadkom a správnym zaobchádzaním s požičanými 
knižkami. Malí čitatelia ešte len spoznávajú čarovný 
svet napísaných príbehov a určite, keď sa zlepšia v 
čítaní, si ho budú plnými dúškami užívať a stanú sa 
pravidelnými návštevníkmi našej knižnice.

Les ukrytý v knihe. Zážitkové čítanie.
Pri príležitosti Mesiaca lesov sme sa zapojili do ce-
loslovenského podujatia vyhláseného Národným 
lesníckym centrom Les ukrytý v knihe. Prostredie 
našej knižnice sa na chvíľu zmenilo na netradičnú 
lesnú vychádzku. Deti s knihami, rozprávkami a 
príbehmi spoznávali život v lese.  Spolu s lesným 
pedagógom si „kuchtili rôzne lesné dobrôtky“ ktoré 
sa dajú pripraviť z darov lesa. 

Naj čitateľ za rok 2015
Vyhlásili a ocenili sme najaktívnejšiu detskú čitateľ-
ku za rok 2015. Stala sa ňou opäť Martinka Lakato-
šová z 3.A. ZŠ MN, ktorá si minulý rok vypožičala a 

prečítala 175 kníh z knižnice. Martinka je najaktív-
nejšou čitateľkou už po druhýkrát

Pobočka knižnice v ZŠ MC 
Pobočka pripravovala podujatia pre žiakov morov-
nianskej školy, ktorí sa tu stretávajú na literárnych, 
informačných hodinách a tvorivých dielňach. Deti 
MŠ SNP a MC strávili veselé hodiny s  rozprávkou 
Ako išlo vajce na vandrovku.

Beseda so spisovateľom
Knižnica privítala 26. apríla vo svojich priestoroch 
slovenského spisovateľa a prozaika Antona Lauče-
ka. Ružomberský rodák vydal svoju prvotinu Zelená 
modrá v roku 1982. Doteraz má na svojom konte 
šestnásť titulov a televíznu inscenáciu Benedikt.
Pripravujeme v máji:
Jubilujúci spisovateľ: Janko Kráľ (140. výr. úmrtia); 
Dobroslav Chrobák (65. výr. úmrtia)
Gymnazisti v knižnici. Literárne hodiny
Deň matiek. Tvorivé dielne.
Zážitkové čítanie z kníh slovenských autorov. Pre 
1. st. ZŠ
· O Guľkovi Bombuľkovi (M. Ďuríčeková)
· Námorník Kapko Dierka (J. Navrátil)

D. Mikulášová, VMT



Dňa 16.4.2016 uplynulo 30 rokov, 
čo nás opustil milovaný manžel, 

otec, starký a prastarký 

Oto Papp 
a 6.5.2016 si pripomenieme jeho 

nedožité 82 narodeniny. 
S láskou spomínajú manželka, 

dcéra, syn s rodinami.
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Dňa 5.4.2016 uplynulo 20 rokov,
 čo nás opustil milovaný otecko 

Dezider Huszár, 
ktorý nám odovzdal len lásku 

a dobro. 

Kto ste ho poznali, 
spomeňte si spolu s nami. 

Dcéry Blanka, Helenka, 
syn Tonko s rodinami. 

Ocko, zo srdca nám neodídeš nikdy.

Dňa 29.5.2016 si pripomenieme 
nedožitých 75 rokov 

Ladislava Májového. 

S láskou spomína manželka, 
dcéra, nevesta a vnuci.

Dňa 26.5.2016 uplynie 20 rokov od chvíle, čo nás vo 
veku 78 rokov predišla do večnosti naša milá, obetavá, 

pracovitá a láskavá mama a stará mama

Marienka Pischlová. 

Nedá sa na ňu zabudnúť, už nemožno nič dopovedať... 
Môžeme len s láskou spomínať a s nami všetci, čo ju 

mali radi. Syn Marián s manželkou a dcérami.

Kto ťa poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie, čo sme 
v tebe stratili. V našom srdci žiješ večne ďalej s nami. 

1.5.2016 uplynulo 25 rokov, čo nás navždy opustil 

Jozef Hulinek. 

Spomína manželka, deti a vnúčatá. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

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

Dňa 27.5.2016 uplynie rok, čo nás nečakane navždy 
opustil môj manžel 

Ján Moravčík. 
S láskou spomína manželka, syn s rodinou 

a ostatná rodina.

Dňa 8.5.2016 uplynul rok, čo nás 
navždy opustil vo veku 57 rokov 

Bohuš Pavlák. 

Tí, čo ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. 

Priateľka Mária s rodinou.

„Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši. 
Čas plynie ako prúd, kto ťa  mal rád nemôže zabudnúť.“

Dňa 14. mája 2016 si pripomíname  nedožité  
70. narodeniny našej milovanej mamičky, 

babky a priateľky 

Marty Boďovej.

S láskou spomínajú deti s rodinami.

„Že čas bolesť zahojí, je len klam, čím ďalej ubieha, 
tým viac chýbaš nám.“

 Dňa 5.5.2016 uplynú smutné 2 roky, čo nás navždy 
opustila naša láskavá mama, starká, babka a prababka 

Alžbeta Lenčová.

Za lásku ti už nič nemôžeme dať, 
iba kyticu na hrob a spomínať. 

S láskou spomína dcéra Vlasta, synovia Karol, Zoltán a Július s rodinami. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku spolu s nami.

Sú vety, ktoré mu už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nikdy 
nezabudneme, sú okamihy, na ktoré s láskou spomíname. 

Škoda len, že nejde vrátiť čas... 

Dňa 1.5.2016 sme si pripomenuli 12. výročie úmrtia 
nášho milovaného otca, svokra a dedka 

Michala Chromika. 

Syn Michal s rodinou.

 6. mája 2016 si pripomíname 
6.výročie , čo nás navždy opustil náš 

drahý otec, starký a prastarký 

Ján Dobrotka. 

Ak ste ho poznali a mali radi, 
spomeňte si spolu s nami. 

Deti s rodinou.

Dňa 3. mája 2016 uplynuli 3 roky, čo nás opustil náš 
milovaný manžel, otec, starý otec  a kamarát 

Ladislav Lenhart.
 

 S láskou spomínajú manželka Ľubica, syn Lukáš a dcéra 
Lucia s rodinou.

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

veľký žiaľ. 

Dňa 20.4.2016 uplynulo  už              
18 smutných rokov,  čo nás náhle 

a navždy opustil náš milovaný 

Peťko Blaho. 
S láskou spomínajú rodičia, sestry 

a brat s rodinami a celá rodina.

Touto cestou ďakujeme všetkým 
blízkym a známym za účasť 

a kvetinové dary pri poslednej 
rozlúčke s našim milovaným ockom 

Ondrejom Csengődim, 

ktorý nás opustil dňa 7.4.2016 
vo veku 98 rokov.

 

Česť jeho pamiatke. 
Smútiaca rodina

Poďakovanie
Smútiaca rodina touto cestou 
ďakuje MUDr. Jánovi Šplehovi za 
dlhoročnú starostlivosť o nášho 
ocka  Ondreja Csengődiho a celému 
personálu Senior centra Sv. Kataríny 
v Handlovej za veľmi dobrú opateru 
v posledných mesiacoch jeho života.

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€

Železnica na hornej Nitre 
oslavuje 120 rokov

Železničná trať spájajúca Veľké Bielice 
s Prievidzou bola odovzdaná do 
užívania 18. apríla 1896.  Stavba trate 
spájajúcej južné územie Slovenska 
s hornou Nitrou si vyžiadala výstavbu 
celkom 76 mostov a priepustov. 
Najdlhšími boli oceľové mosty cez 
rieku Nitru s dĺžkou 65 m a Handlovku 
s dĺžkou 40 m. Na trati boli postavené 
3 väčšie stanice, 3 zastávky slúžiace 
ako nákladiská a 1 malá zastávka. 
Celkom sa postavilo 7 výpravných 
budov, 5 skladov a 1 výhrevňa. Trať 
s 12 strážnymi stanovišťami križovalo 
52 úrovňových priecestí, z ktorých 
boli závorami kryté iba 3. Príchod 
parného vlaku do železničnej stanice 
bol vtedy veľkou udalosťou. 
V sobotu 14. mája 2016 vás pozývame 
na víkend so železnicou, pri príležitosti 
120. výročia železnice na hornej 
Nitre. Víkendové podujatie pripravili 
Prievidzský parostrojný spolok o. z, 
Spolok výhrevňa Vrútky, o. z., Klub 
železničných modelárov Bojnice, 
o. z. spoločne s TSK, Slovenskými 
elektrárňami.   V priestoroch 
železničnej stanice Prievidza si 
budete môcť pozrieť modelové 
koľajisko, osobné a nákladné vozne 
premávajúce po železničných 
tratiach na hornej Nitre.  V priestoroch 
Zimného štadióna v Prievidzi si 
počas víkendu budete môcť pozrieť 

prácu modelárov a výstavu nielen 
železničných modelov, ale aj modelov 
lietadiel, lodí či automobilov. 

Stretnúť a odfotiť sa budete môcť 
aj s pýchou hornej Nitry, parnou 
lokomotívou 464.001 „Ušatá“. Hoci 
sa v súčasnosti podrobuje nutnej 
oprave parného kotla a výmene 
vyhrievacích potrubí, bude na 
všetkých návštevníkov čakať 
v priestoroch železničnej stanice.  
Oslava 120. výročia príchodu prvého 
parného vlaku na hornú Nitru bude 
samozrejme spojená aj jazdou 
parného vlaku. Spolok výhrevňa 
Vrútky pripravil jazdu parným vlakom 
475.196 „Šľachtičná“ na trase Prievidza 
– Veľké Bielice a späť, spojenú 
s prehliadkou objektu Elektrárne 
Nováky. 

Jana Oswaldová

Predaj aj na splátky 

Home Credit/Qautro, 
možnosť aj bez nulového navýšenia

Bol prvým
12. apríla 1961 odštartoval Jurij 
Gagarin z kozmodromu Bajkonur v 
lodi Vostok 1. Obletel Zem a po 108 
minútach letu úspešne pristál.

55. výročie tejto udalosti si 
pripomíname aj v Handlovej. Snaha 
poslanca Mestského zastupiteľstva v 
Handlovej Michala Hertlíka priniesla 
svoje ovocie. Na handlovskej pošte 
sa stala oficiálnou pečiatkou na 
označovanie zásielok pečiatka s 
podobizňou Gagarina. A v čitárni 
Mestskej knižnice v Handlovej sa 
krstilo. Pamätný list k 55. výročiu 
prvého úspešného letu do vesmíru 
nemohol byť pokrstený inak ako 
hviezdičkami. Krstným otcom sa stal 
autor maľby pamätného listu Tomáš 
Klenko a handlovský umelec Ján 
Procner.

Do základných a umeleckých škôl 
išla ešte v marci výzva pre žiakov, 
aby nakreslili Gagarina a veci s ním 
súvisiace. Vznikli prekrásne dielka 
plné hviezd, planét, rakiet, ufónov a 
samozrejme kozmonautov. Porota v 
zložení Michal Hertlík, Tomáš Klenko, 
Ján Procner a Viktória Moravčíková 
Timurová nemali ľahkú úlohu - zo 
122 krásnych malieb vybrali nakoniec 
osem najkrajších a traja mladí umelci 
si odniesli cenu útechy. 

Ocenení:
 Emka Reháková (CVČ)
 Tamara Paulíková (ZUŠ)
 Patrik Haneš (ZŠ Školská)
 Lenka Kotianová (ZŠ Školská)
 Sofia Smačková (MŠ)
 kolektívna práca MŠ, elokované  
 pracovisko Morovnianska cesta
 Matúš Matiaško (MŠ a ZŠ   
 Ráztočno)
 Katarína Stanková (ZUŠ)
 Emma Hanková (ZUŠ)
 Bibianka Ondrušková (CVČ)
 Sabína Kačáková (ZŠ Školská)
V prípade záujmu o  pamätný list 
a ostatný zberateľský materiál je 
potrebné obrátiť sa priamo na 
iniciátora tohto podujatia Michala 
Hertlíka.                                        

  VMT
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Program CVČ 
- máj 2016

Na bicykli 
bezpečne 
5.5.2016 o 9,00 hod.  
CVČ, AMK Baník Handlová 
dopravná súťaž 

Koleso nás spája
6.5.2016 o 13,00 hod. 
cyklistická štafeta na počesť našim 
padlým bojovníkom za mier 

Míľa pre mamu
7.5.2016 o 15,00 hod. 

Handlovské športové hry 
– gymnastický štvorboj
11.5.2016 o 8,30 hod. 

Morovnianska podkova 
14.5.20169,00 hod. 

Otváranie studničiek 
20.5.2016 o 14,00 hod. 
čarodejnícky sprievod prebúdza 
studničky  

Slovenský pohár v lezení Hutira 
21.5.2016 o 10,00 hod. 

Move Week 23.-29.5.
8,30 hod. 

43. ročník turistického pochodu 
„Po stopách Handlovskej dobro-
voľnej roty“ 
28.-29.5. o 8,00 hod. 
Handlová – Kremnica – Banská Bys-
trica a späť.

V dňoch 2.- 9. apríla 2016  študentky 2.A Gymnázia        
I. Bellu spolu s  A. Sivekovou navštívili Dánsko. Išlo 
už o druhú  pracovnú  a spoznávaciu návštevu v rámci 
projektu ,,Fair trade for a fair future“ (Spravodlivý ob-
chod), tentokrát v dánskom meste Sonderborg. 

Dievčatá mali možnosť spoznať krásy tunajšej krajiny,   
dánsky školský systém, stretli nových priateľov, zdokonalili 
sa v anglickom jazyku. Niektorí žiaci si precvičili aj nemčinu 
a pochytili aj základné slovíčka z dánskeho a talianskeho 
jazyka, keďže ide o medzinárodný projekt, do ktorého  sú 
zapojené okrem Dánska a Slovenska aj Taliansko, Anglicko 
a Nemecko. Komunikačné zručnosti si všetci zahraniční 
študenti testovali pri práci v skupinách, ktoré každý deň 
museli plniť zadané úlohy. Napríklad mali navrhnúť logo 

Fair traide, alebo spraviť prezentáciu či projekt na vopred 
zadané témy a pred ostatnými svoje práce odprezentovať. 
Okrem pracovných povinností si dievčatá našli čas aj na 
prehliadku školy a mesta, navštívili továreň firmy Danfoss, 
prechádzali sa ulicami najstaršieho mesta Ribe, boli na 
koncerte klasickej hudby, no  k ich najsilnejším zážitkom 
patrila jazda na segwejoch. Spomínané aktivity doplnili 
športom, v ktorom dominoval florbal.

V rámci uvedeného projektu si všetci zúčastnení vybu-
dovali nové priateľské vzťahy, spoznali nový kút sveta 
a handlovskí gymnazisti sa tešia na marec 2017, kedy 
budú hosťujúcou krajinou a privítajú na Slovensku svojich 
zahraničných priateľov.

Soňa Wollnerová (2.A)

Študentky gymnázia v Dánsku

Volcanu sa darí
Naše Volcano sa 15. apríla 2016 
zúčastnilo na celoslovenskej súťaži 
v Bojniciach, kde 72 tanečníkov re-
prezentovalo nielen tanečnú školu 
ale i mesto Handlová. Konkurencia 
bola veľká, museli sme bojovať s tý-
mi najlepšími ako je SZUŠ Xoana, 
ZUŠ Brilliant Kežmarok, ZUŠ Kúty 
a ZUŠ Adamante-Bratislava, ktorá sa 
venuje výhradne scénickému tancu. 
A ako sme dopadli? Opäť sa ukázala 
výnimočnosť SZUŠ Volcano a vše-
strannosť jej tanečníkov a tanečných 
štýlov.

A tu sú naše výsledky:

- kategória Open – prvýkrát sa zú-
častnili naši najmenší Minivolcaňáčik 
a v konkurencii štyroch choreografií 
si odniesli 1. miesto s choreografiou 
Sestričky Kozičky
- kategória Open HVK – naši juniori 
si zmerali sily v konkurencii šiestich 
choreografií a zvíťazili s choreogra-
fiou Sugar
- kategória Scénický tanec juniori 
– naše žiačky z Ráztočna si z jedenás-
tich choreografií vybojovali 1. miesto 
s choreografiou Otrokyne
- kategória Open – naše Baby Vol-
cano a Volcaňáčik sa medzi šiestimi 

choreografiami pretancovali na druhé 
miesto s choreografiou Lentilky
Všetkých hodnotila kvalifikovaná 
odborná porota z VŠMÚ a absolventi 
Súkromného tanečného konzervató-
ria...a preto sme nesmierne hrdí na 
našich tanečníkov.

Posilnení úspechom sme sa hneď na 
druhý deň, 16. apríla 2016 vybrali do 
Topoľčian, kde sa konala celosloven-
ská súťaž. Opäť sme čelili tým najlep-
ším – najväčšej špičke v scénických 
tancoch Vike Kozákovej a v hip-hope 
hviezdam ako Melánia Kasenčáková 
alebo Old schoolBrothers. Ukázali 

sme svoje kvality a priniesli sme 
z náročnej a skvelou technikou na-
bitej kategórie Scénika/Show krásne                  
3. miesto, zo štrnástich choreografií 
ho vytancovala Kristínka Kolorédyo-
vá. Tá napriek štúdiu na Súkromnom 
tanečnom konzervatóriu zostáva 
verná Volcanu.
Chceli by sme sa poďakovať našim 
žiakom, rodičom, fanúšikom i uči-
teľom...budeme sa naďalej snažiť 
o vašu priazeň a vy nám držte palce... 
V dňoch 29., 30. apríla a 1. mája nás 
čakajú nominácie na Majstrovstvá 
Európy v Leviciach.         

Vaša SZUŠ Volcano

Predám jednoizbový byt 
na sídlisku  MC Handlová. 
Nekontaktovať RK. 
T.č.: 0915 162 519

Moje mesto
Školský klub detí pri Základnej 
škole Mierové námestie v Handlovej 
pripravil pre deti súťaž pod názvom 
Moje mesto očami detí, venovanú 
k 640. výroèiu založenia nášho 
mesta. Súťaž sa uskutočnila v dvoch 
etapách. V  prvej etape deti pracovali 
s odpadovým materiálom a vytvárali 
najznámejšie stavby  nášho mesta 
a v druhej etape kreslili kriedou 
na dlažbu Handlovú kedysi, dnes  
a v budúcnosti. Najkrajšie práce boli 
ocenené diplomom a vecnou cenou.
H.Pepichová, vedúca ŠKD

Poradenstvo v oblasti 
podnikania
Potrebujete podnikateľský plán?

0465444013
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12. apríla sa žiaci handlovských 
škôl zúčastnili oblastného kola 
v gymnastickom štvorboji, ktoré-
mu predchádzalo okresné kolo. 
Víťazi okresného kola postúpili na 
oblastné kolo. 
Naše mesto malo zastúpenie vo 
všetkých kategóriách z troch zá-
kladných škôl v meste. Najmladšie 
dievčatká v kategórii „A“ /1.-3. ročník/ 
boli zo ZŠ Mierové námestie a obsadili 
1. miesto v zložení: Sofia Polakovičová, 
Vanesa Ďurkanová, Simona Štelclová, 
Karin Strižencová, Šárka Štupáková.

V kategórii „B“ dievčatá /4.-6. ročník/ 
mala zastúpenie ZŠ Morovnianska 
cesta, kde dievčatá v zložení: 
Timea Briatková, Lea Lomnická, Nela 
Lomnická, Petra Janíková, Miriam Du-
dášová obsadili 1.miesto.
                                                               

V kategórii „C“ dievčatá /7.-9. ročník/ 
boli úspešné dievčatá zo ZŠ Školská 
a obsadili tiež 1. miesto v zložení:
Erika Kočišová, Petra Rybárová, Tamara 
Pazderová, Tamara Kaplánová a An-
drea Golhová. 

Chlapci  za dievčatami vôbec nezao-
stávali a úspešne reprezentovali nie-
len svoje školy, ale i naše mesto.
V kategórii „A“ a „B“ chlapci, mala 
zastúpenie ZŠ Školská. Obe družstvá 
obsadili 1. miesto. Chlapci „A“ súťažili 
v zložení: Erik Ciglan, Peter Baláž, Filip 
Varga, Filip Juríček, Nicolas Drexler. 

Chlapci „B“ súťažili v zložení: 
Daniel Hock, Andrej Hlliva, Jakub Zbi-
ňovec, Martin Lajstrík, Juraj Horský. 

Kategória „C“ patrila ZŠ Morovnianska 
cesta, kde chlapci obsadili 1. miesto 
v zložení: Peter Molnár, Maroš Baláž, 
Roman Lacko, Radovan Zavali, Dušan 
Ištok.

Všetky spomínané družstvá postú-
pili na krajské kolo v gymnastickom 
štvorboji do Prievidze. Jeho víťazi  
postupujú na Školské majstrovstvá 
Slovenska v gymnastickom štvorboji 
do Popradu. Budeme všetkým našim 
cvičencom držať palce!!!

KŠG Handlová

1. oblastné kolo kat. „C“ 
JIPAST  
Prvé oblastné kolo kategórie „C“          
JIPAST v gymnastike sa uskutočnilo 2. 
4. 2016. Telocvična ZŠ Morovnianska 
cesta privítala gymnastky zo štyroch 
klubov:  ŠG (športová gymnastika) 
Topoľčany, GK (gymnastický klub) 
Elán Prievidza, KŠG (klub gymnastic-
kých športov) Handlová a KŠG (klub 
gymnastických športov) Martin. 

65 dievčat zabojovalo o možnosť zú-
častniť sa 1. kola Slovenského pohára  
kat. „C“ JIPAST, kam postupujú najlep-
šie gymnastky z každej kategórie.
Pretekárky z klubu KŠG Handlová svo-
ju úlohu splnili na výbornú a väčšina 
z nich postúpila.

Predškoláčky:
 9. Amália Štupáková

Najmladšie žiačky:
  7. Šárka Štupáková

11. Vanesa Pavlíková
13. Františka Rumpliová
14. Vanesa Klčová

Mladšie žiačky:
 6. Nikola Nieburová
 9. Adela Gazdíková

Staršie žiačky:
 2. Viktória Matiašková
 3. Timea Briatková
 8. Andrea Duníková

Juniorky:
 2. Tamara Kaplánová

Dejiskom 1. kola Slovenského pohára 
kategórie  „C“ JIPAST, ktoré sa uskutoč-
nilo 16. 4. 2016 bola Sokolovňa v Bra-
tislave. Účasť na súťaži si vybojovali 
pretekárky, ktoré v oblastných kolách  
predviedli najlepšie výkony a splnili 
požadované podmienky.

KŠG Handlová reprezentovalo 5 
pretekárok. Ďalšie dve, ktoré sa na 
Slovenský pohár kvalifikovali, ne-
mohli z dôvodu zranenia na súťaž 
vycestovať.

 V kategórii mladšie žiačky sa predsta-
vila Nikola Nieburová, ktorá obsadila 
12. miesto. Nervozita a stres sa pre-
javili u starších žiačok. Napriek tomu 
a viacerým pádom obsadila Timea 
Briatková 13. miesto, Viktória Matiaš-
ková 14. miesto a Andrea Duníková 
15. miesto. 

V kategórii junioriek nás zastupovala 
Tamara Kaplánová, ktorá obsadila 6. 
miesto. Všetky dievčatá získali 1. ale-
bo 2. výkonnostnú triedu, zisk ktorej  
je jednou z podmienok postupu na 
Majstrovstvá Slovenska.

SK

Handlovská gymnastika excelovala

33. ročník tradičného športového 
podujatia, ktoré sa koná pri príle-
žitosti výročia oslobodenia nášho 
mesta, sa tento rok uskutočnil            
v piatok, 8.apríla 2015. 

Tento ročník bol výnimočný tým, že 
si pripomíname 640. výročie prvej 
písomnej zmienky o našom meste. 
Behu sa zúčastnilo celkom 191 bež-
cov, z toho 59 dospelých, 9 juniorov 
a 123 žiakov. Garantom a zároveň ge-
nerálnym sponzorom tejto tradičnej 
bežeckej súťaže je mesto Handlová. 
Hlavnými organizátormi podujatia sú 
Miroslav Michálek a Centrum voľné-
ho času v Handlovej. Na organizácii 
podujatia nezištne participovali aj 
členovia Hasičského a záchranného 
zboru v Handlovej, AMK Baník Han-
dlová, Mestská polícia Handlová a 
DaMP. Štart a zároveň cieľ bežeckej 
súťaže bol  na Námestí baníkov. 
Celé preteky prebiehali v centrálnej 

XXXIII. ročník Behu oslobodenia mesta Handlová

mestskej zóne. Naše poďakovanie patrí Miroslavovi Michálekovi za už tradič-
nú finančnú podporu podujatia vo forme vecných cien pre nižšie kategórie, 
Michalovi Sekerešovi, majiteľovi People Restaurant & cocktail bar za to, že 
zabezpečil pitný režim pre bežcov a Pekárni Ligeta za poskytnuté občerstvenie 
pre detských súťažiacich. 

Výsledky nájdete na www.handlova.sk

SOŠ Handlová 
ponúka kvalitné 
vzdelávanie

Centrum odborného vzdelávania 
a prípravy bolo vytvorené pre 
podporu kvalitného odborného 
vzdelávania najmä v oblasti sie-
ťových technológií a moderných 
elektroinštalačných systémov. Pre 
vytvorenie takéhoto centra bolo 
potrebné zabezpečiť nadštan-
dardné technické vybavenie.

Materiálno-technické vybavenie 
centra sa zabezpečovalo postupne 
v rámci projektov - projekt „Preme-
na tradičnej školy na modernú“, 
projekt „Inovatívna prestavba 
vzdelávania na SOŠ Handlová“, 
projekt cezhraničnej spolupráce 
a v rámci niektorých projektov so 
Slovenskými elektrárňami.

VMT
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V sobotu 9.apríla 2016 sa plav-
ci Plaveckého klubu Handlová 
zúčastnili 3. kola Banskobys-
trického pohára v plávaní vo 
Veľkom Krtíši. 

V silnej konkurencii sa podarilo 
presadiť hlavne najmladším pre-
tekárom, ktorí spolu vybojovali  9 
cenných kovov:
Karolínka Vetráková r. 2008 
– 4 medaily (3x zlato, 1x strieb-
ro). Karolínka v disciplíne 25 m 
motýlik prekonala rekord ban-
skobystrického preteku.
Filipko Juríček r. 2008 – 3 me-
daily (2x zlato, 1x striebro) 
Robko Suja r. 2008 2 medaily (1x 
zlato, 1 x striebro)

Ani  zvyšok reprezentantov 
Plaveckého klubu Handlová 
v zložení:
D. Bartek,M. Fleischerová, D. Hu-

bočáni, L. Knapeková, P. Knapeko-
vá, Z. Litwiaková, M. Makovinská,  
N. Maruniaková, M. Mikuš, A. 
Peprík, S. Pukačová, M. Šteták, K. 
Turčan a P. Vicianová nesklamal, 
plavci si vyplávali nové osobné 
rekordy. 

Všetkým pretekárom  ďakujeme 
za vzornú reprezentáciu klubu.

Budú plávať 
O pohár mesta Handlová
Plavecký klub Handlová vás sr-
dečne  pozýva v dňoch 21.- 22. 
mája  2016 na tradičné celoslo-
venské preteky O pohár mesta 
Handlová. V dráhach budú bo-
jovať plavci  kategórie “C“ - roč. 
2006 - 2007 a mladší.
Príďte povzbudiť naše plavecké 
talenty.                                PK HA

Handlová/ Bratislava 
Od stredy 6.4.2016 sa v Brati-
slave konal už 17. ročník čoraz 
populárnejšieho festivalu Hory 
a mesto, kde sa už tradične ko-
nali aj majstrovstvá Slovenska 
v boulderingu a zároveň to bolo 
aj 3.kolo Slovenského pohára 
v lezení mládeže a seniorov s 
názvom ADIDAS BOULDER CUP 
2016.

V sobotnej kvalifikácii, kde dokopy 
liezlo špičkových 73 lezcov, sa zú-
častnili aj naši handlovskí lezci z HK 
Prometeus – Lýdia Baranovičová, 
Romana Trepáčová, Martin Minárik 
a Peťo Kuric. Samotné preteky mali 
veľmi vysokú úroveň, keďže sa ko-
nali na očiach verejnosti – priamo 
v strede nákupného centra Aupark 
a hlavnú ruku nad Majstrovstvami 
mal známy Tomaso Greksák. Už 
to znamenalo, že lezci to nebudú 
mať jednoduché a naozaj vyhrá 
ten najlepší. 

Po 10 kvalifikačných bouldroch, 
ktoré boli postavené v rôznej ob-
tiažnosti bolo jasné, kto postúpi 
do nedeľného semifinále.  Z našich 
lezcov sa najviac darilo Peťovi Kuri-
covi, ktorý sa dostal do nedeľného 
semifinále medzi Slovenskú elitu 
top 16 lezcov. V sobotu sa teda s 
pretekami rozlúčili Lýdia Barano-
vičová z 12.miesta, Romana Trepá-
čová z 21.miesta a Martin Minárik z 
24 miesta. 
V sobotu si ešte 16 semifinalistov 
mužov a 8 finálových žien zmerali 
sily v sprievodnej a veľmi atrak-

tívnej disciplíne DUEL. Náš Peťo 
Kuric si postupným vyraďovaním 
favorizovaných lezcov zaistil krásne 
3. miesto. 

V nedeľu prebiehalo od rána muž-
ské semifinále, z ktorého postúpilo 
do poobedného finále 8 najlepších 
lezcov Slovenska. Keďže išlo o 
preteky mužov, v postup nášho 
lezca Peťa, ktorý má 14 rokov sme 
nedúfali, no jeho bojovnosť a sila 
ho posunula do finále, kde skončil 
na krásnom 7.mieste! Vo svojej ka-
tegórií U16 získal titul Majstra SR v 
boulderingu. 

V sobotu sa preteky postarali ešte 
o jedno prekvapenie pre našich 
lezcov. Dvaja vyžrebovaní účastníci 
mali tú česť vyhrať zájazd s Clim-
bing Busom do francúzkeho Fontai-
nebleau a zaliezť si pod dohľadom 
Tomasa Greksáka v známej oblasti, 
ktorá je pre lezcov veľmi obľúbená. 
Zájazd patril Martinovi Minárikovi a 

Romanke Trepáčovej, ktorí aktuálne 
derú lezečky vo Francúzsku. Mladý 
talent Peťo Kuric sa momentálne 
nachádza so slovenskou repre-
zentáciou v slovinskom Ospe, kde 
poctivo trénuje a pripravuje sa na 
Európske poháre. Nuž, aj takýto je 
ten lezecký život. My sme každo-
pádne na našich lezcov právom 
hrdí a tešíme sa z ich úspechov, 
za ktorým častokrát stoja len oni 
sami a ich pevná vôľa a peňaženky 
rodičov.
Prajeme im úspešný lezecký rok. 

HK PROMETEUS HANDLOVÁ

Kompletné výsledky: 
Lýdia Baranovičová 
– 12.miesto ženy/3.miesto U16
Romana Trepáčová 
– 21.miesto ženy/3.miesto U18
Martin Minárik 
– 24.miesto muži/3.miesto U18
Peťo Kuric 
– 7.miesto muži /1.miesto U16

Šachový turnaj 
k oslobodeniu mesta Handlová

Šachový turnaj sa uskutočnil v sobo-
tu, 9. apríla 2016. Turnaja „kráľovskej 
hry“ sa zúčastnilo 50 šachistov zo 
širokého okolia. 
Turnaja sa zúčastnilo 17 šachistov 
z Handlovej. Najlepšie sa umiestnil 
Marek Arendáš, ktorý skončil na                   
3. mieste. 

F. Krajčovič, 
predseda ŠK Handlová

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 1. - 15.máj 2016

1.5. NE o 16.00 h /CHN, USA/
rozprávka/94min/SD/MP/vstupné 

KUNG FU PANDA 3 
1.5. NE o 18.00 h /USA/komédia/
96min/ST/MP12/vstupné 4,-€
2.5.PON o 18.00 h

DEŇ MATIEK (PREMIÉRA)
/USA/komédia/96min/ST/MP12/
vstupné 4,-€

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

PRÍBEH LESA (PREMIÉRA)

6.5. PIA o 18.00 h /USA/sci-fi,akcia/
110min/ST/MP12/vstupné 4,-€
8.5. NE o 18.00 h 
14.5. SO o o 18.00 h
CAPTAIN AMERICA: OBČIANSKA 
VOJNA (PREMIÉRA)

7.5. SO o 16.00 h /FRA/rodinný 
/97min/ČD/MP/vstupné 4,-€
BELLA A SEBASTIÁN 2 

7.5. SO o 18.00 h /FRA/komédia/
110min/ČD/MP12/vstupné 4,-€

NÁVŠTEVNÍCI 3: REVOLÚCIA  
(PREMIÉRA)

8.5. NE o 16.00 h /BEL, FRA/
rozprávka/90min/SD/MP/vstupné 

ROBINSON CRUSOE 

9.5.PON o 18.00h /FRA/komédia/
110min/ČD/MP12/vstupné 4,-€
NÁVŠTEVNÍCI 3: REVOLÚCIA  

12.5.  (F.K.REBEL), vstupné: člen FK 2,- 
€, nečlen FK 3,- €                          19.00 
h
TRABANTOM DO POSLEDNÉHO 
DYCHU (PREMIÉRA)

13.5. PIA o 18.00 h 
15.5.  o 18.00 h  /USA/komédia/
101min/ST/MP15/vstupné 4,-€

SUSEDIA NA ODSTREL 2 
(PREMIÉRA)

14.5. SO o 16.00 h /USA/rozprávka 
/97min/SD/MP/vstupné 4,-€
15.5. NE o 16.00 h
 ANGRY BIRDS (PREMIÉRA)

Handlovskí plavci opäť úspešní!

Peťo Kuric opäť novým Majstrom Slovenska



      
- 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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