
Úvodník

Keď prichádza marec, všetkým nám 
naskakujú staré známe témy - knihy, 
ženy, učitelia. Možno si poviete, že už 
bolo všetko povedané, možno máte 
pocit, že už o tom netreba hovoriť, 
že sú to prežitky. No, tak si to skúsme 
predstaviť....

Viete si predstaviť, že by z vášho 
života zmizli všetky knihy? Učebnice, 
v ktorých sme kedysi zúfalo listovali, 
detektívky, pri ktorých sme sa snažili 
prísť na rozuzlenie ešte pred koncom, 
životné príbehy, ktoré sa dotkli nášho 
srdca, rozprávkové knihy, z ktorých 
sme čítali našim deťom... Určite by sme 
dokázali bez kníh prežiť. To je výsada 
toho, čo je výnimočné. Nepotrebujeme 
to nevyhnutne, ale fakt, že to môžeme 
mať, nás obohacuje.

Bez žien by to bolo ťažšie. Bez nich by 
nebol nikto z nás. Sú súčasťou muža 
počas celého jeho života. Najskôr 
matky, ktoré nás milujú bezhraničnou 
láskou, potom manželky, ktoré pri nás 
stoja v dobrom aj v zlom, dcéry, ktoré 
nám ukážu, že aj my vieme bezhra-
nične ľúbiť a nakoniec vnučky, pre 
ktoré sme najväčšími hrdinami. Ženy 
prinášajú do života lásku a nech už sa 
tvárime akokoľvek, potrebuje ju každý.

A učitelia? Oni nás naučili čítať knihy. 
Oni s nami hovorili o živote. Aj oni 
formovali výchovou naše osobnosti.  
Aj vďaka nim vieme posúdiť, čo je v ži-
vote dôležité a nad čím sa dá mávnuť 
rukou. A nad knihami, ženami a vzde-
laním by sme to nemali urobiť nikdy.

Rudolf Podoba 
primátor mesta Handlová

Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia Marec 2016

Handlovčania už tradične vzdá-
vajú hold tým, ktorí sa zaslúžili 
o dobré meno športu v našom 
meste. Galaprogram sa uskutoč-
nil v piatok, 26. februára 2016 
v priestoroch domu kultúry. Pred-
stavili sa tanečníci z umeleckej 
školy Volcano, žiaci ZUŠ Handlová 
a handlovskí raperi Moja reč.

V kategórii talent roka si cenu pre-
vzal Denis Krištof za svoju snahu 
a disciplínu. Patrí medzi najmladších 
a najtalentovanejších plavcov.

V kategórii mládež - jednotlivci si 
cenu odniesli:
Peter Kuric – horolezectvo,
Dávid Novosádek – basketbal 
Eva Vojtková – plávanie.

V kategórii mládež – kolektív boli 
ocenení:
žiačky a juniorky TeamGym – špor-
tová gymnastika, na Majstrovstvách 
Slovenska v Bratislave v súťaži Team-
Gym (pódiová skladba, akrobatické 
cvičenie na gymnastickom páse 
a skoky na trampolínke) získali oba 
tímy 1. miesto

V kategórii dospelí – jednotlivci 
boli ocenení:
Michal Dolník – basketbal
Milan Linkeš – atletika
Vojtech Ružička – strelectvo, 
Eduard Straka – atletika
Andrej Turančík – futbal

V kategórii dospelí – kolektív bol 
ocenený: 
MBK Handlová, basketbalový klub 
s dlhoročnou tradíciou.

V kategórii tréner – mládež bol 
ocenený:
dlhoročný tréner žiackych futbalo-
vých mužstiev v Handlovej a Ráztoč-
ne, František Matula.

V kategórii tréner – dospelí boli 
ocenení:
Peter  Černák, bývalý futbalista 
a tréner „A“ mužstva mužov, ktoré po-
stúpilo do III. ligy a Ľubomír Oslanec, 
vedúca osobnosť a tréner v chovnej 
stanici psov plemena argentínska 
doga.

V kategórii funkcionár boli 
ocenení:
Mária Kotríková, dlhoročná pred-
sedníčka oddielu Klubu športovej 
gymnastiky Handlová. 

Pokračovanie na str.3

Ocenilli sme 
najlepších
športovcov

Veľká noc 25. - 28. 3.
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Pokračovanie z februárového 
čísla.

Hádzaná mala svojich prívržencov 
v rokoch 1953-75. Najvyššie účin-
kovanie mužov sme zaznamenali 

v 2. lige. Od roku 1969 sa datuje 
účinkovanie športových gymnas-
tov. Žiackym kategóriám dievčat 
sa darí aj v súčasnosti. V meste 
vyrastal a žil reprezentant ČSR 
v zápasení Jozef Völc. Len zra-
nenie ho vyradilo z účasti na OH 
v Mníchove (1972). 

V atletike vynikala v histórii naj-
rýchlejšia Handlovčanka Monika 
Tallová-Jonášová. Jej osobné 
rekordy ako aj vytrvalca bežca na 
5 a 10 km Jozefa Eichenbauma sú 
pre súčasnú generáciu Handlov-
čanov nedosiahnuteľným cieľom. 
V chôdzi našej najúspešnejšej at-

letickej disciplíne v histórii na Slo-
vensku (jediná má olympijského 
víťaza i majstra sveta) je v počte 
56 súťažných pretekárskych sezón 
chodec Eduard Straka aktuálne 
na 2.mieste na svete. V histórii 

chôdze na Slovensku najúspešnej-
ší veteránsky chodec (na MS 6x, 
3 medaile, na ME 19x, 9 medailí). 
Po výstavbe strelnice sa darí od 
roku 1972 aj streleckému športu 
najmä zásluhou Ondreja Benke-
ho (je stále aktívny ako pretekár, 
organizátor). 

V rokoch 1969 po ďalšie tri de-
saťročia v novej kolkárni sa kol-
kárskemu športu darilo mužom 
ale i ženám v súťažiach družstiev. 
Od roku 1980 v horolezeckom 
oddiele dobré výsledky najmä 
v súčasnosti dosahujú športoví 
lezci v kategóriách mládeže na 

súťažiach doma i v zahraničí. 
Výstavbou krytej plavárne sa 
plaveckému športu od roku 1989 
venuje najmä mládež. Súťažne sa 
darí žiackym kategóriám. Dušou 
turistiky od vzniku v roku 1953 bol 

Imrich Izák. Položil základy tohto 
športu u mládeže ale i dospelých. 
Turistika má stále desiatky milov-
níkov prírody a značkované trasy 
pre peších ako aj pribúdajúcich 
cykloturistov. Veľmi dobrú čin-
nosť a aktivity zaznamenávame 
u športových kynológov. Na 
súťažiach získavajú cenné umiest-
nenia. Svojich priaznivcov už 
niekoľko generácií majú šachisti, 
a to i z výkonnostného  pohľadu. 
V meste sa vždy tešil obľube vo-
lejbal, rekreačný beh, cyklistika, 
cvičenia žien ZRTV, v súčasnosti 
fitnes, aerobic... Dlhodobo sa darí 
telesne postihnutým športovcom. 

Ich stredisko je na Remate a dobré 
podmienky sa prejavili vo forme 
dobrých výsledkov najmä u zjaz-
dového lyžovania. Peter Matiaško 
vychoval rad úspešných paralym-
pionikov. V tejto skupine športov-
cov z mesta bola najúspešnejšia 
plavkyňa Margita Prokeinová (na 
paralympijských hrách 3 medaile). 
V neolympijských športoch viac 
ako desaťročie dominuje Domini-
ka Šalamonová. V karate kategórie 
WTKA sa medailovo presadila i na 
MS a ME.

Rozsahom športov v meste, člen-
skou základňou a výsledkami 
boli najúspešnejšie 70 a 80 roky 
minulého storočia. Väčšina špor-
tov bola sústredená v TJ Baník 
Handlová. Po roku 1989 žiaľ, prišlo 
aj v našom meste do športu viac 
negatív ako pozitív. Tento trend sa 
stále nedarí zastaviť. Zo športu sa 
vytratila svedomitá práca. V čase 
keď sa mení svet, mení sa aj šport. 
Biznis, komercia, peniaze vládnu 
svetu – aj športovému. Je v ňom 
veľa negatív (doping, korupcia...). 
Vývoj zmeny sa nedajú zastaviť. 
Treba veriť, že športu vrátime jeho 
pravú tvár a potrebu, radosť, srd-
ce, viac ľudskosti. Návrat dôvery 
v náš šport. I napriek zložitému 
obdobiu ľudia majú radi šport. 

E. Straka, V. Horváth

História v Handlovej sa začala písať pred 640 rokmi. Súčasťou života jej obyvateľov je aj šport. 



Udelíme Ceny mesta
Štrnástykrát v tomto volebnom 
období sa zišli poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Handlovej na svo-
jom rokovaní vo štvrtok 25.febru-
ára. Otvoril a viedol ho zástupca 
primátora Dušan Klas.

V nakladaní s majetkom mesta po-
slanci s výnimkou jednej, vyhoveli 
všetkým žiadostiam občanov. Ďalšie 
body programu boli venované roku 
2015. Ako prvý so svojou informa-
tívnou správou vystúpil Peter Cagáň 
z oddelenia regionálneho rozvoja. 
Mesto v uplynulom roku podalo 
celkom 32 projektov, 12 z nich bolo 
úspešných, 13 neúspešných a sedem 
je v procese hodnotenia. Na mestskej 
polícii v uplynulom roku pracovalo 
celkom 12 policajtov. Okrem svo-
jej bežnej činnosti pracovali aj na 
projekte rozširovania kamerového 
systému. Tri nové kamery pribudli v 
baníckej kolónii a jedna na Námestí 
baníkov. Mestská polícia získala na 
tento projekt 10 000 € z Rady vlády 
pre prevenciu kriminality, dofinanco-
valo ho mesto z vlastných prostried-
kov. Poslanci ďalej vzali na vedomie 
informatívne správy Obecnej školskej 
rady, mestskej kontrolórky a všetkých 
stálych komisií pri mestskom zastu-
piteľstve. Všetky sa týkali bilancie 
činnosti za rok 2015.

V rôznom poslanci schválili novú 
členku komisie zdravotnej, sociálnej 
a verejného poriadku. Viera Mrázová 
nahradila Ľubomíra Kováča, ktorý sa 
vzdal členstva z dôvodu zmeny byd-
liska. Schválili aj vzdanie sa členstva 
vo valnom zhromaždení mestskej 
spoločnosti Bytový podnik poslancov 
Jozefa Maďara a Ivany Hromádkovej. 

Prednosta mestského úradu informo-
val  o príprave marcových parlament-
ných volieb. Všetkých 18 volebných 
okrskov je pripravených a aj ďalšie 
prípravy idú podľa harmonogramu. 
Informoval tiež o snahe mesta zriadiť 

kardiologickú ambulanciu. Viac infor-
mácií dostanú poslanci na ďalšom 
rokovaní zastupiteľstva. Špeciálna 
komisia zložená z poslancov sa v 
týchto dňoch venuje problematike 
mestskej hromadnej dopravy s cie-
ľom jej zefektívnenia. O výsledkoch 
vás budeme informovať. 

V rôznom ďalej poslanci schválili 
udelenie piatich Cien mesta počas 
marcových osláv 640. výročia prvej 
písomnej zmienky o meste Handlo-
vá. Dostanú ich firmy, ktoré sa za 
posledných desať rokov zaslúžili o 
hospodársky rozvoj mesta.

Rd, foto VH
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Jubilanti

Júlia  Rückschlosová
Irena  Gombošová
Sidonia  Tončková
Helena  Schniererová
Ľudmila  Urbanová
Anna  Kostková
Anna  Lepšíková
Anastázia  Kozáriková
Helena  Ďurjaková
Juliana  Pivarčiová
Viktor  Pivko
Mária  Zárubová
Štefan  Vido
Jaroslav  Kysela
Emília  Švecová
Vladimír  Tomka
Lýdia  Smoláriková
Vladimír  Haneš
Mária  Pappová
Mária  Priwitzerová
Ján  Škorvánek

Narodené detičky 
január/február 

Adrián  Tóth
Martin  Mališ
Oliver  Cabaník
Jakub  Čerešňa
Daniela  Matejová
Olívia  Valko
Tamara  Muchová
Simona  Čápová
Lea  Horvayová
Petra  Kramárová
Michaela  Hírešová
Adriána  Bučková
Aneta  Šandorová
Bianka  Lacková

OCENILI 
SME ŠPORTOVCOV
(Pokračovanie zo str. 1)

Milan Krčmárik, predseda KK Han-
dlová strelnica.

Zvláštne ocenenie si odniesli:
Magdaléna Hromádková – rytmická 
gymnastika
Jozef Chrenko – basketbal
Ivan Kaniansky – basketbal
Arpád Koszta – AMK Baník Handlová 
a Jaroslav Maslík – futbal.

Všetkým oceneným gratulujeme 
a prajeme mnoho ďalších športo-
vých i osobných úspechov. 

L.Pukačová, VMT

 INFORMÁCIE Z KNIŽNICE

Mestská knižnica po rekon-
štrukcii opäť otvorená pre 
verejnosť

Marec - Mesiac knihy privítala 
mestská knižnica v novom šate. 
Po polročnej prestávke sa čitate-
lia dočkali.  Knihy sa vrátili späť 
do svojich, tentokrát však už do 
nových priestorov. Počas rekon-
štrukcie sa knižnica dočkala vý-
znamných úprav -  oprava strechy, 
výmena okien a zateplenie, nová 
vonkajšia fasáda,  výmena elek-
troinštalácie, osvetlenia a ďalšie 
stavebné práce. Rozsiahla rekon-
štrukcia priniesla veľa pozitívnych 
zmien a viaceré novinky aj vo 
vnútorných priestoroch - nové 
podlahy, nový nábytok, nová po-
čítačová technika, kamerový sys-
tém, vynovené farebné priestory 
v oddelení pre dospelých čitate-
ľov. Tí najmenší sa tešia z nového 
oddelenie pre deti.  Pribudla 
nová študovňa, letná čitáreň, 
bezbariérový prístup na tiež vy-
novené vrchné poschodie domu 
kultúry. Rekonštrukciou knižnice 
sa zlepšili technické, estetické a 
interiérové podmienky pre po-
skytovanie knižničných služieb. 
Knižnica tu bude môcť naplno 
realizovať všetky svoje knižničné 
aktivity, pretože knižnica dnes nie 

je len o požičiavaní kníh. Organi-
zujú sa tu podujatia na podporu 
čítania detí a mládeže, knižnica 
je informačnou a vzdelávacou 
inštitúciou, podporuje komu-
nitné aktivity obyvateľov. Ročne 
navštevuje Mestskú knižnicu v 
Handlovej takmer 40 tisíc ľudí, 
ktorí si vypožičajú viac ako 70 tisíc 
kníh. Vďaka projektu máme kva-
litnejšie podmienky na rozšírenie 
služieb knižnice. 
Na čitateľov sa tešíme. Sme 
presvedčení, že budú chodiť do 
novej knižnice radi, nájdu si vždy 
knižku podľa svojich predstáv a 
spokojných čitateľov bude stále 
pribúdať.

Mestská knižnica pozýva čita-
teľov a priateľov kníh na podu-
jatia do novozrekonštruovanej 
knižnice.

Marec - Mesiac knihy 
v knižnici:
Pripomíname si výročia spisovateľov: 
Ľudmila Podjavorinská (65.výr.úmr-
tia),
 Rudo Móric (95.výr.nar.)
Vojtech Mihálik (90.výr. nar.)
 
1. - 6. 3. Týždeň slovenských kniž-
níc. Celoslovenské podujatie. 
 8.3.        Malá Vansovej Lomnička. 
5. roč. recitačnej súťaže dievčat (ZŠ, 
Gymn.) 

10. 3.       Vansovej Lomnička. 
49. ročník. Obvodné kolo súťaže v 
prednese prózy a poézie žien.
 Vymaľuj si erb Handlovej – podu-
jatie k 640 výr. založenia Handlovej, s 
tvorivou dielňou

Vedomostná súťaž o Handlovej 
– podujatie k 640 výr. založenia 
Handlovej v spolupráci s CVČ, pre 2. 
St. ZŠ
16. 3. Deň ľudovej rozprávky. 
Celoslovenské podujatie.

24. 3.  Deň otvorených dverí. 
Odpustenie sankčných poplatkov pre 
zábudlivcov.

Prvýkrát v knižnici. 
Podujatie pre MŠ
Hviezdoslavov Kubín. 
Školské kolá.  
 

Vyhlásenie najaktívnejšieho det-
ského čitateľa za r. 2015

Hodinka s knihou. Pravidelné stret-
nutia ZŠMC v pobočke MC.

Čítame si. Pravidelné stretnutia detí 
MŠ v pobočke MC.

Pripravujte sa na Vansovej Lomničku
Vyzývame dievčatá od 16. rokov a 
ženy, ktoré majú vzťah k umeleckému 
slovu, aby sa zapojili do už 49. ročníka 
okresnej súťaže v umeleckom pred-
nese poézie a prózy žien – neprofe-
sionálnych recitátoriek, ktorá sa usku-
toční v marci 2016. Bližšie informácie 
v mestskej knižnici.                         MsK



Pozvánka 
na mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta Handlová, Rudolf 
Podoba, pozýva na mestské zastupi-
teľstvo mesta Handlová vo štvrtok, 

31. marca o 14.00 hod. 
do veľkej zasadacej miestnosti MsÚ 
Handlová. Pozvánky s programom 
nájdete na www.handlova.sk
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Marec a miestne dane

Marec má rôzne prívlastky. Jedným 
z nich je aj daňový, pretože práve 
v tomto období mestá a obce vyru-
bujú miestne dane.  Mesto Handlová 
ako správca dane z nehnuteľností, 
dane za psa, dane za nevýherné 
hracie prístroje a miestny poplatok 
za odpad spracoval daňové prizna-
nia daňovníkov. Práve na prelome 
mesiaca marec a apríl sa rozhodnutia 
o vyrubení  miestnych daní distribuu-
jú do domácnosti medzi daňovníkov.  
V našom meste túto činnosť zabez-
pečujú zamestnanci MsÚ priamo 
na adresu. Doručovanie písomnosti 

bude prebiehať prevažne v popo-
ludňajších hodinách a počas víkendu 
najneskôr do polovice mesiaca apríl 
2016. Chceme požiadať občanov, aby 
doručovateľom otvorili a prevzatie 
obálky potvrdili  podpisom. Nikto 
z nich dane na meste priamo nevy-
berá a preto upozorňujeme občanov, 
aby v žiadnom prípade nevydávali 
peniaze. Ak by sa takýto prípad vy-
skytol – že bude niekto od Vás pýtať 
zaplatenie dane- treba to okamžite 
nahlásiť polícii. 
Ak občan  bezdôvodne odmietne 
prevziať zásielku do vlastných rúk, 
je táto zásielka v zmysle zákona 
považovaná za doručenú, ak keď sa 

o obsahu adresát nedozvedel. V prí-
pade, že Vám do konca mesiaca apríl  
2016 nebude doručené rozhodnutie 
o vyrubení miestnej dane, informujte 
sa osobne na oddelení správy daní , 
majetku a podnikateľskej činnosti na 
MsÚ Handlová.
Adresy doručenia vychádzajú z daňo-
vej databázy a databázy trvalého po-
bytu. Miestne dane a poplatok sa pre 
rok 2016 nemenili a pri výške dane do 
100,- eur je potrebné ich uhradiť do 
konca apríla  2016.

Ing. Tatiana Molnárová, 
vedúca odd. správy daní, majetku a p.č.

Zber separovaného 
odpadu

2.3. papier
8.3. sklo
9.3. plasty
16.3. papier
23.3. plasty
30.3. papier

POMÁHAME DOSAHOVAŤ 
VAŠE CIELE

Help, n.o. plánuje otvoriť tieto 
kurzy:

· OPATROVANIE, otvorenie
  30.3.2016 
· ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ SBS, 
  otvorenie 18.4.2016
· 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

Kontakt: 
Help, n.o. Handlová, Námestie baní-
kov 8 (nad MsP, 2. posch.)
tel.: 0905 884 813; e-mail: kmeto-
va@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.

Veľká noc v múzeu
Handlová si v mesiaci marec pripo-
menie 640. výročie prvej písomnej 
zmienky. Zakladacia listina kráľa 
Ľudovíta I. priniesla do neobývaného 
a ľud postrádajúceho územia život. 
Nemecká obec sa zmenila po roku 
1909, spustením priemyselnej ťažby 
uhlia.  Expozícia uhoľného baníctva 
priblíži návštevníkom historický ex-
kurz dejinami uhoľného baníctva od 
vzniku uhlia až po jeho priemyselnú 
ťažbu strojmi v súčasnosti. 

V mesiaci marec múzeum pre širokú 
návštevnícku verejnosť v priestoroch 
eko-dielne ponúka tradície blížiacich 
sa veľkonočných sviatkov. K týmto 
sviatkom jari neodmysliteľne patria 
kraslice.  Rôzne techniky zdobenia 
kraslíc a pletenie veľkonočných kor-
báčov si budete môcť prísť vyskúšať 
do múzea v čase otváracích hodín od 
pondelka do piatku v čase od 8,00 h. 
do 16,00 h. Okrem zdobenia kraslíc 
a pletenia korbáčov sa budeme roz-
právať aj o veľkonočných tradíciách. 
Svoju návštevu v eko-dielni prosíme 
nahlásiť vopred na tel. čísle 046/
5423973 alebo mailom na handlo-
va@muzeumbs.sk. 

Vo volebnej 
miestnosti

Volič je povinný po príchode do vo-
lebnej miestnosti preukázať okrsko-
vej volebnej komisii svoju totožnosť 
predložením občianskeho preukazu. 
Ak bol voličovi na jeho žiadosť 
vydaný hlasovací preukaz, predloží 
spolu s občianskym preukazom aj 
hlasovací preukaz, ktorý mu okrsko-
vá volebná komisia odoberie. Potom 
okrsková volebná komisia zakrúžkuje 
poradové číslo voliča v zozname 
voličov a vydá voličovi hlasovacie 
lístky a prázdnu obálku opatrenú 
odtlačkom úradnej pečiatky obce. 
Prevzatie hlasovacích lístkov a obál-
ky potvrdí volič v zozname voličov 
vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním 
odobrať do osobitného priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst-
kov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto 
priestoru, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní. V osobitnom 
priestore určenom na úpravu hla-
sovacích lístkov volič vyberie jeden 
hlasovací lístok toho kandidujúceho 
subjektu, ktorému sa rozhodol odo-
vzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok 
môže bez ďalšej úpravy vložiť do 
obálky alebo na vybranom hlasova-
com lístku môže volič zakrúžkovaním 
poradového čísla kandidáta vyznačiť, 
ktorému kandidátovi dáva prednosť 
(maximálne štyrom kandidátom).

Za voliča, ktorý nemôže pre zdra-
votné postihnutie sám vložiť obálku 
do volebnej schránky, môže ju do 
nej na jeho požiadanie a v jeho 
prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie 
člen volebnej komisie. Volič, ktorý 
sa nemôže dostaviť do volebnej 
miestnosti zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov, má právo 
požiadať obec/okrskovú volebnú 
komisiu o vykonanie hlasovania do 
prenosnej volebnej schránky, a to len 
v územnom obvode volebného okrs-
ku, pre ktorý bola okrsková volebná 
komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité 
hlasovacie lístky alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky do zape-
čatenej schránky na odloženie nepo-
užitých alebo nesprávne upravených 
hlasovacích lístkov, inak sa dopustí 
priestupku, za ktorý mu bude ulože-
ná pokuta 33 EUR.

Nezvyčajný dátum 
narodenia
Pre každého z nás je úplne normálne, 
že oslavujeme svoje narodeniny každý 
rok. Je to náš osobný sviatok, tešíme sa 
na veľkú tortu a skvelé darčeky. Sú však 
ľudia, ktorí sa narodili 29. februára. 
História priestupných dní siaha až do 
starovekého Egypta, kedy bol v roku 
238 pred našim letopočtom pridaný 
jeden deň každé štyri roky. Julius Caesar 
potom zaviedol juliánsky kalendár. 
Tento kalendár však spôsobil, že kaž-
dých 128 rokov zostal 1 deň. Nakoniec 
reforma pápeža Gregora XIII. zmazala 
tento rozdiel v roku 1582, kedy bol 
gregoriánskym kalendárom zavedený, 
každé štyri roky, 29. február.
Podľa astrológie nie je nezvyčajný len 

29. február, ale aj ľudia, ktorí sú v ňom 
narodení. V dávnejších dobách sa tento 
deň spájal s rôznymi poverami a niekde 
sa dokonca považoval za nešťastný. 

Zrejme aj u nás. 
Ivan o svojom narodení hovorí:  „Moja 
mamička ma porodila doma. Pôrodná 
baba so mnou mala veľa práce, obmo-
tala sa mi okolo krku pupočná šnúra. 
Podarilo sa ma vyslobodiť, ale už bolo 
po polnoci. Babica mamičku presvedči-
la, aby mi nešťastným dátumom naro-
denia zbytočne neskomplikovala život.“ 
Ivan má teda na rodnom liste napísaný 
28. február.
Peter oslavuje s rodinou svoje narode-
niny každý rok. Napriek prosbám ma-
mičky na pôrodnej sále, lekári dátum 
narodenia nezmenili. „Smejeme sa, 
že mám málo rokov a budem večne 
mladý.“ Keď mal 40 (10), prial si Ferrari 

a dostal ho – krásne, červené a na diaľ-
kové ovládanie.
Slávovu mamičku zas sestričky pre-
svedčili, aby výnimočný dátum narode-
nia svojmu dieťaťu ponechala. „Budem 
oslavovať 36, či vlastne 9 rokov – sú to 
však len čísla. Človek v dnešnej ustaros-
tenej dobe nevníma koľko má rokov, ale 
skôr, na koľko sa cíti. Tento rok ma ale 
mrzí, že sa oslavy mojich „riadnych“ 
narodenín nedožil môj otec.“

Podľa výpisu z evidencie obyvateľstva 
eviduje mesto Handlová šesť ľudí s tým-
to nezvyčajným dátumom narodenia. 
Existuje aj skupina The Honor society 
of Leap Year Day Babies (Čestná spoloč-
nosť pre deti narodené v priestupnom 
roku – voľný preklad). Na stránke je od 
jej založenia v roku 1997 registrova-
ných viac ako 10 000 ľudí z celého sveta 
narodených 29. februára.                VMT
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Fašiangové posedenie sa v SE-
NIOR CENTRE HANDLOVÁ, n. o. 
stáva každoročnou tradíciou.        
9. februára sa konal už tretí ročník 
tohto podujatia, ktoré poskytlo 
našim obyvateľom príležitosť 
posedieť si, zabaviť sa a stretnúť 
sa so svojimi známymi a priateľmi. 
Fašiangovým popoludním spre-
vádzala prítomných riaditeľka 
Senior centra Emília Nyitrayová. 

Hneď v úvode rozprúdila zábavu 
svojim sprievodom v maskách 
a piesňami „ Fašiangová banda“, 
kapela Senior centra „Veteráni“ 
pod vedením Antona Micheleho, 
ktorá vyčarila úsmev na tvárach 
hostí aj našich obyvateľov a vyvo-
lala spomienky na fašiangy, ktoré 
zažívali kedysi oni. Program po-
kračoval vystúpením speváckeho 
zboru Senior centra Hviezdičky 

a Klubu dôchodcov z Handlovej, 
s ktorými si spoločne zaspievali 
aj naši obyvatelia. Samozrejme 
nechýbali tradičné šišky, ktoré ku 
fašiangom neodmysliteľne patria 
a tombola.  

A ako sa cítili naši seniori? 
Erika Mečiarová: „Bola som spokoj-
ná, hoci som mala zvláštny pocit 
prvýkrát prežívať niečo také medzi 
množstvom ťažko zdravotne po-
stihnutých ľudí, ktorí napriek tomu 
prejavili svoju radosť potleskom. 
Páčili sa mi pesničky, ktoré spievala 
kapela, ale aj možnosť  spoločne 
si zaspievať a stretnúť sa s kama-
rátkami z karpatsko-nemeckého 
spolku, s ktorými som sa stretávala 
17 rokov a prežili sme spoločne veľa 
pekných chvíľ. Bol to pre mňa pekný 
zážitok.“

Fašiangy v Senior centre

Jozef Pénzeš: „Bolo to výborné. 
Najviac sa mi páčili muzikanti, 
ktorí hrali do tanca, a spoločné 
spievanie. Páčilo sa mi, že sme si 
zaspievali ešte aj maďarskú pesnič-
ku s  riaditeľkou. Ak sa budem cítiť 
dobre, prídem rád aj o rok.“

Veronika Rosenbergová: „Páči-
la sa mi hudba a spev, ako nás 
všetkých rozveselili. Páčila sa mi aj 

tombola, v ktorej som mala šťastie 
a vyhrala som.“

Na záver fašiangovej zábavy sa 
pridalo niekoľko vtipov a obľú-
bených piesní. Bodkou programu 
bola spoločná večera. Všetci sa už 
teraz tešíme na ďalšie fašiangové 
popoludnie.

Daniela Báleková

Budeme mať prváka
Zápis  detí na povinnú školskú dochádzku 
v základnej škole sa uskutoční  v stredu 6.aprí-
la 2016 v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod. vo 
všetkých handlovských základných školách:

- Základná škola, Mierové námestie 255/27, 
Handlová
- Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, 
Handlová
- Základná škola, Školská 526/53, Handlová 

Zápisu sa zúčastnia všetky deti, ktoré do  
1. septembra 2016 dovŕšia šesť rokov 
a deti, ktoré mali v minulom školskom 
roku odloženú školskú dochádzku.
K zápisu je potrebné priniesť rodný list 
dieťaťa a občiansky preukaz rodiča (zá-
konného zástupcu). V prípade, že je dieťa 
zdravotne postihnuté, aj doklad o zdra-
votnom stave.

Upozornenie: 

Ak dieťa vo veku zápisu do 1. ročníka odchá-
dza s rodičmi  na dlhší čas do zahraničia, tiež 
musí byť riadne prihlásené do základnej školy 
v mieste trvalého bydliska. Pri zápise zákonný 
zástupca oznámi, že dieťa si bude plniť povin-
nú školskú dochádzku v zahraničí a zároveň 
písomne požiada riaditeľa školy o povolenie 
plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí.  

Mestská polícia informuje...
     
Mestská polícia zaznamenala za mesiac  január 2016 
– február 2016 (od 20.1.2016 do 18.2.2016) celkom 
462 udalostí.  Zaevidovaných bolo 98 priestupkov, 
z ktorých bolo 28 zistených vlastnou činnosťou 
a 22 oznámených občanmi mesta. Kamerovým 
systémom bolo zistených 48 priestupkov.  Z celko-
vého počtu bolo 63 dopravných priestupkov. V 6 
prípadoch použili príslušníci TPNZOMV, tzv. papuču. 
VZN č. 8/2013 – o zákaze podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov v územnom obvode mesta 
Handlová, Novej Lehoty a Morovna  - 6 priestupkov. 
Proti verejnému poriadku bolo riešených 13 prie-
stupkov, z ktorých bol 1 priestupok neuposlúchnu-
tie výzvy verejného činiteľa, 3 priestupky na úseku 
rušenia nočného kľudu, 3 priestupky na úseku 
verejného pohoršenia a 6 priestupkov na úseku 
znečistenia verejného priestranstva. Proti majetku 
3 priestupky. V 12 prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach držania psov 
(nezabránenie voľnému pohybu psa; neprihlásenie 
psa do evidencie; neoznámenie zmeny skutočnosti 
a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, neod-
stránenie výkalov). Pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu bol 1 skutok odovzdaný na OOPZ 
Handlová. Príslušníci mestskej polície odchytili 11 
túlavých psov, ktorí boli umiestnení v útulku (10 
odchytených psov si z útulku zobrali ich majitelia 
a 1 psovi bol nájdený nový domov).   Príslušníci MsP 
vykonali za uvedené obdobie 103 zákrokov a 51 vý-

jazdov k narušeným monitorovaným objektom. Na 
žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 112 
bolo príslušníkmi MsP vykonaných 14  zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od  20.1.2016 do 18.2.2016:
21.1.2016 o 23:39 hod. – pomocou mestského 
kamerového systému (MKS) zistené, že na Námestí 
baníkov sa pohybujú dve podozrivé osoby pod 
vplyvom alkoholu a smerovali na Ul. 29. augusta. 
Za kruhovým objazdom jeden z dvojice úmyselne 
poškodil spätné zrkadlo na vozidle Škoda Fabia 
bielej farby. Podozrivé osoby stihli pred príchodom 
hliadky odísť z miesta. Šetrením sa podarilo zistiť 
totožnosť jedného z dvojice. O udalosti bola  infor-
movaná hliadka OOPZ, ktorá sa na miesto dostavila 
a vec si prevzala. 
22.1.2016 o 20:00 hod. - telefonicky oznámil 
občan mesta, že bol na návšteve na Ul. Prievidz-
ská  a keď odchádzal, pred vchodom bola partia 
mladých ľudí, ktorí robili krik, bili sa medzi sebou 
a počul, ako jedna dievčina kričala, že ju pichli no-
žom. Po príchode na miesto sa tam už nachádzala 
hliadka OOPZ a skupinka pribl. 10 osôb. Bolo ziste-
né, že došlo ku konfliktu medzi dvomi mladými že-
nami, pričom jedna z nich mala poranenú nohu po 
bodnutí ostrým predmetom. Na miesto sa dostavila 
RZP, v riešení OOPZ.
26.1.2016 o 19:48 hod. –  telefonicky oznámené, že 
na Ul. 29. augusta horí objekt potravín CBA. Hliadka 
na mieste zistila, že horí plechový sklad potravín 
CBA zo zadnej strany. Stála služba oboznámila hasi-
čov, ktorí prišli na miesto a požiar uhasili. Hliadka na 
mieste zaisťovala miesto činu do príchodu hliadky 

OOPZ pre podozrenie zo spáchania TČ poškodzova-
nia cudzej veci.
28.1.2016 o 01:53 hod. -  telefonicky oznámila 
obsluha z herne Admirál, že na zemi pred herňou 
je muž bez topánok. Hliadka na mieste zistila to-
tožnosť muža, ktorý nevedel uviesť, kde sa predtým 
nachádzal a ani ako sa na miesto pred herňu dostal. 
Tvrdil, že posledné dva dni má pomiešané a nevie, 
čo sa kedy stalo. Lekárske ošetrenie odmietol s tým, 
že ide domov a je v pohode. 
29.1.2016 o 21:05 hod. –  telefonicky oznámené, 
že na Ul. Úderníckej pri smetných nádobách na 
zemi leží osoba a oznamovateľ mal obavu, aby sa 
nezadusil krvou, nakoľko krvácal v oblasti tváre. 
Hliadka po príchode na miesto spozorovala ležať 
muža pri smetných nádobách. S hliadkou nekomu-
nikoval. Na tvári mal krvavé poranenia. Na miesto 
sa dostavila aj hliadka OOPZ. Osobu, zjavne pod 
vplyvom alkoholu, sa podarilo prebrať a bola ziste-
ná totožnosť. Nakoľko bola dôvodná obava o jeho 
zdravie, bola na miesto privolaná RZP, ktorá si muža 
prevzala a v sprievode hliadky OOPZ ho previezla na 
ošetrenie do NsP v Bojniciach.
13.2.2016 o 16:55 hod. -  telefonicky oznámil 
anonym, že na Prievidzskej ulici č. 35 sa do osob-
ného motorového vozidla pokúša nasadnúť opitý 
muž. Tomu sa snažili zabrániť dve osoby. Hliadka 
vec oznámila na stálu službu a taktiež hliadke OOPZ. 
Po chvíli bolo hliadkou OOPZ zastavené vozidlo, 
ktorého vodič nafúkal 2,50 mg/l. Rieši OOPZ pre po-
dozrenie z trestného činu – ohrozenie pod vplyvom 
návykovej látky.

MsP



The winners 
- Radovan a Marián 
13. januára sa uskutočnilo okresné kolo Olym-
piády v anglickom jazyku v ZŠ Malonecpalská 
v Prievidzi.  Súťaže sa zúčastnili Radovan Hegli 
zo 7. B triedy v kategórii 1A a Marián Zeman 
z 8. B triedy v kategórii 1B.  Obaja  sa umiestnili 
na prvom mieste v svojej kategórii a postupujú 
do krajského kola. Žiakov pripravovali učiteľky 
Slávka Brayerová a Andrea Hrabovská.  Obi-
dvom chlapcom blahoželáme a ďakujeme za 
reprezentáciu školy.

Poznajú slovenské povesti
Základná škola Mierové námestie v Handlovej 
zorganizovala školské kolá recitačnej súťaže v 
prednese slovenských povestí. V 1. kategórii 
sa víťazkou stala Š. Schlencová, na 2. mieste sa 
umiestnila N. Kňazovičová a 3. miesto získala I. 
Petrušková. Všetky dievčatá sú z 3. B triedy. V 
2. kategórii sa víťazkou stala P. Vicianová zo 4. 
A, na 2. mieste sa umiestnila D. Bielokostolská 
z 5. B a 3. miesto získala M. Roháčová zo 4. B. 
Víťazky reprezentovali  našu školu v okresnom 
kole.  Súťaže sa zúčastnilo 50 žiakov základných 
škôl z okresu Prievidza, ktorí súťažili v troch ka-
tegóriách. Paulínka Vicianová vyhrala 1. miesto 
v okresnom kole. Všetkým žiakom ďakujeme a 
víťazke blahoželáme!

Iveta Jakubová,  ZŠ Mierové námestie
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Voľby členov 
do rady školy

16.2.2016 bola na webovej stránke 
mesta Handlová zverejnená výzva 
na voľby členov rady školy na 
funkčné obdobie 2016 – 2020:
- v Základnej škole, Mierové ná-
mestie 255/27, Handlová
- v Základnej škole, Morovnianska 
cesta 1866/55, Handlová
- v Základnej škole, Školská 523/53, 
Handlová
- v Základnej umeleckej škole, Poš-
tová 58, Handlová
- v Centre voľného času, Námestie 
baníkov 3, Handlová

Do rady školy sa budú voliť zá-
stupcovia pedagogických zamest-
nancov a ostatných zamestnancov 
školy a zástupcovia rodičov žiakov 
školy, ktorí nie sú zamestnancami 
školy. Kandidáta na voleného 
člena rady školy za jednotlivé kate-
górie volených zástupcov môže po 
jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek 
z oprávnených voličov.

Voľby členov rady školy zabez-
pečí riaditeľ školy v termíne do 
31.3.2016  s určením miesta, 
dátumu a času konania volieb 
pre jednotlivé skupiny volených 
zástupcov. 

Kúpim rodinný dom. 
Tel. kontakt : 0944 978 012

Hľadám prácu
Som na ID a hľadám prácu 
do kuchyne na 6 hodín 
v Handlovej. Tel.č.: 0905 892 876

Dňa 21.marca sa dožije naša mamička, 
starká, prastarká

 Mária Haragová 
krásnych 80 rokov. 

Veľa zdravia, lásky ti prajú tvoji 
najbližší. Pravnučky Ninka a Linda

ti posielajú božtek.

Pánovi učiteľovi, 
pani učiteľke....
Byť dobrým pedagógom nie je 
vôbec jednoduché. Vyžaduje to 
veľa úsilia, práce na sebe, empa-
tie, obetovania sa, uskromnenia, 
ľudskosti. Dobrý učiteľ vie žiakov 
nielen naučiť, ale ich aj usmerniť, 

dokáže ovplyvniť ich správanie sa v 
ďalšom živote. 
28. marec - Deň učiteľov slávime 
ako spomienku na narodenie Jána 
Amosa Komenského. Tento deň je 
vhodnou príležitosťou na oslavu 
práce učiteľov a vyjadrenie našej 
vďaky a úcty všetkým pedagógom.  
Mikroregionálne oslavy Dňa učite-
ľov „Ľuďom za katedrou“, spojené 

s odovzdávaním ocenenia „Vyni-
kajúci pedagóg“, sa uskutočnia 
24.marca 2016 (štvrtok) o 10,00 
hod v kinosále Domu kultúry mesta 
Handlová. Srdečne pozývame!

Veľkonočné prázdniny budú v čase 
od 24. marca do 29. marca 2016.  
Žiaci po prázdninách do školy na-
stúpia v stredu 30. marca 2016. 

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

Nájomné dohodou. 

0905 854 847

Budúci vodiaci pes 
môže vyrásť aj vďaka Vám!

Výcviková škola pre vodiace 
a asistenčné  psy hľadá vychová-
vateľov pre šteniatka. Ak máte chuť 
sprostredkovať malému budúcemu 
pomocníkovi radostné detstvo, 
máte pozitívny vzťah ku psíkom 
a dostatok voľného času, radi Vás 
privítame v našom kolektíve.
Výcviková škola pre vodiace a asis-
tenčné psy

www.vodiacipes.sk, 
info@vodiacipes.sk, 0911/119397

Gymnaziálny People ples 
ukončil plesovú sezónu 
v Handlovej

Plesová sezóna sa v sobotu              
6. februára  2016 oficiálne skonči-
la aj v Handlovej a 16. Gymnaziál-
ny People ples  (GPP) definitívne 
uzatvoril fašiangové  obdobie.  
Tento rok sa toto spoločenské 
podujatie realizovalo vo vyno-
vených a vkusne vyzdobených   
priestoroch domu kultúry. 

Otvorenia plesu a moderovania 
sa zhostili absolventky Gymná-
zia  Ivana Bellu Norika Paľovová 
a Erika Bačíková. Vo svojom 
úvodnom príhovore poďakovali 
všetkým sponzorom, ktorí prispeli 
k zdarnému priebehu podujatia 
finančnou čiastkou alebo cenou 
do tomboly. Príjemným oživením 
kultúrneho programu bola hra na 
saxofóne v podaní Juraja Stolári-

ka, ktorý patrí k prvým abiturien-
tom školy. V kultúrnom programe 
sa ďalej predstavili žiaci gymnázia, 
ktorí sú zároveň aj žiakmi ZUŠ 
v Handlovej - Nina Koštialová, 
Pavlínka Bátorová a Sára Schlen-
cová. S Majkou Vankovou sme sa 
preniesli do štúrovského obdobia 
a  Slávko Dobrotka rozospieval 
hostí piesňami od skupiny Elán 
a Michala Davida. Všetci sa  zaba-
vili  na vtipnej hudobno-tanečnej 
scénke z dielne  maturantov. Zá-
ver  kultúrnej časti patril skupine 
DAZYA. Tóny valčíka slávnostne 
otvorili tanečnú zábavu, o ktorú 
sa počas večera starala skupina 
MAGNET a DJ Peter Papp. Od 
začiatku bol  tanečný parket plný 
a veľmi rýchlo sa rozprúdila nevia-
zaná zábava. Ako býva zvykom, 
kapela s DJ - om striedali tanečné 
kolá s klasickými hitmi, ľudovkami 
a modernými  piesňami. Ťažko po-
vedať, pri ktorých  bol parket pln-

ší. Zatiaľ, čo chtiví tanca tancovali, 
pri  stoloch sa živo debatovalo 
a smialo, nálada bola výborná, 
družná aj vďaka  výbornému 
teplému bufetu z kuchyne People 
Restaurant a coctail bar pod ve-
dením Michala Sekereša. Prvým 
a posledným, ale len čiastočným, 
prerušením plesania, bola bohatá 
tombola s hodnotnými cenami, 
ktorú vtipne a trefne moderoval 
Braňo Čukan.  Nálada začala 
vrcholiť po skončení tomboly 
a trvala až do piatej hodiny ráno, 
kedy sa rozišli poslední „plesajúci“. 
Už  16  rokov si gymnaziálny ples 
zachováva v programe tradíciu, 
hudbu a zábavu, bohatú tombolu 
a chutné jedlo,  ktorými dosahuje 
obľúbenosť. Tento rok sa  vydaril k 
všeobecnej spokojnosti a tí, ktorí 
zaváhali, si určite nenechajú ujsť 
príležitosť zúčastniť sa 17. GPP aj 
na budúci rok.

Ivana Kováčiková

Z celoslovenskej súťaže 
Gitarová Nitra
Lea je talentovaná žiačka z 
triedy Márie Sedlákovej.Jej 
nesmierna muzikalita, 
talent, vôľa a pracovitosť 
priniesli pod vedením 
skvelej pedagogičky opäť 
úspech pre handlovskú Zušku. Srdečne blahoželáme!
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Dňa 27.2.2016 uplynul 1 rok, 
čo nás opustila naša milovaná 
manželka, matka, starká 
a prastarká 

Helena Vidová.

Oči sa zavreli, srdce prestalo biť. 
Nebolo lieku, aby si mohla žiť. 

S láskou spomína manžel, vnúčatá 
a pravnúčatá, dcérky Elenka a Evka s rodinami.

13.2.2016 uplynulo 20 rokov, 
čo nás opustila naša drahá 
manželka, matka, starká 
a švagriná 

Mária Jakubcová 
rod. Tonhauserová  

a  11.1.2016 -11rokov dcéra, 
matka, sestra a neter 

Mária Neuschlová 
rod. Jakubcová. 

Aj keď nie ste medzi nami, 
v našich srdciach žijete s nami. 

Chýbate nám. 
S láskou spomína smútiaca rodina.

„Osud ti nedovolil s nami dlhšie 
byť, ale v našich srdciach budeš 
stále žiť.“ 

Dňa 8.2.2016 uplynulo 13 rokov 
od úmrtia našej milovanej 
mamičky, babky 

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

S úctou a láskou spomínajú synovia František s rodinou, 
Ján, Peter, Pavol, dcéry Anna s rodinou a Mária, vnučky 
Monika, Rebeka, Anna a Mária.

Dňa 22.2.2016 uplynulo 
6 rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý a milovaný manžel, 

otec, starý otec a prastarý otec 

Jozef Jung. 

S úctou a láskou na teba 
spomínajú manželka, deti 

a blízki príbuzní.

Ďakujem všetkým príbuzným, 
známym, priateľom, susedom, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s mojim 

milovaným manželom, otcom, 
starým otcom 

Michalom Farkašom. 

Ďakujem za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary, ktorými 

ste zmierili náš hlboký žiaľ. 
Manželka a dcéry s rodinami.

Odišiel si bez rozlúčky, no 
v našich srdciach zostaneš 
navždy. 25.2.2016 uplynulo 

5 rokov od úmrtia 

Eduarda Jantu. 
S láskou spomínajú manželka, 

dcéra Alenka s manželom 
a dcérami Zuzkou, Pavlínkou 
a Alenkou, vnučky Barborka, 
Vladka, Zojka a pravnúčence 

Kristínka, Paťko a Sinead. 
Kto ste ho poznali, 
spomínajte s nami.

Dňa 3.3.2016 si pripomenieme 
nedožitých 70 rokov 

Jozefa Kováčika. 

S láskou spomína manželka, 
dcéry s rodinami, vnúčatá, 
pravnúčik a ostatná rodina.

Dňa 4.3.2016 sme si pripomenuli 
4.výročie úmrtia mamičky a starej 
mamy

Márie Sýkorovej. 

Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. Maja, Rudko, 
Milan s rodinami.

Dňa 8.2.2016 uplynulo 5 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, 
otec a starý otec 

Kamil Vrška. 

S láskou spomínajú manželka 
a deti s vnúčatami.

„Slza smútku tíško tečie po tvári, 
bolesť v srdci zabolí, no pekná 
spomienka ako večný plameň 
v našich srdciach zahorí.“ 

Dňa 18. marca si pripomenieme 
5.smutné výročie odvtedy, ako 
nás náhle opustila naša milovaná 
mamička 

Mgr. Mariana Sabová. 

S láskou a úctou spomína dcéra Silvia 
a syn Peter s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
susedom a známym, ktorí sa dňa 
28.1.2016 zúčastnili na poslednej 
rozlúčke s našim manželom, 
otcom, starým otcom a prastarým 
otcom 

Františkom Jenejom. 

Smútiaca rodina.

Dňa 8.3.2016 si pripomíname 16. 
výročie úmrtia 

Štefana Pukača. 

S láskou spomína manželka, 
dcéra s rodinou a syn.

Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym, ktorí sa dňa 15.2.2016 
prišli rozlúčiť s našim otcom 
a manželom 

Františkom Dányim. 

Smútiaca rodina

Dňa 20.3.2016 uplynie 
20 rokov odvtedy, čo nás 

navždy opustila naša 
milovaná matka 

Terézia Galková. 

Kto ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú 

spomienku. 
S láskou a úctou 7 detí 

s rodinami.

Opustili nás 
január/február

Michal Farkaš  69r.
Vladimír Brunovský  58r.
Rudolf Škrován  91r.
Gejza Cicko  62r.
František Jenei  83r.
Bohuš Čisár  62r.
Milan Ondruš  52r.
Milan Donoval  63r.
František Danyi  76r.
Renáta Pokorná  42r.
Oľga Izingová  61r.
Pavla Ďurovská  79r.
Mária Strážovská  78r.
Mária Vargová  92r.
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Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Otvorené:  PO - PI:  9.00 - 17.00
  SO:   9.00 - 12.00
Predaj aj na splátky Home Credit/Qautro!

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€

Od 300€ do 550€ zľava 5%

 60€ 50€

Kreslo TC3-973M

 69€

Zľavy na sedacie súpravy
Akcia Art Nábytok

Z činnosti Karpaty 
Art Gallery
V piatok 29.januára sa v Karpaty 
Art Gallery v Handlovej konala 
nezvyčajná udalosť- otvorenie 
výstavy fotografov prírody Fotolovy 
2016. 
Úvodného slova sa zhostil František 
Galbavý a o hudobný vstup 
sa postaral žiak ZUŠ Handlová 
Dominik Petriska. Autori výstavy 
František Hromada, Eduard Tatay a 
Peter Jurík sa po skončení oficiálnej 
časti vernisáže porozprávali s 
návštevníkmi  o tom, ako tieto 
krásne fotografie vznikali.

Výstava FOTOLOVY sa snaží 
priblížiť niektoré z najpútavejších 
fotografických momentov, 
ktoré mnohokrát vyžadujú 
bezhraničné odhodlanie, veľkú 
dávku sebazaprenia, taktiež aj 
odvahu.  Voľný čas, podpora 
najbližších, kvalitná fototechnika, 
no a v neposlednom rade aj veľký 
kus fotografického šťastia, sú 
neodmysliteľnou súčasťou činnosti 
fotografa – fotolovca. Medzi 
najvýznamnejšie míľniky tvorby 
autorov patrí spoluautorstvo na 
jedinečnej knižnej publikácii Wildlife 
- život zveri vo voľnej prírode, ktorá 
bola vydaná v roku 2012. 

MOJA HANDLOVÁ - to je názov 
novej výstavy, ktorá bude venovaná 
mestu Handlová a 640. výročiu jeho 
založenia šoltýsom Henrichom 
Krickerom. Expozícia malieb Igora 
Lackoviča prezentuje podobu 
mesta v minulosti, kamenné 
nemecké domy, staré uličky tak, 
ako si ich z detstva pamätá rezbár 
a zberateľ Ján Procner, pričom 
vystavené obrazy pochádzajú z jeho 
súkromnej zbierky. Výstava bude 
slávnostne otvorená 8.3.2016 o 15:

30 v Karpaty Art Gallery. O hudobný 
program sa postará spevácka 
skupina Karpatskonemeckého 
spolku Grünwald. Výstava potrvá 
do 1.4.2016.

Na mesiac apríl pripravujeme 
výstavu umeleckého TRIA art 
- akademických maliarov Márie 
Nemčekovej - Chmeliarovej, Zuzany 
Pallovej - Nemčekovej a Miroslava 
Pallu. Vernisáž bude  5.apríla 2016 
v Karpaty Art Gallery.

Nad 550€ 10%

Na fotografii zľava: František Galbavý, Miroslava Maliniaková, Peter Jurík, 
Tomáš Klenko, Helena Galbavá, Mária Šaušová, Eduard Tatay, František 
Hromada.

Čítanie pre seniorov

V novembri 2015 sme sa v Zá-
kladnej škole Morovnianska cesta 
v  Handlovej rozhodli pokračovať 
v podpore myšlienky uctievania 
starších ľudí. Jeseň života našim 
starším spoluobčanom, žijúcim 
v Senior centre Handlová, spríjem-
ňujeme  čítaním rozprávok.

Prvá návšteva bola nesmelá, ale 
vzhľadom k tomu, že si žiaci a klien-
ti centra porozumeli, rozhodli sme 
sa po vzájomnej dohode návštevy 
opakovať. Prvé neisté slová a vety 
sa zmenili na krásne a precítené  
čítanie rozprávok od  slovenského 
zberateľa Pavla Dobšinského.  Cie-
ľom našich stretnutí  je aj priblíže-
nie života seniorov žiakom našej 
školy a   trvalé zbližovanie detí 
a starších ľudí. Dievčatá a chlapci sa 
na stretnutia v Senior centre tešia. 
Ich poslucháči sa zapájajú do deja 
rozprávky, sú milí a veľmi pozorní. 
Chvália  úprimnými i láskavými slo-
vami a oceňujú veľkým potleskom, 
ktorý pre žiakov znamená viac ako 
sladká odmena. Sme radi, že v tejto 
„mediálnej“ dobe  čítanie dokáže 
potešiť a zohriať pri srdci. Už teraz 
sa tešíme na ďalšiu spoločnú cestu 
do rozprávkového sveta.

519

Sedacia súprava Nancy

639€ 469€

Komoda K1

65€

59€

PC A

273€

Kreslo Forest

 225€

195€

Konferenčný stolík
albano

27€

Skriňa Eliza

96€

Vešiak ELO

15€

Barová
stolička
Boxer

16€

Taburetka
IRENA

26€
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The HOPE performance, pi-
lotné  vystúpenie Visegrad 
orchestral & choir studio, 
ktoré tvoria mladí umelci 
a hudobníci, sa predstaví už 
19. marca 2016 v DK Han-
dlová. Ústredným motívom 
tohto predstavenia je prob-
lém národnostných menšín, 
holokaustu a migrácie, ktorá 
sa stala jednou z najdiskuto-
vanejších tém súčasnosti. 

Aké sú problémy dnešného sveta? 
Jednoduchá otázka, avšak správna 
odpoveď, na ktorej by sa zhodla 

väčšina, pravdepodobne neexistuje. 
Každý vidí problém v niečom inom. 
Pre niekoho je to mesačná výplata, 
z ktorej nie je možné uhradiť všetky 
výdavky, pre iného zas množstvo 
neúplných či rozhádaných rodín. 
Média, ktoré v súčasnosti propa-
gujú problematiku migrantov, vo 
viacerých ľuďoch vyvolávajú sporné 
otázky. Ako by sme zareagovali my, 
keby rozhodnutie bolo v našich 
rukách? Poskytli by sme ľuďom bez 
domova pomoc a finančnú podpo-
ru? Uvažujeme vôbec o možnosti, 
že by sme na ich mieste stáli my? 
Predstavenie The HOPE vám prav-
depodobne nedá jasnú odpoveď, 

no dozaista vás prinúti na malú 
chvíľu sa zamyslieť.  The HOPE 
performance, v ktorom zaznejú 
známe skladby Michaela Jacksona, 
bude predstavené v dvoch mestách 
– 19.marca 2016 v Dome kultúry 
v Handlovej a 20.marca 2016 v Do-
me kultúry v Žiari nad Hronom. 
Bolo iniciované dvoma mladými  
umelcami z Bratislavy – Marekom 
Škrabákom a Lukášom Kunst Lede-
rerom, ktorí oslovili na spoluprácu 
žiakov Základnej umeleckej školy 
v Handlovej. Okrem nich sa projek-
tu zúčastnia aj deti z detského do-
mova, spolu so živým orchestrom 
a kapelou Visegrad orchestral & 

choir studio. V hlavných úlohách sa 
predstavia Mirka Partlová, Brigita 
Szelidová a Barbora Dvorská.
Autor projektu vybral sedem pilie-
rových piesní, ktoré symbolizujú 
počet útokov na Paríž v roku 2015. 
Predstavenie bude doplnené osob-
nými výpoveďami a profesionál-
nymi komentármi, ktoré divákom 
dopomôžu lepšie sa orientovať 
v danej tematike. 
Lístky je možné zakúpiť si v pred-
predaji osobne v Dome kultúry 
v Handlovej alebo v Žiari nad 
Hronom či prostredníctvom 
www.dk.handlova.sk. Výťažok z pe-
ňazí poputuje pre Detský domov 
v Handlovej.

Dominik Petriska

O láske, dobrých skutkoch, ale aj pomoci v núdzi 

Bytové domy 
majú mať vyregulované vyku-
rovanie a izolované rozvody

Zákon o energetickej efektívnosti 
vyžaduje od vlastníkov bytov roz-
vody tepla a teplej vody nielen vy-
regulovať, ale aj efektívne izolovať. 
Opatrenia mali byť vykonané do 
konca roku 2015. Týkajú sa hlavne 
budov s celkovou podlahovou 
plochou väčšou ako 1 000 m2, čo 
predstavuje budovy s viac ako 10 
- 12 bytmi. Plnenie bude prevero-
vať Slovenská obchodná inšpekcia. 

Tieto povinnosti boli legislatívne 
upravené už zákonom o efektívnos-
ti pri používaní energie z roku 2008. 
Bytové domy by mali týmto opat-
reniam venovať pozornosť, vhodná 
tepelná izolácia dokáže znížiť tepel-
né straty potrubia až o 60 - 70 %.  
Najčastejšie sa v bytových domoch 
izolujú vodorovné potrubia v sute-
rénoch. Zvislé stúpačky väčšinou 
čakajú na komplexné rekonštrukcie 
s výmenou celých potrubí.  Tepelná 
izolácia potrubí je veľmi účinným 
opatrením na úsporu energie. Viac 
ako 80 % dĺžky rozvodov tepla a 

teplej vody v bytových domoch pre-
chádza nevykurovanými priestormi. 
Návratnosť investície je spravidla tri 
až päť vykurovacích sezón. V prípa-
de, že potrebné úsporné opatrenia 
v bytovom dome nie sú urobené, 
okrem finančného dosahu je táto 
povinnosť aj sankcionovaná. Slo-
venská obchodná inšpekcia môže 
v prípade zistenia nedostatkov 
uložiť pokutu až do výšky 1 000 
EUR. Zatiaľ sa kontroly ešte nerobili. 
Plánované kontroly sú zaradené v 
termínoch od 1. apríla 2016.

KMET Handlová, a.s.

Jazda na blate
V sobotu, 6. februára 2016 sa na 
Morovnianskom letisku ozývalo 
škrípanie bŕzd a hučanie motorov. 
Atmosféru motoristickej súťaže 
dotváralo fŕkajúce blato a špinavé 
autá. Nápad na I. ročník jazdy zruč-
nosti „O putovný pohár Viktora Mag-
dolena“ vznikol spontánne. Richard 
Magdolen spolu s otcom Viktorom 
sa na podobných podujatiach zú-
častňujú pravidelne na Slovensku 
i v Čechách. Názov podujatia sa 
odvíja od toho, že Viktor Magdolen 
je starý harcovník a býva v týchto 

súťažiach medzi najlepšími: „Jazdím 
od  roku 1976. Doma mám okolo 
osemdesiat, deväťdesiat pohárov. 
Rozhodol som sa pár z nich na túto 
súťaž darovať. Ten najväčší, ktorý 
som vyhral minulý rok na Baníckej 
rallye, zostáva putovným.“ 

Richard má do budúcnosti v pláne 
z tejto súťaže urobiť tradíciu. „Chceli 
by sme urobiť čo najviac ročníkov, 
pokiaľ bude záujem a pokiaľ budú 
ľudia.“ Pôvodným zámerom bola 
jazda na snehu a ľade, počasie však 
zariadilo jazdu „blatovú“. Súťaž bola 
sprevádzaná aj akčnými moment-
mi, kedy popadalo zopár prekážok 

a jedna posádka zostala po zle 
zvládnutej zákrute v poli a musela 
sme ich vytiahnuť.“
Súťaže sa zúčastnilo 12 mužov a 6 
žien.  Viktor Magdolen jazdil iba pre 
zábavu a mimo poradia. 

Výsledky 
(súčet všetkých časov v troch kolách):

muži: Peter Kahún (380,30), Viktor 
Magdolen (399,84), Jozef Kotasek 
(444,22), Ján Kováčik (455,60)

ženy: Erika Budovičová (473,06), 
Zuzana Kováčiková (482,52), Beata 
Jaššová (520,56)

VMT

Plán CVČ 
na marec 2016

13.3.2016 od 10,00 h. CVČ, MsKK 
Kynologický seminár
prednáška  spojená s názornými 
ukážkami na tému „Ako začať s výcvi-
kom“ areál MsKK (škvarové ihrisko) 

17.3.2016 od 17,00 h. CVČ, ZO SZOPK 
A. Kmeťa 
Ochranársky večer
stretnutie priateľov a ochrancov 
prírody, Relax- bývalá budova CVČ 
18.3.2016 od 10,00 h. CVČ, DaMP 

„Rozdávanie šťastia“
Pri príležitosti 20. marca, ktorý bol vy-
hlásený za Medzinárodný deň šťastia 
vybehnú DaMP-áci  do centra mesta 
a budú rozdávať ľuďom„šťastie“ 

21.3.2016 od 10,00 h. CVČ, ZO SZOPK 
A. Kmeťa 
Poznaj a chráň
celomestský prírodovedný kvíz  
pre žiakov 5.-9. roč. ZŠ v CVČ 

22.3.-31.3. 8,00–15,00 h CVČ, ZO 
SZOPK A. Kmeťa 
Príroda očami detí
súťažná výstava prác detí materských 
a základných škôl v CVČ 

24.3.2016 od 10,00 h.CVČ, DaMP 
 Oslavy Dňa učiteľov v kinosále DK

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 1. - 15. marec 2016
                                      
3.3.ŠTV o 17.00h /USA/komédia/
4.3.PIA o 18.00h
82min/ST/MP15/vstupné 4,-€

GRIMSBY (PREMIÉRA)

3.marca 2016  19.00h (F.K.REBEL),     

FARBY PIESKU 
10.marca 2016  19.00h  (F.K.REBEL) 

HUNDROŠ
Komédia o nevrlom starcovi, ktorý 
sa vydáva do mesta, aby v rodine 
svojho syna rozpútal menšie peklo. 
Hundroš je muž z minulosti. Vie, že 
dobre už bolo a nič pekné ho neča-
ká. Z ulity ho vyženie až bolestivý 
úraz. Nutnosť navštíviť fyzioterapiu 
v Helsinkách znamená pre starého 
muža celú sériu nepríjemných epi-
zód. Hundroša skrátka čaká jeden 
dlhý mrzutý víkend. A ako vždy 
- postará sa aj o to, aby bolo dusno 
všetkým okolo neho...

11.3.PIA o 18.00h /CZE, POL, SVK)/s
13.3.NE o 18.00h dráma/120min/
OR/MP15/vstupné 4,-€
ČERVENÝ KAPITÁN (PREMIÉRA)

12.3.SO o 16.00h /USA/rozprávka 
13.3.NE o 16.00h /110min/SD/MP/
vstupné 4,-€

ZOOTROPOLIS (PREMIÉRA)

12.3.SO o 18.00h /USA/komédia/
14.3.PON o 18.00h 120min/ČT/MP/
vstupné 4,-€
AVE, CAESAR! (PREMIÉRA)
Produkovať hollywoodsky film 
musí byť na nervy, a najmä keď 
istá neznáma organizácia unesie 
vašu najväčšiu hviezdu a chce za 
ňu výkupné. Ale Eddie Mannix se 
za tie roky naučil, že aj tá najväčšia 
kríza sa dá vyriešiť…
Hrajú: George Clooney, Jonah Hill, 
Josh Brolin, Ralph Fiennes, Scarlett 
Johansson, Tilda Swinton
      www.kino.handlova.sk
Zmena programu vyhradená.



VŔTANIE, REZANIE 
BETÓNU A PANELOV
                            

PREDAJ A ZAPOŽIČANIE NÁRADIA 
A STAVEBNEJ MECHANIZÁCIE

                                   

KONTAKT : 0903 496 619
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VOLCANO: Prvý polrok za nami

Tanečnú sezónu sme odštartovali 3.miestom na Maj-
strovstvách sveta a už čoskoro 110 členná výprava 
pocestuje do Maďarska na veľkú medzinárodnú súťaž. 
Súťažiť budeme v kategóriách hip-hop, open či belly 
dance, kde si zatancujú prvýkrát súťažne aj naše dámy 
z kurzu orientálneho tanca. Prípravy sú v plnom prúde, 
no myslíme aj na zábavu. Vystupovali sme na plesoch, 
spolupodieľame sa na programe k 640.vyročiu prvej 
písomnej zmienky o meste Handlová a  pre našich ta-
nečníkov organizujeme už 19.februára maškarný ples, 
ktorý sa bude niesť v duchu skupinových masiek. Držte nám palce a  nezabud-
nite nás sledovať aj na Facebooku: SZUŠ VOLCANO.

Hviezdy na ľade 
Mladí Handlovskí lezci z HK Pro-
meteus Handlová Marek Radovský, 
Kubo Kubovič, Martin Minárik 
a Peťo Kuric sa v zime pripravovali 
na svetový šampionát v ľadovom 
lezení v talianskom Rabensteine.  
Handlovskí lezci tak mohli zamiešať 
poradie medzi silnou konkurenciou 
15 krajín z celého sveta a súčasne sa 
stali historicky prvými slovenskými 
juniorskymi lezcami na Majstrov-
stvách sveta v ľadovom lezení. 
Ľadové mixové lezenie je naozaj len 
pre silných lezcov. Keď nepočítate 
zimu, sneh a ľad, tak liezť s ostrými 
mačkami a cepínmi si vyžaduje dáv-
ku sily, odvahy a techniky. A keď sa 
toto všetko ešte znásobí najlepšími 
lezcami sveta, je sa naozaj na čo 
pozerať.
Najviac zdatný z našej trojice bol 
Kubo, ktorý mal už nejaké skúsenos-
ti s ľadom, no v silnej konkurencii 
Rusov si zo šampionátu odniesol 
krásne 14.miesto v lezení na ob-
tiažnosť v kategórii U22. „ Prvolezci 
na ľadoch„ Martin a Peťo tiež uká-
zali svoje kvality. Martin má silné 

a rýchle nohy, čo sa ukázalo hlavne 
v kvalifikácii speed, kde skončil na 
11.mieste v kategórii U19. V lezení 
na obtiažnosť mu prvá kvalifikačná 
cesta nevyšla a aj keď v druhej sa 
dostal pomerne ďaleko, celkom to 
stačilo na konečné 16.miesto. Naj-
mladší z Handlovčanov, Peťo Kuric, 
si v oboch kvalifikačných cestách 
vyliezol po TOPY, čo ho posunulo 
do nedeľného finále MS v kategórii 
U16. Vo finále hral proti opatrnému 
nováčikovi čas, keď dostal jeden 
chyt pod TOPOM time out, čo zna-
menalo uplynutie času na finálovú 
cestu s konečným 7.miestom. 
Marek Radovský zaúčal svojich 
zverencov do ľadového lezenia síce 
len prvú zimu, no aj tak chalanom 
veril. „Chalani sú veľmi silní, majú 
bohaté skúsenosti z letného lezenia, 
takže je na čom stavať. Drytooling 
-  ako sa nazýva lezenie s mačkami 
a cepínmi, je však oveľa fyzicky a 
technicky náročnejšie. Napriek nedo-
statku času na tréning a hlavne nie 
ideálnym podmienkam, sa podarili 
pekné výsledky a som si istý, že keby 
sme sa vyvarovali drobných technic-
kých chýb (Maťove pošmyknutie sa 

na chyte v prvej kvalifikačnej ceste, 
Kubova  spadnutá zbraň v druhej 
kvalifikačnej ceste a Peťove pomalšie 
lezenie v ľadovej časti finálovej cesty ), 
tak by naši chalani skončili ešte lepšie. 
Verím, že budúci rok bude aj trocha 
šťastíčka stáť na našej strane a cha-
lani možno aj nejaký ten kov donesli.“, 
uzavrel hodnotenie Majstrovstiev 
sveta hrdý kouč. 

Konečné miesta z Majstrovstiev 
sveta: 
Kubo Kubovič – kategória U22 
– 14.miesto obtiažnosť
Martin Minárik – Kategória U19 
– 16 .miesto obtiažnosť a 11.miesto 
speed
Peter Kuric – kategória U16 
– 7.miesto obtiažnosť a 7.miesto 
speed 

HK Prometeus

Š k o l s k ý   b a s k e t b a l o v ý   k l u b  H  A  N  D  L  O V  Á
ZŠ Mierové námestie 27 Handlová
IČO: 36124826    č.účtu  0371486556/0900
IBAN : SK4709 0000 0000 03714 86556        
tel. 0905 820 607    

VENUJTE

2%

...kto nemá kožúška, 
zima mu bude...

Predveľkonočné obdobie je ča-
som, kedy sa pred veľkým pôs-
tom ľudia majú zabávať, popíjať 
a pojedať slaninku. Fašiangy 
sme si pripomenuli 9.februára 
2016 pred mestským úradom. 
Zabávači zaspievali a zatancova-
li zástupcom mesta. Vyspievali si 
kus slaniny, pláto vajec a niečo 
„na zahriatie“.  

Fašiangový sprievod potom po-
kračoval priamo na námestie, kde 
mali pre zvedavcov pripravené 
pásmo fašiangových tradícií žiaci 
literárno-dramatického odboru 

ZUŠ Handlová. Vo večerných 
hodinách sa konala v priestoroch 
domu kultúry zábava na počesť 
pochovanej Barbory Basovej. 

Fašiangy mali v piatok 5. febru-
ára 2016 aj v klube dôchodcov. 
Nechýbali veselé masky, tradič-
né koláče a fašiangová nálada. 
Fašiangovej zábavy sa zúčastnil 
i zástupca primátora, Dušan Klas, 
prednosta MsÚ Jozef Tonhauser, 
vedúca sociálneho oddelenia 
MsÚ a riaditeľka Senior centra.

Karnevalová zábava pokračovala 
aj v réžii našich najmenších. V pia-
tok sa mohli vyblázniť na karneva-
le, ktorý organizovalo Materské 

centrum Lienka. V sobotu, 20. 
februára 2016 sa mohli zabaviť na 
detskom karnevale CVČ. Príprava 
spočívala vo výrobe masiek. A tie 
stáli za to. V úvodnom kole sa 
predstavili princezné, víly, zvierat-
ká a všakovaké rozprávkové by-
tosti. Zábava bola plná tanečných 
súťaží a veselých pesničiek. 

Kreatívnosť masiek hodnotila od-
borná porota a i samotní rodičia. 
Každá maska však bola na konci 
odmenená. Vďaka patrí rodičom 
za prípravu prekrásnych masiek, 
žiakom literárno-dramatického 
odboru ZUŠ a DaMPákom. 

VMT

Darujte krv v Handlovej!
14. marca 2016 od 8.30h v Podnikateľskom inkubátore!
Bližšie informácie na 046/5444 013, www.inkubatorhandlova.sk



31. ročné 
priateľstvo

V piatok 19.2.2016 odohrali 
„old boys“ basketbalisti - väč-
šinou bývalí hráči Handlovej 
priateľský zápas veteránov 
s rovesníkmi z maďarského 
Siófoku. Najstarším hráčom 
domácich bol čerstvý sedem-
desiatnik Jožko Chrenko a u 
úspera rovnako „mladý“ Jozef 
Tóth. 

V drese hostí sa už tradične pred-
stavil handlovský poslanec Janko 
Spevár.

Handlová - Siófok  65:48 
Body : Linkeš 16, P.Prokein 14, 
Daubner 10, Toporka a Mendel 
6, Chrenko a Kršiak 5, Melikant 2 
resp. Spevár 20, Vojtko 8, Toth 7
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HUTIRA CUP 2016
Dňa 24.1.2016 sa za príjemného počasia konal     
1. ročník turnaja v ľadovom hokeji - HUTIRA CUP. 
Zúčastnilo sa ho 7 mužstiev z Handlovej, Ráztoč-
na, Chrenovca ale aj z Prievidze. Organizátorom 
počasie prialo a tak o 9 hod bolo vhodené prvé 
buly. Hralo sa v dvoch skupinách s hracím sys-
témom 3 hráči a 1 brankár. Brankári sa na turnaj 
dobre pripravili a prišli v plnej hokejovej výstroji. 
Hráči si tak počas zápasov mohli preveriť svoje 
hokejové schopnosti. Diváci videli atraktívne zá-
pasy plné gólov, hokejových kúskov ale aj samo-
statných nájazdov. Turnaja sa zúčastnil aj súčasný 
hráč Prievidze a spoluorganizátor turnaja Andrej 
Ďuriš a bývalý hokejový hráč Prievidze Dušan 
Žember, spolu s bývalými spoluhráčmi. Po turnaji 
si hráči mohli vychutnať výborný guláš.

 Výsledky turnaja:

1.  miesto Falkons Prievidza
2.  miesto Mamutík 
 Handlová
3.  miesto Invalid 
 Predátors  Handlová

Najlepší hráč turnaja 
– Andrej Šimko
Najlepší brankár
 – Pavol Daubner
Najlepší hráč 
– Erik Hegli ml.
 

Všetkým spoluorganizá-
torom, hráčom ale aj divá-
kom ďakujem za výbornú 
akciu a tešíme sa na ďalší 
ročník.
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OSLÁVTE   SVIATKY  JARI  
NA PLAVÁRNI HANDLOVÁ  
 
8.marca  (utorok) je  pre ženy  pripra-
vené prekvapenie vo forme tomboly.
Za každú využitú službu ( plávanie, infra-
sauna, solárium, cvičenie dostane každá 
žena tombolový lístok,  z ktorých budú 
vyžrebované  3 ceny.
1 cena   -   masáž podľa výberu
2 cena   -   voľný vstup do sauny alebo 
infrasauny
3 cena   -   voľný vstup na cvičenie Pilates 
a AQUA

19.marca  JOZEF   
Na základe predloženého preukazu 
totožnosti  majú všetci  Jozefovia od 15 
rokov na bazén   
VOĽNÝ   VSTUP!
21. marca  na  PRVÝ  JARNÝ DEŇ
V tento deň  budú mať  všetci  návštevní-
ci  RANNÉHO PLÁVANIA 
vstup od 6,30 do 8,00 ZDARMA!

Handlovčania,  pekné sviatky,
dobrú zhodu, 
ženám čerstvú, sviežu vodu, 
mužom tiež nech sladko je, 
nech si prídu na svoje.

Príďte k nám a počas sviatkov využite 
okrem plávania aj  služby parných a 
fínskych sáun, infrasaunu, masáže, solá-
rium, stolný tenis. 

25.3.2016  Veľkonočný piatok              
otvorené   od  9,00 do 19,00 hod.
26.3.2016  sobota                                  otvo-
rené   od  9,00 do 19,00 hod.
27.3.2016  Veľkonočná  nedeľa           
otvorené   od  9,00 do 19,00 hod. 
28.3.2016  VEĽKONOČNÝ  PONDELOK   
-  ZATVORENÉ !
V tieto sviatočné dni sa nedá využívať 
služba Ranné plávanie.
Tešíme sa na Vašu návštevu a prajeme 
vám krásne Veľkonočné sviatky.              

        Vaša plaváreň

Prvý veľký turnaj 
prípravky

31.januára bol v Bánovciach nad 
Bebravou prvý veľký turnaj v 
mikrolige prípraviek medzi ŠBK 
Handlová, MBA Prievidza a BBK 
Bánovce nad Bebravou. Turnaj sa 
konal v krásnej športovej hale v 
Bánovciach nad Bebravou. 

Po prvých zápasoch boli súťaže 
v driblingu a v zbieraní sladkostí, 
v ktorých decká z ŠBK Handlová  
skončili na prvom mieste. Nechý-
balo ani skvelé občerstvenie a 
odmeny. Najbližší turnaj bude v 
Handlovej. Presný dátum a čas sa 
dozviete na našej stránke. A cel-
kový víťaz tohto turnaja? Víťazmi 
sa stali všetci zúčastnení!

Tréner ŠBK Handlová Ján Berá-
nek:  „Som veľmi rád, že sme sa 
mohli spolu s Prievidzou a Bá-
novcami nad Bebravou zúčastniť 
skvelého jednodňového basketba-
lového turnaja, kde si deti z našej 

prípravky mohli zahrať svoj prvý 
„veľký „ basketbal, zasúťažiť si a 
spoznať nových kamarátov. Veľká 
pochvala patrí aj domácim orga-
nizátorom, ktorí pripravili naozaj 
skvelý basketbalový deň pre naj-
menších baskeťákov.Verím, že je to 
len začiatok dlhodobej spolupráce 
medzi jednotilvými klubmi v pro-
spech mládeže a  basketbalu .“
ZOSTAVA ŠBK HANDLOVÁ: 

Miroslav Marko, Vladimír Peťko, 
Zuzana Čoková, Šimon Helbi, 
Adam Porubčan, Hanka Kotlá-
rová, Libor Majdlen, Vladimír 
Fabian, Samuel Cibuľa, Daniel Tr-
giňa, Samuel Bielsky, Jozef Vailg, 
Patrik Šesták, Timea Šimková, 
Dominik Maruniak.

Ján Beránek, téner  
zdroj. www.sbkhandlova.sk



      
- 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

Cartridge Cannon
                     525 a 526 

od 4€/ks

Cartridge Epson                                                                            

od 5€/ks

1281 - 1284
Cartridge Epson                                                                            
711 - 714

od 5€/ks

Toner HP 2612                 

od 18€/ks

Toner HP 285                 

od 20€/ks

Toner Samsung   

4300

od 28€/ks
- odblokovanie hesiel na mobiloch a tabletoch
- výmena prasknutých displejov a poškodených nabíjacích konektorov
- inštalácia softwaru do mobilov, tabletov a počítačov
- kompletné opravy mobilných telefónov

Námestie baníkov  10,  Handlová
046/5475 041telemont@telemont.eu

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€


