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Regionálne oslavy Dňa baníkov      
v Handlovej boli tento rok rozde-
lené na dve časti. Tá oficiálna sa 
začala v sobotu 10.septembra na 
cintoríne v Handlovej pri Pamät-
níku obetí banských nešťastí na 
hornej Nitre. Vzdať úctu obetiam 
ťažkého povolania prišiel aj bývalý 
slovenský prezident Ivan Gašparo-
vič a minister obrany Slovenskej 
republiky Peter Gajdoš. 

Najdojemnejším momentom pietne-
ho aktu boli desiatky detí a mladých 
Handlovčanov, ktorí v tento deň prišli 
na cintorín.

Nevinné, bosé a rozkošné je diev-
čatko, ktoré si sadlo na fontánu v 
handlovskom mestskom parku. Má 
asi desať a ešte netuší, čo ju čaká. 

Svätá Barbora je patrónkou baníkov 
vraj preto, lebo keď ušla svojmu otco-
vi, ktorý bol fanatickým nepriateľom 
kresťanov, útočisko našla v skale, 
ktorá sa pred ňou otvorila.  Autorom 
bronzovej sochy svätej Barborky, 
ktorá bola odhalená počas osláv Dňa 
baníkov,  je  Handlovčan akademický 
maliar Rudolf Cigánik. Popri grafike, 
rytine a voľnej tvorbe jeho prvé váž-
ne sochárske dielo.

Galéria tých najlepších v uhoľnom 
baníctve – táto novinka vítala v dome 
kultúry hostí slávnostného šachtágu, 
spojeného s oceňovaním Plaketou za 
rozvoj baníctva na hornej Nitre. 

Za celoživotný prínos pre baníctvo 
bol v tomto roku ocenený Alojz 
Pikulík. Jeho pracovné pôsobenie 

je spojené predovšetkým s banským 
záchranárstvom, ktoré bolo vždy 
centrom jeho záujmu. Alojz Pikulík 
zohral významnú úlohu pri zriadení 
Hlavnej banskej záchrannej stanice. 

Za mimoriadne záslužné pracovné 
a morálne činy v banskej prevádzke 
získal plaketu Bohumil Schwarz. 
Do uhoľných baní Nováky nastúpil 
v roku 1957.  Začínal ako baník, ale 
svojimi schopnosťami, odbornými 
vedomosťami, baníckym fortieľom 
a  zodpovednosťou sa vypracoval 
na prvého predáka kolektívu razičov, 
kde pôsobil viac ako štvrťstoročie. 
Bohumil Schwarz získal za svoje pra-
covné výsledky viacero významných 
štátnych ocenení. 

Pokračovanie na str. 4

 Dva banícke víkendyZ cudzieho krv netečie

Väčšina ľudí si svoje okolie udržiava 
v poriadku a čistote. Uprataný a vo-
ňavý domov je súčasťou našich ži-
votov a považujeme ho za životný 
štandard. Veď už nie sme v stredo-
veku, kedy ľudia hádzali odpadky 
zo stola priamo na dlážku a tam 
sa o ich „upratanie“ postarali psy.      
Realita na verejných priestran-
stvách sa však nepodobá na súčas-
ného, moderného človeka, ale na 
tohto stredovekého. Novodobí gla-
diátori sa naháňajú po pešej zóne, 
pričom najväčším nepriateľom sú 
značky osadené v zemi. Na hru 
„smrť ukameňovaním“ slúži výplň 
chodníčkov pri fontáne. Rytierske 
súboje sa odohrávajú vo vode i na 
zemi.  Tí najodvážnejší berú za 
najväčšieho nepriateľa sochu diev-
činy a neváhajú pre to, aby sa jej 
pomstili, skočiť priamo do spárov 
divokého prílivu fontány. Tí, ktorí sa 
potrebujú predviesť, používajú na 
svoje adrenalínové predstavenie 
Pamätník padlým. 

Je na každom, ako so svojim 
životom naloží a ako sa bude 
správať k svojmu okoliu. Každý 
musí prehodnotiť, či je vandaliz-
mus a neúcta k práci a majetku 
druhých tou správnou cestou. 

V domácnosti väčšina z nás nehodí 
ohorok z cigarety alebo nedoje-
denú klobásu na zem a na vyko-
nanie akejkoľvek fyzickej potreby 
používa zariadenie k tomu určené. 
V domácnosti nie je potrebné vy-
tvárať dokumenty, ktorými by sme 
upravovali správanie jej členov. Ak 
sa nesprávajú vhodne, končí sa de-
mokracia a začína diktatúra. Ak by 
ste však k tomu, aby ste vedeli, ako 
sa máte správať na námestí  neja-
ký dokument nutne potrebovali 
- „Prevádzkový poriadok centrálnej 
mestskej zóny a pešej zóny mesta 
Handlová“ je voľne dostupný na 
stránkach mesta. 

VMT
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Veľkoobjemný odpad – problém náš každodenný

V poslednom období evidujeme problémy s veľkoobjemným odpadom. 
Napriek dostupným informáciám o likvidácii veľkoobjemného odpadu 
vznikajú na území mesta čierne skládky zložené najmä z takéhoto druhu 
odpadu a dochádza k znečisťovaniu verejného priestranstva.

Čo vlastne zaraďujeme do veľkoobjemného odpadu? Je to každý odpad, ktorý 
sa svojimi rozmermi a veľkosťou nezmestí do bežných kontajnerov na komu-
nálny a separovaný odpad. Ide najmä o kusy nábytku, koberce, kuchynské 
linky, umývadlá, vane, bytové jadrá, podlahové krytiny a pod.

Veľkoobjemným odpadom nie je odpad, ktorý vzniká pri stavebnej činnosti, re-
konštrukciách a modernizáciách bytových a domových jednotiek.V tomto prí-
pade sa jedná o stavebný odpad – suť, obkladačky, dlažba, tehly, betón a pod. 
Tento druh odpadu je vždy potrebné buď vyvážať na skládku, alebo si pred sa-
motnou rekonštrukciou objednať veľkoobjemný kontajner. O takýto kontajner 
môžete požiadať priamo na telefónnom čísle 046/5477 004 (Hater s.r.o.)

Veľkoobjemný i drobný stavebný odpad zoberú obyvateľom Handlovej bezod-
platne na Stredisku triedeného zberu na Stredisku triedeného zberu na Sklád-
ke odpadov v Handlovej (Ul. Na Scheiblingu). Je otvorené pondelok až piatok 
od 6:30 hod. do 14:30 hod., v popoludňajších hodinách a cez víkend prevezmú 
odpad i vrátnici spoločnosti Hater s.r.o. Pri odovzdávaní odpadu je nutné mať 
so sebou občiansky preukaz. 

Veľkoobjemný odpad sa spred domov odváža štyrikrát do roka. O najbližšom 
termíne odvozu veľkoobjemného odpadu sú obyvatelia vždy dopredu infor-
movaní prostredníctvom dostupných mestských médií. Odvoz veľkoobjem-
ného odpadu je spravidla  od pondelka do stredy. Je nutné, aby obyvatelia 
vyniesli nepotrebné veci najskôr i najneskôr v nedeľu, deň predtým, ako začína 
zvoz veľkoobjemného odpadu. Zabráni sa tým zbytočnému znečisťovaniu ve-
rejného priestranstva a vzniku čiernych skládok. Mesto Handlová každoročne 
vynakladá na likvidáciu čiernych skládok okolo 10 000 EUR, ktoré by mohli byť 
použité na iné účely.

Každý odpad umiestnený mimo kontajnerov na komunálny a separovaný od-
pad sa považuje za založenie čiernej skládky. V prípade zistenia protiprávneho 
konania na úseku verejného poriadku a dokázania viny, hrozí tvorcovi čiernej 
skládky pokuta v zmysle platných právnych predpisov.                                      

VMT

Slávnosť v handlovskej 
športovej hale 

V piatok 2. septembra bola v Han-
dlovej veľká športová slávnosť.       
Po ročnej odmlke sa domácim fanú-
šikom predviedli basketbalisti MBK 
Handlová na novučičkej palubovke 
v zrekonštruovanej športovej hale. 
Primátor mesta Rudolf Podoba, 
Imrich Weiss a prezident MBK  
Ivan Kaniansky prestrihli spoločne 
pásku a otvorili športový stánok 
športovcom  a občanom mesta.

Hala sa dočkala komplexnej rekon-
štrukcie po 44 rokoch. Náklady na ňu 
boli 280 tisíc Eur. Časť peňazí bola z 
podnikateľskej sféry, časť od mesta 
a prispel aj Úrad vlády SR. Nová je 
nielen palubovka, ale aj osvetlenie a 
sedenie pre fanúšikov s kapacitou 720 
miest. Pred časom pribudlo moderné 
fitnesscentrum s kaviarňou. Prezident 
klubu Ivan Kaniansky tak splnil nielen 
to, čo sľúbil na začiatku. Urobil z haly 
jedno príjemné a moderné športo-
visko.
Handlovský MBK sezónu začal pod 
vedením mladej  českej trénerskej 

dvojice – Lubomír Ružička a Lukáš 
Pivoda. Držíme palce, nech sa im           
v novej hale a v novej sezóne dobre 
darí.                                                         Rd

Na úvod derby v Prievidzi

V sobotu, 8. októbra, štartuje nový 
ročník Eurovia Slovenskej basketba-
lovej ligy, v ktorom už túto sezónu 
nebude chýbať MBK Handlová. Po 
ročnej prestávke sa tak Handlovčania 
môžu opäť tešiť na basketbal.

S novou športovou halou prišli do 
klubu aj nové tváre. Tím povedie 
česká trénerská dvojica Lubomír Rů-
žička – Lukáš Pivoda. Družstvo tvoria 
prevažne mladí hráči a odchovanci 
handlovského basketbalu, ktorých 
dopĺňa dvojica českých hráčov a tra-
ja Američania. Celú letnú prípravu, 
vrátane prípravných zápasov, s tímom 
absolvoval aj mladý talentovaný Han-
dlovčan – Branislav Mátych.„ Veľmi sa 
na nový ročník tešíme. Na novú halu, 
nový tím a na našich verných fanú-
šikov. Po ročnej prestávke sme všetci 
veľmi nedočkaví a na sezónu sa veľmi 
tešíme. Cieľom je naplniť halu. Chceme 
hrať atraktívny basketbal a pomaly si 
plniť náš sen o čo najlepšom postavení 
pred play-off. Máme úplne nový tím, 

v ktorom máme skúsených harcovní-
kov, ale aj mladých hráčov,“ hovorí 
pred štartom sezóny športový riaditeľ 
MBK, Ivan Kartáč. „Káder však ešte nie 
je úplne uzavretý. Tím by sme radi do-
plnili ešte o hráča na pozícii 4, nakoľko 
sme sa kvôli zraneniu museli rozlúčiť 
s Ožrenom Pavlovičom.“

Na handlovských basketbalistov 
v prvých kolách čakajú nároční súperi. 
Hneď na úvod sa „baníci“ predstavia 
v Prievidzi. Po Hornonitrianskom 
derby na domácej palubovke privítajú 
Inter a následne vycestujú do Košíc. 
„Musíme byť trpezliví, ale veríme, že 
poctivou prácou a potrebnou dávkou 
športového šťastia náš cieľ splníme. Ve-
ríme, že fanúšikovia sa na zápasy prídu 
baviť,“ dodáva Ivan Kartáč. 

Zostava MBK Handlová v sezóne 
2016/2017: 
Miroslav Mátych, Ondrej Haviar, Ca-
meron Wright, Mikey Thompson, Peter 
Sedmák, Jiří Jelínek, Brian Bennett, Ma-
roš Minárik, Luboš Stria, Róbert Rozim, 
Dávid Krč

KK,  foto z mbkha.sk

Začína nový ročník Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy

12.10. Handlová - Inter      
22.10. Handlová - Svit
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Veža kostola sa oblečie do nového šatu
Handlovčania si určite všimli kovové trubky obopí-
najúce našu dominantu – kostol sv. Kataríny. V súčas-
nosti sa i s pomocou Handlovčanov podarilo vyzbierať 
sumu potrebnú na výmenu drevených šindľov na veži 
kostola. A ako to bude prebiehať? Spýtali sme sa toho 
najpovolanejšieho – duchovného otca Petra Repu.

„V súčasnosti sa stavia lešenie, po jeho dokončení prídu tesári 
a stolári. Následne sa postupne bude odokrývať krytina na 
veži. Bude sa postupovať po častiach, aby do vnútra nenapr-
šalo alebo sa nestalo niečo nepredvídateľné. Pri odokrývaní 
sa bude kontrolovať i celý krov. Krov má vyše 200 rokov a je 
nutné skontrolovať jeho stav. V prípade, že bude nutné 
prvky krovu vymeniť, vymenia sa. Strecha sa očistí a ošetrí 
a postupne sa bude zakrývať novým šindľom. Nanovo sa 
vymaľujú na zeleno a červeno farebné prvky na kostolnej 
veži a máme v pláne vymaľovať i fasádu,“ opisuje postup 
miestny farár.

Nové šindle sú z červeného smreku. Pred ich osadením 
na strechu kostola sa natrú transparentnou glazúrou.           
Ako informoval handlovský farár, nóvum bude v tom, že 
istý čas sa budeme pozerať na kostolnú vežu, ktorá ne-
bude čierna, ale bude mať originálnu farbu dreva. Čierny 
vzhľad dostane veža až po niekoľkých rokoch vplyvom 
poveternostných podmienok. V prípade priaznivých 
okolností by sa mohla katarínska omša slúžiť už v kostole 
s „novým šatom“.
„Chcel by som sa opätovne poďakovať všetkým, ktorí najmä 
finančne podporili náš zámer obnovy kostola a zároveň 
poprosiť i o ďalšiu podporu,“ hovorí Peter Repa. „ Oprava 
veže kostola je iba prvou časťou obnovenia nášho kostola. 

Bude potrebné opraviť veľkú strechu, ktorá je nad hlavnou 
loďou. Ide však o finančne náročný projekt, ktorý presahuje 
možnosti handlovskej fary“.

Tí, ktorí chcú pomôcť, si môžu zakúpiť magnetku alebo čo-
koládu na handlovskej farnosti alebo priamo vložiť finan-
cie na transparentný účet na webovej stránke www.trans-
parentneucty.sk a vyhľadať si Kostol sv. Kataríny. Na tomto 
účte je možné vidieť i všetky zrealizované vklady a výdav-
ky.                                                                                                  VMT

„Seniorko“ 
bude mať záhradu

V rokoch 2010-2013 sa mesto Handlo-
vá rozhodlo využiť budovu bývalej zá-
kladnej školy na Ul. Márie Krššákovej. 
Objekt bol komplexne zrekonštruova-
ný a vybavený tak, aby mohol v plnej 
miere zabezpečiť služby pre našich 
najstarších obyvateľov, odkázaných 
na pomoc. Finančnú náročnosť v cel-
kovej výške 2 696 000 EUR sa mestu 
podarilo vykryť i vďaka projektu EÚ 
„Investícia do vašej budúcnosti“.

1. januára 2014 prijalo Senior centrum 
pod svoje ochranné krídla prvých 
klientov. Dnes poskytuje centrum 
svoje služby 95 seniorom s prie-
merným vekom 82 rokov. Klienti sú 
napriek svojmu veku aktívni, radi sa 
zapájajú a zúčastňujú na ponúkaných 
aktivitách. Najradšej sa však stretávajú 
so svojou rodinou a priateľmi. V prí-
jemných teplých dňoch slúži na spo-
ločné chvíle a oddych najmä exteriér 
seniorcentra. Momentálne je však k 
dispozícii iba pár metrov plochy. 
Okolie budovy je rozsiahle a ponúka 
veľa možností. Tento rok bola spra-
covaná architektonická štúdia zame-
raná na riešenie celkovej dispozície 
a funkčného členenia areálu. Vstupuje 
sa do I. etapy, v ktorej bude upravený 
priestor, nachádzajúci sa za hlavnou 
budovou. Bude slúžiť na prechádzky 
a posedenie na lavičkách. Celkovú 
koncepciu exteriéru rozpracoval ar-
chitekt Patrik Juríček tak, aby priesto-
rové a stavebno-technické riešenie 
spevnených plôch nadväzovalo na 
súčasné areálové usporiadanie, ktoré 
tvoria najmä betónové chodníky. 
Architekt rozčlenil priestor na štyri 
plochy: ústredné nádvorie s jestvujú-
cimi lavičkami a parkoviskom, záhrada 
za hlavnou budovou s bylinkovými 
a úžitkovými záhonmi, ovocným sa-
dom, záhradným prístreškom s grilom 
a lavičkami, relaxačno-meditatívna 
zóna s kaplnkou, vodným jazierkom 
a lavičkami a okolie s výbehom pre 
zvieratá. Veľký dôraz bude kladený 
na sadové a parkové úpravy zelene 
a doplnenie jestvujúcich stromov 
a okrasných rastlín. 
V súvislosti s poslaním zariadenia 
je podmienkou, aby všetky úpravy 
umožnili bezbariérový pohyb klien-
tov. Cieľom je vybudovať priestor, 
v ktorom si každý klient so svojou ro-
dinou nájde, bez ohľadu na zdravotné 
obmedzenia, miesto na oddych. Nové 
okolie Senior centra nie je lacnou 
záležitosťou. 
Prvá etapa, pozostávajúca najmä 
z osadenia pevných prvkov, bude 
hradená z vlastných prostriedkov 
Senior centra. Ostatné úpravy budú 
záležať na finančnej situácii. Celková 
výstavba okolia však presiahne časový 
úsek piatich rokov.

V MT

Primátor mesta 
Handlová 
Rudolf Podoba, 

pozýva 
na mestské 
zastupiteľstvo 
mesta Handlová vo 

štvrtok, 27. októbra 
2016 o 14,00 hod. 

do veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ 
Handlová. Pozvánku 
s programom nájdete 
na www.handlova.sk

Poďakovanie

Touto cestou vyslovujem veľké ďakujem               
p. riaditeľovi nemocnice MUDr. Belanskému          
a   MUDr. Výrostkovi  za urýchlené riešenie 
môjho akútneho zdravotného problému.                        

 Alena R.

Hop, hop, malý 
žiačik...
V pondelok, 5. sep-
tembra sa po veľkých 
prázdninách opäť otvo-
rili brány handlovských 
škôl. Vyštafírovaní prvá-
čikovia čakali, niektorí 
s radosťou a niektorí so 
strachom v očkách na 
to, čo ich v škole čaká. 

Pani učiteľky vyzdobili triedy a  veľký deň sa mohol začať.  
Prváčikov prišiel privítať vo „veľkej“ škole i primátor mesta 
Handlová Rudolf Podoba. Na novej ceste života im zaprial 
veľa úspechov a každý z nich dostal priamo z jeho ruky 
medík a čítanku. 

V školskom roku 2016/2017 sa do prvého ročníka zapísalo 
celkom 141 prváčikov – 60 prijala Základná škola Mierové 
námestie, 35 Základná škola Morovnianska cesta a 46 
Základná škola Školská.

Všetkým prváčikom prajeme veľa úspechov.
VMT



Všetko na jednom 
mieste
Ako robiť služby 
pre obyvateľov 
j e d n o d u c h š i e 
a efektívnejšie? Tak, túto otázku si 
kladieme častokrát aj preto, že táto  
problematika v oblasti komunálnych 
služieb  je naviac vecou verejnou.   
HATER Handlová spol. s r.o., ako 
poskytovateľ  komplexného odpa-
dového servisu pre mesto Handlová, 
dlhodobo pracuje  na filozofii  po-
skytnúť  Handlovčanom  komplexné 
služby. Nová legislatíva - konkrétne 
prijatie zákona č. 79/2015 Z. z. - k to-
mu vytvára  aj právny rámec. Využili 
sme možnosť zákona a vytvorili sme 
nové integrované odpadárske zaria-
denie - pracovisko na zber odpadov 
s názvom Zberňa odpadov HATER 
Handlová. Zariadenie je umiestne-
né v miestnej časti s názvom „ Na 
Sheiblingu“ a občanom je prístupné 
v pracovných i mimopracovných 
dňoch vždy v čase od 8,00 – 18,00 

hod. Občania Handlovej, ktorí nema-
jú podĺžnosti vôči mestu Handlová, 
tu môžu na jednom mieste odovzdať 
nasledovné odpady : 

- papier, plasty, sklo, kovové obaly, 
tetrapaky v  množstvách , ktoré by nad-
merne zaplnilo bežné zberové nádoby 
na sídlisku res. v rodinnom dome
-  stavebný odpad  - okrem nebezpeč-
ných stavených zložiek
-  drobný stavebný odpad
-  zmesový komunálny odpad
-  objemný odpad
-  nebezpečné odpady z domácnosti
- v prípade komplexnej donášky od-
padov neodmietneme ani elektrood-
pad (ten sa však prioritne odovzdáva 
v zariadení na Ul. Potočnej)

V praxi to znamená, že občan príde 
na jedno miesto a tu má možnosť 
odovzdať takmer všetok odpad, 
ktorý  vyprodukuje jeho domácnosť. 
Odborný pracovník mu pri zatriedení 
pomôže odbornou radou ale aj svoji-
mi silami. Plníme tak náš záväzok voči 
Handlovčanom - vytvárať čo najvyšší 
štandart služieb.            

Blažej Litva
Hater Handlová spol. s r.o.

POMÁHAME DOSAHOVAŤ 
VAŠE CIELE

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

- Obchodná angličtina - Business  
 English – 17.10.2016
-  Opatrovanie – 24.10.2016
- Odborná spôsobilosť SBS 
– 24.10.2016
-  Obsluha motorových vozíkov
 - individuálne

Niektoré kurzy zabezpečujeme 
aj bezplatne pre nezamestnaných 
občanov cez REPAS.

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
 
V Help-e sme pre vás 
pondelok-piatok od 8,00 do 12,00 h.
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Kontakt: Help, n.o. Handlová, Ná-
mestie baníkov 8 (nad MsP, 2. posch.)
tel.: 0905 884 813; e-mail: kmeto-
va@handlova.sk; www.helpha.szm.sk

Novootvorené 
a zrušené prevádzkárne 
august 2016

Novootvorené:
-  Oprava motorových vozidiel                                         
 S. Chalupku 6
- Predaj autosúčiastok                                                    
 S. Chalupku 6

- Second hand, solárium                                                 
 Mostná 1475
-  Solárium, detox, second hand              
 Športová 40
-  „Asia mňam“ – rýchle občerstvenie                              
 predajný stánok MsT
- Zmrzlinový stánok , Žiarska 18

Zrušené:
V auguste neboli zrušené žiadne 
prevádzkárne 

Farebná jeseň 
v Banskom múzeu

Jesenná sezóna so skorým súmrakom 
sa prejaví zmenou aj u nás v Sloven-
skom banskom múzeu. Otváracie 
hodiny sú od 1. októbra od 8:00 do 
16:00 h a uvítame vás od pondelka do 
piatku.

Zo škôlkárov sa stali žiaci, zo žiakov 
študenti. Možno práve vy, žiaci a štu-
denti, budete ďalšími spokojnými 
návštevníkmi v Expozícii uhoľného ba-
níctva a tvorivých dielní v Handlovej. 
Prebádajte s nami históriu ťažby han-
dlovského „čierneho zlata“, ako aj príliš 
ťažkú, vyčerpávajúcu prácu baníkov, 
možno vašich dedušov a ocinov.

Jeseň sa blíži a klope na dvere. Jej 
farebný príchod oslávi aj Slovenské 
banské múzeum v eko dielničke výro-
bou veselých šarkanov, ktoré sa budú 
vznášať v chladnejšom jesennom vetre. 
Malí návštevníci budú môcť využiť aj 
listy znášajúce sa z farebných stromov. 
Čarovné ovocie zo servítok, vytvorené 
detskými rúčkami, bude symbolizovať 
jesenný zber jabĺčok a hrozna.
Nielen školáci sú pozvaní do eko dielne. 
Verejnosť pozývame na Vinobranie 
v múzeu, vyrobíme s vami odtlačky 
nádherných farieb za pomoci hrozno-
vého lístia a korkových štupľov. Netra-
dičné kvietky vám budú pripomínať 
horúce leto.

Návštevy eko dielne nám, prosím, 
oznámte aspoň deň vopred na telefón-
nom čísle 046/5423 973 alebo elektro-
nickou poštou na adresu:
handlova@muzeumbs.sk. 
Tešíme sa na Vás. Zdar Boh!

Kolektív SBM

Plaketa za rozvoj baníctva na hornej 
Nitre za mimoriadne záslužné pra-
covné a morálne činy v banskej pre-
vádzke bola udelená  Jozefovi Ma-
gulovi. Jozef Magula odrobil v bani 
32 rokov. Pracoval v kolektíve Štefa-
na Čukana, posledných 8 rokov ako 
prvý predák bývalých Čukanovcov. 
Jožko získal niekoľko ministerských 
ocenení – za obetavosť, pracovnú 
vernosť a za zachovávanie tradícií. Je 
baník srdcom – je členom Handlov-
ského baníckeho spolku, pomáhal 
pri budovaní náučného chodníka či 
uhoľnej expozície banského múzea. 
A ako banícka stráž odprevádza na 
poslednej ceste svojich kamarátov.

Za významnú podporu baníctva na 
hornej Nitre bol ocenený primátor 
Handlovej Rudolf Podoba.  Najskôr 
to bolo obnovenie Regionálnych 
osláv Dňa baníkov v Handlovej, vy-
hlásenie Pamätníka obetí banských 
nešťastí na hornej Nitre za národnú 
kultúrnu pamiatku, presťahovanie 
súsošia z Hladového námestia na 
Ulicu 29.augusta, ktoré sa stalo mies-
tom stretávania počas pamätného 
dňa – Dňa obetí banských nešťastí, 
iniciatíva na dokončenie uhoľnej 
expozície Banského múzea v Han-
dlovej, založenie banského spolku 
a takto by sme mohli menovať ešte 
dlho. Rudo Podoba bol baník, je ba-
ník a baník bude. Spomedzi všetkých 
doposiaľ ocenených je najmladší. 

V štyroch kategóriách bolo od roku 
2009 ocenených 31 baníckych osob- 
ností. 

Sobotňajšia oficiálna časť regionál-
nych osláv Dňa baníkov vyvrcholila 
duchovne – baníckou omšou v kos-
tole svätej Kataríny v Handlovej. 

Okrem osemdesiatky baníkov, pre 
ktorých bola tretia septembrová so-
bota pracovná, sfárali do Bane Han-
dlová  ešte stovky detí i dospelých. 
Najstaršia hnedouhoľná baňa na Slo-
vensku otvorila opäť svoje brány pre 
verejnosť. Banské vláčiky nestačili 
premávať  na dva a pol kilometrovej 
trati do útrob bane. Otvorené dvere 
do handlovskej bane lákajú každo-
ročne ľudí z celého regiónu. A sú aj 
takí, ktorí prichádzajú zďaleka.

V sobotu 17.septembra do han-
dlovských ulíc vyšla  Pálfyho Laura.  

Prvý alegorický sprievod, ktorý 
dostal meno po prvej štôlni grófa 
Pálfyho, bol v roku 2008, kedy boli 
obnovené regionálne oslavy Dňa 
baníkov v Handlovej. Handlovčania 
sa ho trikrát nedočkali– prvýkrát 
v smutnom roku 2009, druhýkrát 
v roku 2013, kedy sa tesne pred 
sprievodom spustila prietrž mračien 
a v roku 2015 kvôli rekonštrukcii ná-
mestia. Tento rok mala Laura dvadsať 
zložiek a viac ako 120 účinkujúcich. 
Novinkou boli veterány z Veterán 
klubu Bojnice a swingová kapela 
Funny Fellows. Diváci si vyžiadali 
bubenícku skupinu Tambores z Nitry. 
Po prvýkrát sa pridala aj najstaršia 
taxislužba v Handlovej Omega Taxi. 
Z tradičných účastníkov ani tento 
rok nechýbali mažoretky Trend Prie-
vidza, či dychová hudba Maguranka 
Junior z Kanianky.

Rd, foto Spiritualfoto

Dva banícke 
víkendy

www.handlova.sk
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Narodené detičky  
August/september

Timotej  Rudzan
Ján  Madaj
Daniel  Kothaj
Sebastián  Kulikov
Sebastián  Borik
Tobias  Kolena
Alexandra  Petrincová
Nina  Novodomská

Jubilanti 
v mesiaci   september  

Anna  Kmeťová
Anna  Lauková
Alžbeta  Bahorecová
Emília  Ďurišová
Helena  Brozmanová
Margita  Trnková
Anna  Gregušová
Michal  Klačanský
Róbert  Gašpierik
Bohuslav  Nikmon
Božena  Kmeťová
Gabriela  Handlerová
Sonja  Muchová
Katarína  Tothová
Elena  Šandriková
Eduard  Holub
Pavel  Husár
Anna  Jungová
Terezia  Denkóciová
František  Vanko
Ján  Malárik
Irena  Pásztóová
Ladislav  Boniš
Marián  Weiss
Jaroslav  Gabriš
Magdaléna  Dombaiová
Ján  Bugár
Peter  Halmeš
Viera  Kvalichová
Erika  Ulbrichová
Jozef  Blaho
Anna  Patermanová
Irena  Huszárová
Libuša  Januščáková
Anna  Zimanová
Gizela  Mazanová
Janka  Hornáková

Skúste niečo nové
Centrum voľného času sa v pondelok 
19.septembra popoludní opäť 
zaplnilo školákmi a ich rodičmi, ktorí 
sa prišli informovať o ponuke krúžkovej činnosti,  
ktorá je v tomto školskom roku naozaj pestrá. 

Okrem tradičných, u detí obľúbených  záujmových 
útvarov, ponúkame aj nové atraktívne krúžky vhodné 
pre našich najmenších ako napr. „MUFFINKA“ (kurz 
pečenia dobrôt je určený deťom vo veku od 6 do  10 
rokov), ďalej „POTULKY VESMÍROM“ ( 5-8 ročné deti 
budú spoločne objavovať krásy a poklady vesmíru 
priamo vo hvezdárni DK) a MALÝ ČITATEĽ, ktorého 
snahou je vytvoriť a prehĺbiť u maličkých detičiek lásku 
ku knihám. Tento rok otvárame aj tanečné krúžky: 
ZUMBA KIDS (od 5 do 10 rokov) a LATINO DANCE 
(od 4 do 15 rokov). Okrem výučby jazykov hravou 
formou (Aj, Nj) si tí tvorivejší môžu osvojiť netradičnú 
inovatívnu techniku QULLING a určite ich uspokoja 
naše nápadité tvorivé dielne v ČAROVNOM ATELIÉRI. 
Majiteľov štvornohých miláčikov určite osloví krúžok 

„KYNOLÓG“, zameraný na výcvik psov. Zaujímavé sú aj 
krúžky, ktoré sme pripravili pre staršie vekové kategórie, 
ako napr. COSPLAY (tvorba kostýmov akčných hrdinov 
v životnej veľkosti), RÁDIOAMATÉR (pre technicky 
nadaných a zručných), ale aj AIKIDO (druh bojového 
umenia, ktoré vás naučí obrane a sebadisciplíne) 
a KURZ SPOLOČENSKÉHO TANCA a spoločenskej 
výchovy, ktorého absolventi prežijú nezabudnuteľné 
okamihy na Venčeku (záverečný ples). Nezabudli sme 
ani na našu mládež do 30 rokov a dospelých záujemcov. 
Určite ocenia možnosti získať alebo si zlepšiť jazykové 
zručnosti v nemčine alebo v angličtine a tých pohybovo 
nadaných uvítame v LATINO DANCE. 

Každý si určite nájde v tomto širokom spektre nielen 
možnosť rozvíjať svoje vlastné záujmy, ale otvorí sa 
mu obzor aj ďalších nových, možno nečakaných, 
prekvapivých ale hlavne určite zábavných a zároveň 
poučných možností trávenia voľného času. A my sme 
radi, že sa vám s nami páči a úprimne sa tešíme na 
každého z vás: maličkého, väčšieho aj najväčšieho - 
dospelého.    

CVČ RELAX

Dražobná spoločnosť
DD DRAŽBY s.r.o.
M. Mišíka 42, 971 01 Prievidza  

VYHLASUJE
 dobrovoľnú dražbu nehnuteľností
 - opakovaná dražba II. kolo
 s miestom konania v sídle spoločnosti
 na Ul. M. Mišíka 42, Prievidza, 1. posch.

Dátum konania: 25.10.2016 o 9:00 hod.

Predmet dražby:
 Dvojizbový byt na Morovnianskej ceste  
 v Handlovej zapísaný v liste vlastníctva 
 č. 5027 ako

-  byt č. 10,  vchod 51,  4. p.,  byt. domu   
 súp. č. 1810  na parc. č. KN C   1436/253, 
-  podiel priestoru na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu 6485/370124 
Byt je vyprataný, okamžite k dispozícii.

Obhliadka predmetu dražby
1.obhliadka 11.10.2016 o 10:00 hod.   
  
2.obhliadka 13.10.2016 o 10:00 hod.

Zistená cena :  21.500,- EUR
Najnižšie podanie  16.125,- EUR
Dražobná zábezpeka: 3.000,- EUR

Informácie o dražbe:  0903/419250

Byt je voľný, bez nájomníkov.

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

5444013

Do desiatich rokov zrekonštru-
ovať alebo opraviť všetky mest-
ské komunikácie. Taký je zámer 
handlovskej samosprávy. Že je 
to informácia z ríše snov? Ani 
náhodou. 

Keď sa v roku 2009 robila analýza 
technického stavu handlovských 
mestských komunikácií, vyplynulo 
z nej, že ak by mesto chcelo dať do 
poriadku všetky cesty a chodníky, 
potrebovalo by na to 600 miliónov 
slovenských korún. O rok na to pri-
šla veľká voda, ktorá niekoľko ciest 
a chodníkov zničila. Časť z nich sa 
podarilo opraviť. V poriadku máme 
štátnu cestu, medziblokové komu-
nikácie na Morovnianskom sídlisku, 
Potočnú, Robotnícku, Partizánsku 

a samozrejme  námestie. Podľa 
samosprávy dozrel čas pozrieť sa 
aj na cesty, ktoré sú ďalej od ná-
mestia. Prvé z nich by sa mali začať 
opravovať už v budúcom roku. 
Prioritu dostali tie, ktoré boli v zlom 
technickom stave a zároveň po nich 
jazdí mestská hromadná doprava, a 
kde žije najviac ľudí. Možnosť pripo-
mienkovať či dopĺňať zoznam mali 
aj mestskí poslanci.

Posledná rozsiahlejšia rekonštrukcia 
ciest bola v roku 2010. Potom prišli 
krízové roky, zníženie podielových 
daní a finančné problémy samo-
správ. Na investície veľa možností 
nebolo. Teraz mesto finančný model 
našlo. Jeden milión Eur – komerčný 
úver, jeden milión Eur z vlastných 

zdrojov a 800 tisíc úspora pri ve-
rejnom obstarávaní. Celkový objem 
2,8 milióna Eur preinvestovaných 
etapovite počas troch rokov. Mesto 
po prijatí tohto komerčného úveru 
neporuší pravidlá o dlhovej službe. 

Vo štvrtok 29.septembra tento 
zámer mestskí poslanci schválili. 
Začať by sa mohlo už na budúci rok 
na jar. V prvej fáze pôjde o 68 kilo-
metrov miestnych komunikácií a 
3,36 kilometrov chodníkov. Okrem 
toho sa bude v roku 2017 robiť re-
konštrukcia chodníkov aj z cudzích 
zdrojov z tzv. nórskych fondov. Ide 
o chodníky na uliciach Dimitrovova, 
Údernícka, 1.mája a Morovnianska 
cesta. 
(viac z rokovania mestského zastupi-
teľstva na www.handlova.sk)

Rd

Opravy ciest za 2,8 mil. €



Spoločnosť PARTE s.r.o - správa cintorína 
oznamuje návštevníkom cintorína, že pri 
príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pa-
miatky zosnulých, bude mestský cintorín 
Handlová otvorený v týchto hodinách:

Piatok 28.10.2016 - 8.00 - 21.00 h
Sobota 29.10.2016 - 8.00 - 21.00 h
Nedeľa 30.10.2016 - 8.00 - 21.00 h
Pondelok 31.11.2016 - 8.00 - 21.00 h
Utorok    1.11.2016 - 8.00 - 21.00 h
Streda    2.11.2016 - 8,00 - 21,00 h

Osvetlenie cintorína bude zabezpečené            
v týchto dňoch v čase od 18.00 - 21.00 h.

Zmeny nájomcu HM, zmeny adresy trvalého 
pobytu nájomcu HM, konzultácie k HM ako i 
platby a vydanie zmlúv na prenájom HM podľa 
zákona č.131/2010Zb.z. o pohrebníctve vyba-
víte v kancelárii nachádzajúcej sa v domčeku 

označenom Pohrebná služba pri vstupe do 
cintorína v Handlovej.
Vaše pripomienky a návrhy týkajúce sa zlepše-
nia správy a činnosti cintorína zasielajte priamo 
na adresu:

Parte, s.r.o., Hviezdoslavova 9, 
971 01 Prievidza, alebo 
e-mailom: cintorinhandlova@gmail.com
/s uvedením mena, adresy a telefónneho čísla./

Budeme sa snažiť akýkoľvek problém vyriešiť čo 
najskôr k Vašej spokojnosti.
Prosíme návštevníkov cintorína, aby veľký od-
pad hádzali do veľkoobjemového kontajnera.
Príchod k cintorínu a parkovanie bude zabezpe-
čené členmi mestskej polície.

Vážení návštevníci, ďakujeme za porozumenie, 
vzájomnú tolerantnosť a rešpektovanie poky-
nov mestskej polície a správy cintorína.
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Pohrebná služba 
Parte s.r.o.
Naša pohrebná služba sa nachádza priamo 
na miestnom cintoríne, kde Vám zabezpečíme 
kompletné pohrebné služby ! Súčasne vykonáva-
me aj kamenárske služby.
       

STÁLA SLUŽBA    0907 55 22 00
  HANDLOVÁ  046/547 65 06  
  Dom smútku, Cintorínska 27
  BOJNICE  046/ 542 48 21  
  Dom služieb, Sládkovičova 210/50 
  PRIEVIDZA  046/ 542 36 56  
  Hviezdoslavova 9
  CHRENOVEC  046/ 547 13 38 
  Dom služieb, č. 384

Kvalitné pohrebné, cintorínske a kamenár-
ke služby na profesionálnej úrovni

- zabezpečenie kompletných pohrebných 
  a cintorínskych služieb
- zabezpečenie kremačných služieb
- prevoz pri kompletných pohrebných službách   
  v rámci okresu ZDARMA
-  odvoz a prevoz zosnulých 24 hod. denne v   

  rámci celého okresu, SR a EÚ
-   zabezpečenie administratívnych záležitostí/  
  matrika, odovzdanie preukazov, iné/
-   zabezpečenie pohrebu v ktoromkoľvek meste,  obci, 
  v okrese, v republike
-   návrh, tlač a roznesenie parte podľa požiadavky
-   široký výber rakiev
-   vlastná výroba živých a umelých vencov, kytíc, ikebán
-   poradenstvo a konzultácie ohľadom zabezpečenia  
  pohrebu
-   zabezpečenie kamenárskych prác a ďalšie služby   
  podľa požiadaviek zákazníka

www.partesro.sk 
e-mail: cintorinhandlova@gmail.com
                     

Dôležitá informácia pri úmrtí Vášho blízkeho!!!
Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 podľa par.4 odstavca 
2 uvádza, že zdravotnícke zariadenia a zariadenia socíál-
nych služieb, nesmú propagovať, poskytovať a ponúkať 
informácie o pohrebných službách. Lenže skutočnosť je 
iná. Prídete do nemocnice a jej personál Vám ponúka číslo 
pohrebnej služby ktorú preferuje, alebo ju už aj privolal 
bez vášho súhlasu. Máte právo odmietnuť túto pohrebnú 
službu a zavolať si tú, pre ktorú sa sami rozhodnete.
Za kvalitu všetkých nami poskytovaných služieb na profe-
sionálnej úrovni plne ručíme.

S úctou pracovníci pohrebnej služby PARTE s.r.o.

CINTORÍN HANDLOVÁ
Správca Parte s.r.o.
Kvetinárstvo a pohrebná služba 
Cintorínska 27, 046/547 65 06, 0908 841 200

K blížiacemu sa sviatku Pamiatke zosnulých 
sme vyšli v ústrety Vám vážení zákazníci. 
Priamo na mestskom cintoríne zabezpečujeme 
predaj. 

PONÚKAME
-   široký výber dušičkového tovaru: venčeky 
z  umelej čečiny, prírodné, šiškové, umelé 

 kytice, živé črepníkové chryzantémy, vázy, 
lampáše, kahance, náplne, večné svetlá, anjeli 
rôznych veľkostí a mnoho iného.

Predaj bude zabezpečený v týchto dňoch:

Piatok          28.10.2016    7,30 - 17,00 hod.    
Sobota         29.10.2016    7,30 - 17,00 hod.    
Nedeľa        30.10.2016    7,30 - 17,00 hod. 
Pondelok     31.10.2016   7,30 - 17,00 hod. 
Utorok 1.11. 2016   7,30 - 17,00 hod.
Streda            2.11.2016    7,30 - 17,00 hod.   

Ďakujeme, že využijete naše služby
Pracovníčky kvetinárstva Parte s.ro.

OZNAMY SPRÁVY CINTORÍNA
Ing. Anton BITAROVSKÝ 

1933-2016

S hlbokým žiaľom a pietou ozna-
mujeme Handlovskej občianskej 
verejnosti a Slovenskej baníckej 
spoločnosti, že dňa 15.augusta 2016 
nás vo veku 83 rokov navždy opustil 
Ing. Anton Bitarovský, ktorý po ab-
solvovaní „Baníckej fakulty- Vysokej 
školy technickej v Košiciach“  v roku 
1958 nastúpil do zamestnania v pod-
niku „Handlovské uhoľné bane“, 
v ktorých nepretržite pracoval až 
do svojho odchodu do dôchodku. 
Počas svojho zamestnania pôsobil 
vo viacerých technických funkciách, 
ale najmä v pozícií „Technického 
námestníka – HUB n.p. Handlová“, 
sa značnou mierou zaslúžil o rozvoj 
a modernizáciu ťažby a úpravy uhlia 
v Handlovskom uhoľnom revíre. Po 
pracovnej stránke sa nebohý vyzna-
čoval svojim aktívnym a energickým 
riešením úloh súvisiacich s ťažbou 
a úpravou uhlia. V súkromnom živo-
te sme ho poznali ako priateľského 
človeka a spolupracovníka, ktorý sa 
rád podieľal so svojimi technickými 
vedomosťami s mladšími kolegami 
so snahou v čo najkratšom čase 
zapojiť ich aktívne do výrobných 
procesov v baníckom odbore.

Posledná rozlúčka s nebohým         
Ing. Antonom Bitarovským bola 
v Dome smútku v Handlovej dňa 
19.augusta 2016.

Smútočné kondolenčné a sústrastné 
prejavy k rodine zosnulého a celej 
Slovenskej baníckej pospolitosti 
predniesli:
Ing. Albín  Novotný za absolventov 
a priateľov Baníckej fakulty VŠT Košice, 
Ing. Javúrek za Handlovské banské 
spoločenstvo, V.D.P. Kaplán, ktorý 
v svojej „homílií“ zhodnotil život zo-
snulého po jeho kresťanskej a duchov-
nej stránke vo farnosti Handlová.

Na smútočnom akte sa s nebohým 
s láskou rozlúčili: 
manželka Emma, dcéra Tatiana, 
syn Drahomír s manželkou Karin, 
vnúčatá Klaudia, Vincent, Drahomír 
a členovia Handlovského banského 
spoločenstva, ktorí svojou hojnou 
účasťou prispeli k dôstojnej rozlúčke 
so svojim kolegom a spolupracov-
níkom.

Česť Tvojej pamiatke aj naďalej         
budeš žiť v našich srdciach!

Ing. Albín Novotný



Dňa 3.10.2016 uplynú 3 roky, čo nás opustila naša 
drahá mamička 

Magdaléna Báleková. 

More lásky si so sebou vzala, hory bolesti zanechala, 
prázdno je tam, kde znel tvoj hlas, spomienka na teba 

zostáva v nás. 
S láskou spomínajú dcéra Jarmila 

a syn Jozef s rodinami. 
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Dňa 3.10.2016 si pripomíname 
15. výročie úmrtia 

Jozefa Cabaníka. 

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

S láskou spomínajú manželka 
a deti s rodinami.

Dňa 4.10.2016 uplynú 3 roky, čo nás 
navždy opustil milovaný manžel, 

ocko a dedko 

Ľudovít Madaj. 
S láskou spomína manželka 

a deti s rodinami.

S tichou spomienkou ku hrobu 
chodíme, pri plameni sviečok 

na teba myslíme. 

Dňa 17.9.2016 uplynulo 
20 rokov od úmrtia 

 Jána Halásza. 
Spomínajú manželka a deti 

s rodinami.
Dňa 16.10.2016 uplynie 15 rokov, 

čo nás navždy opustila drahá 
manželka, mamička a babka 

Júlia Strmeňová. 

S láskou spomína celá rodina.

Dňa 6.9.2016 nás opustil manžel, skvelý otec 
a láskavý deduško

 Ladislav Gregor z Handlovej. 

Prešlo 46 rokov spoločného života lásky a úcty a zato 
všetko vďaka ti Pane, že si takto riadil náš život. Aj keď 
slzy smútku tíško stekajú mi po tvári, bolesť v srdci ma 
zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň v našich 
srdciach zahorí. Ďakujeme  Vám všetkým za prejavy 
sústrasti, krásne kvety a hojnú účasť na jeho poslednej ceste. Manželka Štefánia 
Loučičanová- Gregorová, synovia Dalibor a Pavel s manželkou Zuzkou, vnučky 
Zuzka a Katarínka, vnuk Daniel. Sestra Gabriela a ostatná smútiaca rodina.

Namiesto objatia spomienka tichá, namiesto bozku 
kytička kvetov na hrobe rozkvitá. 

12.10.2016 si pripomíname nedožitých 36 rokov 
nášho syna, brata, vnuka 

Dušana Hrbáčika. 

S láskou spomínajú mamina, súrodenci, starká, krstní 
rodičia a celá rodina.

Dňa 5.10.2016 uplynuli 2 roky, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, 

starý otec, švagor a priateľ 

Štefan Šišmič. 

S úctou a láskou spomína 
manželka a deti s rodinami.

Dňa 12.10.2016 uplynie rok 
od úmrtia našej mamičky 

Magdalény Moravčíkovej 

 29.10.2016 uplynú 
2 roky od úmrtia našej sestry 

Ľubky Pittnerovej 
rod. Moravčíkovej. 

Dňa 15.9.2016 uplynuli 4 roky, 
čo nás opustila naša mamička 

Margita Turčanová.
 

S láskou spomína dcéra Andrea 
s rodinou a syn Marek.

Dňa 15.10.2016 uplynie 20 rokov, 
čo nás opustil 

Juraj Róža. 

S láskou spomína manželka 
Ľudmila, syn Miroslav, dcéra 

Helena a vnučka Timka s priateľom 
Dankom.

Dňa 28.10.2016 uplynie 1 rok, 
čo nás opustil môj milovaný syn, 

otec a dedko 

Ing. Štefan Vido. 
S láskou spomína otec, deti, 
vnúčatá, sestry s rodinami.

S láskou spomínajú dcéry a sestry s rodinami.

Opustili nás 

Anton Bitarovský 83 r.
Ivan Bačík 72 r.
Pavel Kočner 96 r.
Anton Žilka 78 r.
Juraj Moštenický 37 r.

Ján Kmeť 71 r.
Viliam Šulák 57 r.
Ladislav Gregor, 74 r.
Etela Pavelková 88 r.
Mária Balážová 65 r.
Mária Kováčová, 94 r.
Cecília Botková, 85 r.
Alžbeta Ivanová 73 r.

POĎAKOVANIE
Smútiaca rodina touto cestou ďakuje celému oddeleniu ODCH pod 
vedením p. primárky Kvostkovej za príkladnú starostlivosť o Veroniku 
Žbirkovú. Manžel a synovia s rodinami.

Prenájom priestorov na kary, rodinné akcie
Podnikateľský inkubátor, Námestie baníkov 5

046/5444013, www.inkubatorhandlova.sk
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...aj dvojfarebná tekvica
V dňoch 20. – 22. septembra 2016 zorganizovalo Centrum voľného času Handlová, 
ZO SZOPK A. Kmeťa Handlová a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi očiam 
lahodiacu a zdravú výstavu. Návštevníci mohli obdivovať tekvice, mrkvy, paradajky, 
papriky a ostatnú zeleninu vypestovanú záhradkármi v našich podmienkach. 
Výstavku tu mali i včelári a mestská knižnica s knižkami zameranými na prírodu 
a životné prostredie. Svoje najkrajšie kúsky predstavili i handlovskí mineralógovia 
a návštevníci mohli obdivovať i krásne cudzokrajné motýle. Výstava však ponúkla 
i remeselnú tvorbu našich umelcov. A ako sa vraví, nič nie je náhoda a tak sa stalo, že podujatie v roku osláv 640. roku prvej 
písomnej zmienky o meste Handlová navštívilo presne 640 ľudí.

VMT

Od roku 1993 sa na území SR konajú aktivity 
pre širokú verejnosť  s cieľom prehĺbiť cítenie 
k pamiatkam a váženiu si histórie. Každý rok sa 
pod jednotným názvom prezentuje naša minu-
losť a historické pamiatky sú pre návštevníkov 
prezentované originálnym spôsobom. 

Tak to bolo aj v septembri 2016. Témou tohtoroč-
ných Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) 
bol podtitul PAMIATKY A MY. V našom meste bolo 
pripravených viacero podujatí. K tým prvým patrila 
výstava Z múzea Jána Procnera v Dome kultúry 
mesta Handlová. Prezentácia drevorezieb s baníc-
kou tématikou predstavila baníka, rezbára a Han-
dlovčana Jána Procnera. Súčasťou boli aj maľované 
obrazy Igora Lackoviča, ktoré návštevníkom priblížili 
Handlovú v minulosti. Prechádzky po uličkách ma-
lého mestečka, začiatky priemyselnej ťažby uhlia 
v Handlovej, príchod nových obyvateľov, rozvoj 

mesta, ťažkú a životu nebezpečnú prácu v podzemí 
handlovských baní. To všetko rozprávali vystavené 
obrazy. Súčasťou boli aj trojrozmerné predmety zo 
súkromného múzea vystavovateľa. 
Druhým podujatím v druhý septembrový týždeň 
bola prezentácia  histórie ťažby uhlia v Handlovej 
v priestoroch SBM – Expozície uhoľného baníctva na 
Slovensku. Viacdňové podujatie bolo určené  deťom 
materských a základných škôl. V priestoroch uhoľnej 
expozície sa dozvedeli o histórii ťažby hnedého 
uhlia v Handlovej a v eko dielni si vyrobili postavičky 
baníkov z plste či zhotovili banícku prilbu z orecho-
vej škrupinky.
Posledným z ponúkaných podujatí bol Deň otvore-
ných dverí v Dome stretávania karpatských Nemcov 
v Handlovej. Veď práve nemeckí kolonisti položili 
v roku 1376 základy dnešnej Handlovej. V dopolud-
ňajších hodinách si priestory múzea rozprávajúceho 
o založení malej nemeckej obce Krickerhau, kde sa 

nemeckí obyvatelia živili poľnohospodárstvom a re-
meslami až po rozvoj mestečka a ťažbu uhlia, pre-
zreli deti z elokovaných tried materskej školy. Malí 
návštevníci sa naučili nemecké pozdravy, básničku 
a riekanku. Dom stretávania navštívili aj žiaci ZŠ na 
Mierovom námestí a ZŠ MC. V úvode sa dozvedeli 
z  rozprávania Hildy Radovskej o histórii Handlovej 
a prezreli si múzeum. Nasledoval vedomostný kvíz, 
v ktorom si overili svoje poznatky. Tí najlepší boli aj 
odmenení. Niektorí svoje pocity o histórii Handlovej 
pretvorili na papier. Okrem krásneho zážitku sa nau-
čili nemeckú pieseň, ktorú si spievali pri návrate do 
školských lavíc. V popoludňajších hodinách sa stretli 
v „domčeku“ členovia KNS z oblasti Hauerlandu 
s členmi handlovského spolku.  Stretnutie pri káve, 
speve nemeckých a slovenských ľudových piesní 
a milom spoločnom rozprávaní o minulosti, bolo za-
vŕšením tohtoročných Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva.                                                Jana Oswaldová 

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva aj v Handlovej

Gymnázium 
I. Bellu ďakuje

Mať v dnešnej dobe počítač nie je 
nič výnimočné. Naopak, je to úplne 
prirodzená vec. Sú také oblasti 
života, v ktorých sme od výpočtovej 
techniky závislí a počítače sa stali  
bezprostrednou súčasťou našej 
práce. Nie je tomu inak ani vo 
výchovno-vzdelávacom procese 
a vo fungovaní školy. Tam, kde 
sme ešte pred rokmi boli odkázaní 
na papiere, perá, kalkulačky či 
písacie stroje, si už prácu bez 
počítača nevieme predstaviť. Zo 
spomenutých vecí zostal potrebný 
snáď len ten papier. 

Ak sa počítač pokazí a zmiznú 
potrebné dokumenty, je to hotová 
katastrofa. Možno to poznáte. Chaos 
a panika. Čo teraz? Treba kúpiť nový. 
Na kúpu nového však treba zohnať 
peniaze. Táto nepríjemná udalosť sa 
stala  aj na ekonomickom oddelení 
Gymnázia I. Bellu. A aby toho nebolo 
málo, službu vypovedal aj počítač 
na sekretariáte. Opotrebované 
počítače už doslúžili a bolo treba 
zakúpiť nové, modernejšie. 

V tejto ťažkej situácii gymnáziu  vyšli 
v ústrety ľudia, ktorí škole nezištne 
pomohli. Je medzi nimi primátor 
Handlovej Rudolf Podoba, ktorý 
škole venoval nový počítač, starosta 
obce Veľká Čausa Dušan Ďurdina 
a starosta obce Chrenovec-Brusno 
Tibor Čičmanec, ktorí finančnou 
čiastkou na nový počítač prispeli. 
Vám, páni, patrí veľké ďakujeme.

Dagmar Strmeňová,
 riaditeľka GIB Handlová

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE

Z knižničných podujatí...   
Stretnutia so zaujímavými ľuďmi pat-
ria v knižnici k najatraktívnejším pod-
ujatiam. Do nášho Kresla pre hosťa 
prijala pozvanie Handlovčanka Žofia 
Martišová, herečka Divadla A. Bagara 
v Nitre. S našimi čitateľmi sa podelila 
o zaujímavosti a zážitky zo svojho 
hereckého a divadelného života. Už 
od detstva sa zúčastňovala rôznych 
recitačných súťaží. Ako 5-ročná hráva-
la v ochotníckom divadelnom súbore 
v Handlovej, ako študentka Hudobno-
-dramatického gymnázia   v Bratislave 
chodila do jedného ročníka s Hanou 
Hegerovou, Evou Krížikovou, Ivanom 
Mistríkom, či Vladom Müllerom. V 
škole ju učili Viliam Záborský, Ján 
Budský, Ladislav Chudík... 

Medzi ženami sa stretla aj so svojimi 
handlovskými rovesníčkami, spolu-
žiačkami a spolu si zaspomínali. Pani 
Žofia predviedla kúsok zo svojho 
hereckého umenia a prečítala krásnu 
slovenskú baladu Mýtnikova dcéra. 
Herečka nám dokázala, že jej pamäť 
stále slúži veľmi dobre a zarecitovala 
nám báseň, ktorou ako osemročná 
(v r. 1942), víťazka recitačnej súťaže, 

odštartovala svoju divadelnú kariéru. 
Stretnutie s vynikajúcou herečkou a 
rodáčkou bolo pre všetkých príjem-
ným zážitkom. 

Október v knižnici:
Pri realizácii knižničných podujatí bu-
deme reagovať na vyhlásenie MŠVVaŠ 
SR, ktoré školský rok 2016/2017 vyhlá-
silo za Rok čitateľskej gramotnosti.

Podujatia:
Medailóny o jubilujúcich spisovate-
ľoch. Ľ. Ondrejov, V. Šikula, Ľ. Feldek
Kráľ čitateľov. (20.10.) 17. roč. súťaže o 
naj detského čitateľa 

Námorník Kapko Dierka. (Ján Na-
vrátil) Zážitkové čítanie pre 1. st. ZŠ o 
lodnej doprave
Mesiac úcty k starším. Lentilka pre 

dedka Edka. (Ivona Březinová, prel. 
Gabriela Futová). Zážitkové čítanie 
pre 1. st. ZŠ  
Viete – neviete. Tematické podujatie 
o známych svetových vynálezcoch. 
+kvíz. Pre 2.st.ZŠ
Knižničný systém v SR. Pre 5. roč. ZŠ 
(v súlade s vyučovacími osnovami)
Informatické prípravy a exkurzie do 
knižnice. Pre SŠ, ZŠ
   

Pobočka v ZŠ MC
Hodinka s knihou. Rozprávkové dopo-
ludnia - MŠ.
Zážitkové čítania.  Literárne dopolud-
nia - ZŠ MC
Informatické prípravy a exkurzie do 
knižnice - ZŠ MC

       MsK Handlová



Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Otvorené:  PO - PI:  9.00 - 17.00
  SO:   9.00 - 12.00

Posteľ Miami 180V-38

500 €600 €

0917 539 165

199€

240€

Sedacia súprava Baron

698€
839€

233€
239€

323€

169€

Nové zľavy a akcie na zakúpený tovar!

Akcia Art Nábytok

400€ 250€

210€
549€

Pohovka
Nela

519€

319€

PC „C“

62€

Police Kvadro

14€

Vešiak ELO
15€

332€

Predaj aj na splátky 

Home Credit/Qautro, 
možnosť aj bez nulového navýšenia

Pohovka 
Luton

279€

Kuchynská linka Rea Alfa
Predsieň  
Tatiana 
Typ 01

Detská izba Senior typ 01
Rohová lavica „Corner“

Sedacia súprava Adrián

Sedacia súprava Kamil
Barová stolička Mercio

40€ 125€

Kreslo Lodka

Blšák v Handlovej
24.septembra 2016 sa na Námestí baníkov 
v Handlovej uskutočnil v poradí už druhý Blší 
trh. Pre veľký záujem, nielen zo strany predajcov, 
ale aj samotných kupujúcich sme sa rozhodli 
zorganizovať ešte jednu akciu do konca roka, 
kým nám počasie praje. A to nám veru aj prialo, 
keďže celej akcie sa zúčastnilo pribl. 40 predajcov 
z rôznych kútov Slovenska, ako je Nitra, Bánovce 
nad Bebravou, Dolné Vestenice či Zvolen. 

V porovnaní s predchádzajúcou udalosťou počet 
predávajúcich narástol o viac ako 15 miest, 
pričom mnoho z nich nám prisľúbilo účasť aj na 
ďalšom trhu. Rovnako sa prišlo pozrieť aj viac ľudí, 
obyvateľov nielen Handlovej, ale aj priľahlých 
dedín a miest. Celú akciu sme sa snažili dať do čo 
najširšieho povedomia ľudí, rozniesli sme viac než  
1 000 letákov, rozdali niekoľko plagátov a vytvorili 
udalosť na sociálnej sieti. Veľké poďakovanie patrí 
predovšetkým mestu Handlová, ktoré nám nielen 
umožnilo samotný Blší trh uskutočniť, ale zároveň 
nám pomohlo aj s jeho reklamou. 

O akcii ste sa mohli dozvedieť z mestského 
rozhlasu, našej regionálnej televízie, internetovej 
stránky mesta, ale aj z reklamných plôch. Veríme, 
že každý si prišiel na svoje a odniesol domov 
jedinečné, pekné kúsky. Už teraz sa tešíme na 
ďalšie príjemné stretnutie obyvateľov Handlovej.

Natália Poliaková a Nicola Poliaková
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Na skle maľované     
V utorok 6.septembra sme v Karpa-
ty Art Gallery otvorili výstavu Spo-
mienky na detstvo uznávaného in-
sitného maliara Michala Škrovinu. 
O sprievodný program sa postaral 
folklórny súborček ZUŠ Handlová 
pod vedením Jána Pischa. 

Michal Škrovina sa venuje maľbe na 
sklo a za svoje dielo získal množstvo 
ocenení doma i v zahraničí (napr. 
uznanie majster ľudovej umeleckej 
výroby). Špičkový odborníci ho pova-
žujú za mimoriadne výrazného insit-
ného (naivného) umelca, on sa však 
za insitného tvorcu sa nepovažuje. 
,,Insitný umelec je taký, ktorý skoro nič 
umelecké nevidel, nič neštudoval. Má to v sebe     
a potrebuje to dať von. Ja som už dosť študovaný, 
ale aj napriek tomu ma toto označenie veľmi teší 
a cítim sa poctený“, porozprával o svojej tvorbe 
majster Škrovina. 

Jadro umelcovej tvorby spočíva v tradičnej 
maľbe na sklo, ale venuje sa aj vyrezávaniu 
drevených pohyblivých figúrok, inšpirovaných 
rozprávkovým prostredím dediny Laclavá, kde 
strávil svoje detstvo. Diela Michala Škrovinu sú 
zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej 

galérie, Slovenského národného múzea či Ná-
rodního muzea v Prahe.  

S myšlienkou usporiadania výstavy prišiel uči-
teľ zo ZUŠ Handlová Tomáš Klenko, ktorý Škro-
vinove diela už poznal a my sme veľmi radi, že 
autor súhlasil, pretože, ako sám tvrdí, už sa mu 
vystavovať veľmi nechce. Za jeho ochotu a 
nádherné obrázky mu patrí srdečné poďako-
vanie.  Expozícia je prístupná do 7.10.2016.

Helena Galbavá - Karpaty Art Gallery



Novovziknutý handlovský klub dáva 
na pretekoch o sebe vedieť stále viac. 
Svedčí o tom veľa úspechov. Tu sú 
aspoň tie za posledný mesiac:

Beh zvrchovanosti Chrenovec 
8,5 km:      
 Katka Kohútová  1.miesto
Rajecký maratón 1/2 21 km :                   
 Milan Linkeš  2. miesto
Beh v srdci SNP 16km:                           
 Milan Linkeš  1.miesto
 Ľubomír Blaho 2.miesto
Tajchová 8 :                                         
 Dušan Kúdela 1. miesto
HAHaDu duatlon :                                  
 Matej Pršo 3. miesto
 Ľubomír Blaho 3. miesto
Beh 10km:                            
 Milan Linkeš  1. miesto
Hornonit Run  5 km :                              
 Matej Pršo  1.miesto
10 km:                              
 Katka Kohútová  3.miesto
 Lukáš Pavlíček  1.miesto
 Mirko Bilčík ml.  4.miesto
 Peter Vagáň  1.miesto 

Night Run Praha :                                  
 Peter Vagáň  3.miesto  

Cedrovský beh 5 km :                          
 Matej Pršo  1.miesto
 Mirko Bilčík ml.  2.miesto

Beh 10 km:                             
 Milan Linkeš  2.miesto
 Lenka Lomnická  1.miesto
Ďakujeme všetkým  za to, že sa nám 
podarilo dať dokopy partiu skvelých 
ľudí. Kto by si chcel s nami zabehať, 
nech sa pridá.
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Prvá letná sezóna Achilles Handlová úspešná 5. ročník HaHaDu

V sobotu 10. septembra sa opäť  po 
roku stretli na handlovskej strelnici 
milovníci behu a bicyklovania na 
5.ročníku HaHaDu, čiže handlov-
ského hasičského duatlonu. Ten 
mal tento rok rekordný počet 
účastníkov – 59 bežcov a cyklistov 
z dvoch krajín Slovenska a Česka. 
Trasa bola dlhá  9,8 km a organi-
zátori sa snažili vyhnúť všetkým 
asfaltovým a betónovým plochám. 
Bežci bežali jeden okruh, cyklisti 
jazdili dva.

20 kilometrovú trasu prešiel 
najrýchlešie na bicykli z mužov 
do 40 rokov Jakub Vančo z klubu 
Firefly  a nad 40 rokov Janko Va-
nák zo Žilinského zboru hasičov a 
záchranárov. Títo dvaja figurovali 
na prvých priečkach aj na celkovej 
výsledkovej listine duatlonu. Janko 
Vanák bol najlepší aj medzi hasičmi.  
V behu v mladšej kategórii domino-
val Tomáš Benko zo Zemianskych 
Kostolian a v kategórii nad 40 rokov 
bývalý ligový basketbalista  Milan 
Linkeš.

Organizátori mysleli aj na deti.  
Okrem skákania v nafukovacom 
dome si deti mohli vybiť svoju 
energiu na minibežeckej trati, v 
ktorej však vôbec nešlo o víťaza, ale 
o dobrý pocit z pohybu.

Na strelnici sme sa stretli aj s 
handlovským farárom Petrom 
Repom. Neprišiel však športovať. 
Organizátor HaHaDu mu odovzdal 
100 € na opravu strechy kostola, ku 
ktorej prispeli zo štartovného všetci 
účastníci súťaže.                                Is

Mestská polícia 
informuje...     

Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac august – september 2016 
(od 22.8.2016 do 22.9.2016) celkom 
399 udalostí. 

Zaevidovaných bolo 92 priestupkov, 
z ktorých bolo 49 zistených vlastnou 
činnosťou a 27 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom bolo 
zistených 16 priestupkov. 
Z celkového počtu bolo 49 doprav-
ných priestupkov.  VZN č. 8/2013 
– o zákaze podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov v územnom 
obvode mesta Handlová, Novej 
Lehoty a Morovna  - 5 priestupkov. 
Proti alkoholizmu – 1 priestupok. Proti 
verejnému poriadku bolo riešených 
17 priestupkov, z ktorých boli 3 prie-
stupky na úseku rušenia nočného kľu-
du, 1 priestupok na úseku verejného 

pohoršenia a 13 priestupkov na úseku 
znečistenia verejného priestranstva. 
Proti občianskemu spolunažívaniu – 1 
priestupok. Proti majetku boli riešené 
4 priestupky.

V 14 prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov (nezabránenie voľnému 
pohybu psa; neprihlásenie psa do 
evidencie; neoznámenie zmeny sku-
točnosti a údajov, ktoré sa zapisujú 
do evidencie, neodstránenie výkalov). 
Pre podozrenie zo spáchania trestné-
ho činu bol 1 skutok odovzdaný na 
OOPZ Handlová. Príslušníci mestskej 
polície odchytili 9 túlavých psov, ktorí 
boli umiestnení v útulku (6 psov si z 
útulku zobrali ich majitelia).   Príslušní-
ci MsP vykonali za uvedené obdobie 
112 zákrokov a 41 výjazdov k naruše-
ným monitorovaným objektom.  Na 
žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a ties-
ňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP 
vykonaných 19 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od 22.8.2016 do 22.9.2016:

22.8.2016 o 23:07 hod. - stálou služ-
bou MsP oznámené, že na Námestí 
baníkov sa nachádzala skupina osôb 
a po ich odchode jedna osoba zostala 
ležať na zemi. Po príchode hliadky 
na miesto bola zistená osoba značne 
pod vplyvom alkoholu. Išlo sa o mu-
ža vo veku pribl. 55 rokov, viditeľné 
zranenie nemal, lekárske ošetrenie 
odmietol a taktiež mu nebolo vôbec 
rozumieť. Totožnosť muža sa nedala 
zistiť, nakoľko muž bol v silno podna-
pitom stave. Hliadka ho postavila na 
nohy a pomohla mu posadiť sa na la-
vičku na námestí. Boli mu odovzdané 
aj jeho osobné veci, ktoré mal pri sebe 
- okuliare a kľúče od bytu. O veci bola 
informovaná stála služba MsP, ktorá 
podnapitého muža monitorovala ka-
merovým systémom pre prípad, že by 
spadol z lavičky. Spätnou kontrolou 

záznamu MKS bolo zistené, že jeden 
muž z partie poškodeného udrel päs-
ťou do oblasti tváre, následkom čoho 
spadol na dlažbu námestia a udrel si 
hlavu. Pre podozrenie zo spáchania TČ 
výtržníctva a ublíženia na zdraví bola 
vec odovzdaná na OOPZ Handlová.

28.8.2016 o 03:50 hod. - počas hliad-
kovej činnosti hliadka spozorovala 
na Ul. Cintorínskej podozrivú osobu, 
ktorá utekala od kontajnerov po 
spozorovaní služobného vozidla MsP. 
Hliadka sa okamžite pristavila pri 
kontajneroch, kde bol spozorovaný 
horiaci papier, ktorý horel v modrom 
kontajneri. Hliadka papier uhasila 
a skontrolovala ostatné plastové 
kontajnery. O veci informovaná stála 
služba MsP a taktiež hliadka OOPZ 
Handlová – vykonaná kontrola v okolí 
a v ostatných lokalitách na podozrivú 
osobu.

MsP, krátené

Sťažujú 
sa na nich

Primátor  Handlovej po-
zval v stredu 8. septembra 
na rokovanie majiteľov 
taxislužieb pôsobiacich na 
území mesta Handlová. 
Cieľom bolo dohodnúť sa 
na spoločných pravidlách. 
Podľa slov primátora mes-
ta, sa ľudia na taxikárov 
pravidelene sťažujú.  Nie 
však na ich služby, ale 
na rýchlu a bezohľadnú 
jazdu. 

Z dvanástich majiteľov taxis-
lužieb, ktoré v meste fungu-
jú, prišli na stretnutie siedmi. 
Okrem primátora        s nimi  
diskutovali aj prednosta 
mestského úradu, zástup-
covia oddelenia výstavby, 
územného plánu, dopravy a 
ochrany životného prostre-
dia a náčelník mestskej 
polície. Okrem rýchlosti 
Handlovčanom prekáža 
aj to, že taxikári jazdia aj 
tam, kde je to zakázané. 
Napríklad do areálov škôl, 
či na pešiu zónu.  Prítomní 
majitelia taxislužieb uznali, 
že ich zamestnanci nie vždy 

dodržiavajú predpisy a 
prisľúbili, že im dohovoria. 
Upozornili však aj na to, že 
väčšina ich zákazníkov je 
tak pohodlných, že často 
vyžadujú, aby ich zaviezli 
čo najbližšie k cieľu napriek 
všetkým zákazom. Nedočka-
vosť a arogantné správanie 
sa zákazníkov pri čakaní 
na taxík má mnohokrát na 
svedomí aj rýchlejšiu jazdu 
taxikárov. Mnohí v snahe 
presadiť sa v konkurencii a 
nestratiť prácu, prekračujú 
povolené. Mesto to však 
tolerovať nebude.

Na druhej strane chce sa-
mospráva taxikárom vyjsť  
v ústrety v riešení problému       
s ich oficiálnym stojiskom. 
Pozemky pri Bille nepatria 
len mestu, ale aj Bille. Sa-
mospráva bude s reťazcom 
rokovať v mene taxikárov.
A ešte odkaz pre všetkých, 
ktorí majú pocit, že taxikári 
sa dokážu teleportovať 
– čiže premiestňovať sa           
v čase a priestore. Ak si za-
voláte taxík, buďte trpezliví. 
Je aj vo vašom záujme, aby 
mohli taxikári jazdiť v kľude 
a bezpečne.

Rd
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Futbal v  Handlovej chytá druhý dych

Tak, ako je lopta je guľatá, tak je guľatý aj futbal v našom meste. Zatiaľ, čo na konci 
minuloročnej sezóny  to s niektorým futbalovými kategóriami  v našom meste 
nevyzeralo práve najlepšie, na začiatku novej sezóny môžeme konštatovať, že  
v Handlovej sa bude hrať vo všetkých kategóriách. Svoje súťaže naplno začali 
mladšia aj staršia prípravka, žiaci, dorastenci a aj muži. Treba poďakovať hlavne 

všetkým trénerom, funkcionárom a  rodičom. Aj vďaky ich úsiliu handlovské deti 
nemusia cestovať  na tréningy  do iných miest.  A čo je prínosom do budúcnosti? 
Sľubne sa rozbieha aj spolupráca so ZŠ Školská, kde sú zriadené futbalové triedy, 
ktoré by mali dopĺňať detské kategórie.  Futbal  sa hrá pre divákov, preto vás 
srdečne pozývame na všetky zápasy.                                  

vh

Rekordná 
Ponitrianska stovka 2016
V sobotu 17.septembra sa v Handlo-
vej  zišli takmer tri stovky  vytrvalcov 
na štarte diaľkového pochodu  Ponit-
rianska stovka. Aj  teraz  Občianske 
združenie SLOVAK ULTRA TRAIL, 
v spolupráci s Ozbrojenými silami 
Slovenskej republiky, pripravili 105 
kilometrovú trasu z baníckeho mesta 
do Nitry. Ponitrianska stovka 2016 
má štatút “Qualifying Race”, teda 
kvalifikácie  pre štart na známy  Ul-
tra-Trail du Mont-Blanc. Pretekárom 
v ceste stál najskôr 972 metrový 
Veľký Grič, o pár kilometrov 1346 
metrový Vtáčnik a v závere aj  „len“ 
587 metrový Zobor.

Počasie pretekárom veľmi neprialo, 
ale napriek tomu bola Ponitrianska 
stovka v znamení rekordov. Re-
kordný počet na štarte, rekordných 
175 pretekárov prišlo do cieľa v 28 
hodinovom limite a bol dosiahnutý  
aj najlepší čas. Postaral sa o to muž-
ský víťaz Martin Halás s časom 11 
hodín a jedna minúta. 

Výsledky:
Muži:
1. Martin Halász  11:01
2. Tomáš Kačmarčík  11:22
3. Igor Klobučník  11:47
Ženy:
1. Denisa Šulcová  14:13
2. Marie Jiřičková  15:09
3.-4. Silvia Petrjánošová  15:42
3.-4. Radka Paulínyová  15:42
OS SR:
1. Stanislav Skladaný  13:14
2. Dušan Šimočko  13:29
3.-4. Ladislav Abrahám  15:59 
3.-4. Štefan Gregor  15:59

Igm

ŠBK Handlová na 
medzinárodnom turnaji 
v Ostrave

V dňoch 9. - 11. 9. 2016 
sa chlapci z ŠBK Handlová 
pri ZŠ Mierové námestie 
Handlová, predstavili 
na medzinárodnom 
basketbalovom turnaji 
Ostrava CUP 2016. Turnaja 
sa zúčastnilo 93 tímov z 
ČR, Slovenska, Poľska, 
Maďarska, Litvy, Nemecka, 
Lotyšska, Ruska, Talianska, 
Slovinska, Luxemburska a 
ďalších krajín. Zverenci Jána 
Beráneka sa nestratili ani 
na tomto veľkom turnaji a 
s bilanciou dvoch víťazstiev 

a dvoch prehier obsadili 5. 
miesto.
Ján Beránek , tréner 
ŠBK Handlová: „Turnaj v 
Ostrave bol pre nás veľkou 
basketbalovou školou a 
zároveň aj skvelou prípravou 

pre blížiacu sa sezónu. 
Chlapci si mohli zahrať 
so skvelými zahraničnými 
tímami. Prvý zápas nás 
sprevádzala obrovská 
nervozita, ktorá sa prejavila 
aj na palubovke. Od zápasu 

Už tradičný STEIGER CUP, ktorého              
III. ročník sa uskutočnil na ihrisku v Novej 
Lehote, sa medzi miestnymi stretol s 
veľkým záujmom.  Obyvatelia a aktívni 
nadšenci usporiadali v soboru 3.sep-
tembra obľúbený minifutbalový turnaj 
a ako inak, aj rozlúčku s prázdninami pre 
najmenších. Súťaže a „bajkové“ preteky 
mali silnú účasť našich ratolestí. Úžasná 
zábava, výborná atmosféra pri chutnom 
guláši, ako aj pri skvelej hudbe grado-
vala až do skorých ranných hodín. Naše 
poďakovanie patrí všetkým sponzorom 
a prispievateľom, ktorí nám umožnili 
stráviť posledný prázdninový víkend v 
športovom a zábavnom duchu. Už teraz 
pripravujeme a tešíme sa na IV. ročník. STEIGER CUP 2016



      
- 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
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Kamenárstvo Troják 
Handlová

0907 778 265 Akcia!

DIGITÁLNE KINO BANÍK
NAJDOSTUPNEJŠIE PREMIÉRY 

V OKRESE!!!

Program 1.- 15. október 2016
ŠTV 6.10. o 19.00h (F.K. REBEL)
5 OCTOBER (PREMIÉRA)
BRAČEK JELENČEK (PREMIÉRA) 

PIA 7.10. o 18.00h 
UT 11.10. o 20.00h 
 /Španielsko/erotická kom.
KIKI: POĎME NA TO! (PREMIÉRA) 

PIA 7.10. o 20.00h 
NE 9.10. o 18.00h 
/SVK, CZE/dráma/92 min                        
PIRKO (PREMIÉRA) 

SO 8.10. o 16.00h
NE 9.10. o 16.00h  /USA/animovaný, 
dobrodružný /101min/SD/MP/                
KUBO A KÚZELNÝ MEČ (PREMIÉRA)

SO 8.10. o 18.00h
NE 9.10. o 20.00h  /USA, FRA, AUS/
rodinná kom./87min/SD/MP/                   
DEVÄŤ ŽIVOTOV PÁNA FÚZIKA 
(PREMIÉRA) 

SO 8.10. o 20.00h
UT 11.10. o 18.00h  /USA/thriller/
105min/ST/MP15/                                  
 DIEVČA VO VLAKU (PREMIÉRA) 

ŠTV 13.10. o 19.00h 
(F.K. REBEL)                            
TO JE NÁŠ SVET (PREMIÉRA)

PIA 14.10. o 19.00h /USA/thriller/
121min /ST/MP12/                                  
 INFERNO (PREMIÉRA)

SO 15.9. o 16.00h /USA/animovaná 
rozprávka/84min/SD/MP/                
LOVECKÁ SEZÓNA:  STRACHOPUD              

SO 15.10. o 18.00h /CZE/rodinná 
komádia/85min/OV/MP12/                    

INŠTALATÉR (PREMIÉRA)

SO 15.10. o 20.00h /GBR, FRA, CZE/
voj. historický thriller/
ANTHROPOID /OPERÁCIA 
ANTHROPOID/ (PREMIÉRA)      

MOŽNOSŤ VÝBERU FILMU, DÁTUMU 
A ČASU PRE SKUPINY !!! 

046/ 5 475 439
      www.kino.handlova.sk

Zvoz separovaných 
zložiek odpadu

V mesiaci október 2016 sa budú 
jednotlivé zložky zvážať nasledovne:
Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec
 5.10, 19.10. – plasty
 12.10., 26.10. – papier
 25.10. – kovové obaly
Mestská časť Morovno, Dolný koniec
 7.10., 21.10. – plasty
 14.10., 28.10. - papier

Žiadame obyvateľov mesta, aby 
v prípade plastových odpadov (PET 
fľaše) a objemnejšieho papierového 
odpadu tento stláčali a neznižovali 
tak kapacitu kontajnerov na ich zber. 

Aktuálny kalendár nájdete aj na 
www.handlova.sk

Zber veľkoobjemného odpadu
Spoločnosť Hater-Handlová s.r.o. 
bude zvážať v rámci jesenného 
zberu odpadu i veľkoobjemný 
odpad v termíne 

10. - 24. októbra 2016.


