
Septembrový úvodník? 
Klasika – koniec prázdnin a začia-
tok školského roka, alebo u nás                     
v Handlovej Deň baníkov. Ale je 
september naozaj takýto jedno-
značný alebo popri hlavných té-
mach tie ostatné zostávajú bokom? 
Tak sa poďme na to pozrieť...

Hneď prvý septembrový deň je 
Dňom ústavy SR, ktorá je základ-
ným zákonom našej krajiny, a v 
ktorej sú zakotvené naše základné 
občianske a ľudské práva. 8.sep-
tembra je medzinárodný Deň 
gramotnosti. Skúste si predstaviť, 
čo všetko by ste nemohli a nedo-
kázali, keby ste nevedeli čítať a 
písať. O deň neskôr, 9.septembra si 
pripomíname Deň obetí holokaus-
tu a rasového násilia – tiež téma 
vysokoaktuálna aj našich časoch. 
A vedeli ste, že svoj deň respektíve 
noc majú aj netopiere? Ak nejaké-
ho stretnete 10.septembra, môžete 
mu poblahoželať v rámci Európskej 
noci netopierov. 13.9. zabudnite na 
depky – je Deň pozitívneho mysle-
nia. A 21.septembra sú hneď dva 
krásne dôvody mať pekný deň – pr-
vým je Medzinárodný deň mieru a 
druhým Svetový deň vďačnosti.  

No, pozrime sa, aký je ten septem-
ber dôležitý a zábavný zároveň. 

A to sme ním len v rýchlosti 
preleteli. Nespomenuli sme, že 
1.septembra 1939 sa začala napad-
nutím Poľska 2.svetová vojna...že 
7.septembra 2011 zomrel pri 
leteckom nešťastí Pavol Demitra... 
11.spetembra 2001 bol útok na 
Svetové obchodné centrum v 
New Yorku, ktorý otriasol svetom 
...18.septembra 1970 zomrel Jimi 
Hendrix ...29.septembra 1938 bola 
podpísaná Mníchovská dohoda, 
na základe ktorej Hitler získal čes-
koslovenské pohraničie... 

Vyberte si teda zo septembrovej 
ponuky to, čo vám je blízke, ale 
hlavne – užite si začínajúce babie 
leto, jedno z najúžasnejších období 
roka.

Ing. Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová
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V roku 2010 vzišiel z iniciatívy 
mesta Handlová návrh novely zá-
kona o štátnych sviatkoch, dňoch 
pracovného pokoja a pamätných 
dňoch, ktorú poslanci Národnej 
rady Slovenskej republiky schválili 
26. októbra 2010. Do kalendára 
pribudol pamätný deň Slovenskej 
republiky - 10. august ako  Deň 
obetí banských nešťastí. 

Tento pamätný deň reaguje najmä na  
najväčšiu banskú tragédiu v dejinách 
slovenského baníctva, ktorá sa udiala 
10. augusta 2009 v bani Handlová.         
V tento deň akoby v meste zastal 
život. Pri výbuchu v bani Handlová za-
hynulo 8 baníkov, 1 technik a 11 ban-
ských záchranárov. Bilancia nešťastia 
bola tragická - 20 obetí. Po mužoch 
zostalo 39 detí, z toho 23 nezaopat-

rených. Život mesta bol ochromený, 
odelo sa do čiernej farby a spolu s ním 
celé Slovensko. 

Biele ruže boli vybraté ako symbol 
tohto dňa. Biela ako farba nevinnosti, 
zelené lístky - farba nádeje, že sa taká-
to tragédia už nikdy nestane. 

V stredu, 10. augusta 2016 sme si opäť 
pripomenuli túto nešťastnú udalosť. 
Delegácia Hornonitrianskych baní 
Prievidza, a.s. položila o deviatej ho-
dine ráno veniec na pomník obetiam 
baní na hornej Nitre na handlovskom 
cintoríne a o 9,30 sa rozozvučali zvony 
na kostole sv. Kataríny ako symbolika 
posledného spojenia s baníkmi. Dele-
gácia banských záchranárov, delegá-
cia Hornonitrianskych baní Prievidza 
na čele s predsedom predstavenstva 
a generálnym riaditeľom Petrom Čič-

mancom a primátor mesta Handlová 
Rudolf Podoba položili prvé vence 
k Pamätníku baníkov na ulici 29. au-
gusta. Počas celého dňa prinášala na 
tento pamätník biele ruže a zapaľo-
vala sviečky široká verejnosť. O 18.00 
hod vyvrcholia spomienka položením 
vencov, kytíc a smútočnými príhovor-
mi primátora mesta Handlová Rudolfa 
Podobu a ministra práce, sociálnych 
vecí a rodiny Jána Richtera. 

Na pietnom akte sa z poverenia pre-
zidenta Slovenskej republiky Andreja 
Kisku zúčastnila vojenská kancelária 
prezidenta na čele s Miroslavom Ba-
kom, minister práce, sociálnych vecí 
a rodiny, poslankyňa Národnej rady 
Slovenskej republiky, poslankyňa 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a primátorka Pokračovanie na str. 2 

Deň bielych ruží



Prievidzské  pekárne a cukrárne, a.s., 

Košovská  cesta 12,  971 01 Prievidza

Pracovná ponuka
Spoločnosť Prievidzské pekárne a  cukrárne, a.s. dopĺňa pracovný 
kolektív a príjme

do trvalého pracovného pomeru:

Elektro - údržbára 
· Vyučený v odbore, s praxou, možný nástup ihneď 

Pracovníkov/čky do výroby
· Prax nie je podmienkou, šikovným ponúkame možnosť 
 kariérneho rastu 
· Práca je na zmeny vo výrobnej prevádzke Prievidza a Nováky,   
 nástup možný ihneď

 PONÚKAME:
· Stabilné zamestnanie v prosperujúcej  spoločnosti so 60 – ročnou 
 tradíciou
· Motivačné finančné ohodnotenie
· Príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky
· Mimoriadne príplatky za nadčas 
· Závodné stravovanie zabezpečené 
· Príspevok na stravovanie
· Príspevok na dochádzku do zamestnania 
 (posudzovaný individuálne)
· Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)
· Bohatý sociálny program

Záujemcovia hláste sa osobne na personálnom oddelení akciovej 
spoločnosti, Košovská cesta 12,  Prievidza, v pracovné dni v čase: 
7:00 – 15:00 hod., telefonicky: 0905 422 146, alebo zašlite písomnú 
žiadosť na e-mail: gasparovicova@ppc.sk
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Materské centrum Lienka a Det-
ský a mládežnícky parlament 
mesta Handlová zorganizovali 
vo štvrtok, 25. augusta 2016 na 
Námestí baníkov Bubbleday – Me-
dzinárodný deň (saponátových) 
bubliniek. 

Tento rok sa niesol v znamení Dňa 
bublín pre každého – sprístupniť 
podujatie i tým, ktorí sa ho nemohli 
zúčastniť, priblížiť ho viacerým veko-
vým kategóriám. Vek je stále iba čís-
lo a bubliny sú ten najkrajší spôsob,  
ako ľudí spojiť a dať im možnosť 
zaspomínať na detské časy.

Bublinkový deň pritiahol 1116 
zaregistrovaných účastníkov z Han-
dlovej, ale i z Prievidze a Žiaru nad 
Hronom. Spoločne vytvorili dva 
rekordy – padol rekord v počte 
registrovaných a taktiež v dĺžke 
fúkania bublín. Podujatie bolo po-
pretkávané vstupmi Volcana, Jum-
pingu Chrenovec a spevom Adriany 
Habrdovej. Deťom sa maľovalo na 
tvár, urobil sa veľký detský tanečný 
had cez celé námestie a nechýbala 

súťaž o tričká s logom Bubbleday. 
O hudobný podmaz sa postaral DJ 
Rudo a celé podujatie odmoderoval 
Jožo Pročko.

Organizátori sa chcú poďakovať 
všetkým, ktorí sa spojili, aby mohlo 
takéto skvelé podujatie vzniknúť. 

Handlovskí sponzori spoločne za-
bezpečili bohatú tombolu. Išlo o pr-
vý ročník podujatia tohto druhu a 
organizátori veria, že takáto „mega 
akcia“ sa bude môcť uskutočňovať 
každý rok.

VMT

Námestie sa zaplnilo bublinami
mesta Prievidza Katarína Macháč-
ková, v zastúpení ministra hospo-
dárstva, generálny riaditeľ sekcie 
energetiky Ján Petrovič, predseda 
Hlavného banského úradu Peter 
Kúkelčík, prednosta Obvodného 
banského úradu Bohumil Néč, po-
slanci a podpredseda Trenčianske-
ho samosprávneho kraja Richard 
Takáč, prednostka Okresného úradu 
v Prievidzi Silvia Siváková Nemcová, 
ďalší predstavitelia štátnej správy, 
zástupcovia banských komôr a úra-
dov, primátor mesta Handlová s po-
slancami mestského zastupiteľstva, 
zástupcovia organizácií a spolkov 
pôsobiacich na území mesta, sta-
rostovia a primátori združenia miest 
a obcí, široká verejnosť a pozostalí. 

Rudolf Podoba: “Nie je v  silách  
nikoho vrátiť pozostalým, čo im 
baňa vzala, no prejavy spolupat-
ričnosti a úcty  zosnulým baníkom 
sú odkazom ich večnej pamiatky. 
Vyslovujem osobné poďakovanie 
všetkým tým, ktorí sa v tento deň na 
chvíľu pozastavili a či už položením 
bielej ruže pri pamätník, zapálením 
sviečky alebo len tichou spomienkou 
si uctili pamiatku synov, manželov, 
otcov, priateľov, kamarátov a kolegov, 
ktorých životy si vzala baňa.“

VMT

Deň bielych ruží

Pálfyho Laura 2016
17. september 
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Tento rok na dvakrát
Deň baníkov oslávime tento rok v Handlovej 
dvakrát. Oficiálnym dátumom Dňa baníkov, 
hutníkov, geológov a naftárov je 9.september 
a tak najbližším možným víkendovým dňom pre 
zorganizovanie Regionálnych osláv Dňa baníkov 
2016 bola sobota 10.september.  

V tomto čase však plánuje banícky jarmok Prievidza, 
v Banskej Bystrici je Radvanský jarmok a tak by bolo 
obtiažne pripraviť kvalitnú jarmočnú ponuku. Na-
vyše, školám by zostali len štyri dni na prípravu na 
alegorický sprievod Pálfyho Laura, pretože prvým 
školským dňom je až 5.september. Organizačný 
štáb teda urobil šalamúnske rozhodnutie – oficiálny 
program Regionálnych osláv Dňa baníkov bude 10. 
septembra a Handlovský banícky jarmok s alegoric-
kým sprievodom 16. a 17.septembra.

10.septembra sa program začína o trinástej hodine 
kladením vencov k Pamätníku obetiam banských 
nešťastí na hornej Nitre. Pokračuje slávnostným 
šachtágom v dome kultúry, počas ktorého budú 
odovzdané plakety za rozvoj uhoľného baníctva na 
hornej Nitre. O sedemnástej sa v kostole svätej Kata-
ríny začína slávnostná svätá omša „Nezabudli sme“, 
venovaná obetiam banských nešťastí. Do tradičné-
ho programu pribudol ešte jeden bod – pokrstenie 
sochy patrónky baníkov sv. Barborky v mestskom 
parku. Krst by mal byť približne o štrnástej hodine, 
meno krstného otca ešte nepoznáme.

V piatok 16. septembra vypukne na novom námestí 
banícky jarmok. Trvať bude až do soboty a jeho 
vyvrcholením bude alegorický sprievod, ktorý 
nesie meno po jednej z prvých banských štôlní v 
Handlovej. 

Podľa vyjadrenia mesta je tento model osláv Dňa 
baníkov výnimočný a nemá sa stať pravidlom. O rok 

by sme mali oslavovať opäť po starom. Ak teda pat-
ríte k tým, ktorí majú pri príprave oficiálnej časti Dňa 
baníkov pracovné povinnosti, máte tento rok jedi-
nečnú šancu užiť si banícky jarmok naozaj naplno.

D.Reindlová

Vyučovanie v školskom roku 2016/2017 začína v pondelok 5. septembra 2016. 
Nový školský rok bude mať v období školského vyučovania spolu 188 vyučova-
cích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní školských prázdnin (z ktorých 5 dní pripadne 
na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviatkov. Obdobie letných školských prázd-
nin bude trvať 63 dní. 

Termíny prázdnin:
Jesenné prázdniny   28. október – 31. október 2016
Vianočné prázdniny  23. december 2016 – 5. január 2017
Polročné prázdniny   3. február 2017
Jarné prázdniny   27. február – 3. marca 2017
Veľkonočné prázdniny  13. apríl – 18. apríl 2017
Letné prázdniny   3. júl – 31. august 2017

Do školského diára si poznačíme aj ďalšie dôležité termíny:
Testovanie 5-2016  žiakov 5. ročníka ZŠ sa uskutoční v novembri 2016 na vybra-
ných základných školách.
Testovanie 9-2017 žiakov 9. ročníka ZŠ sa uskutoční 5. apríla 2017. 
Zápis detí do školy na školský rok 2017/18 v našich ZŠ bude tiež 5. apríla 2017. 

Všetkým žiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školstva 
prajeme úspešný školský rok, veľa pracovného elánu, pozitívnych zmien a spl-
nených očakávaní.  

Ani cez prázdniny sme nezaháľali
Júl a august sú mesiace ako stvorené na oddych. My sme však na ZŠ Školská 
nezaháľali a  mesiace prázdnin sme  využili  na opravy priestorov školy. Snažili 
sme sa odstrániť nedostatky, ktoré boli zistené pri výkone štátneho zdravot-
ného dozoru RÚVZ v Prievidzi. Z finančných prostriedkov mesta Handlová sa 
uskutočnila oprava izolácie šatní v okolí budovy 1.stupňa a poškodených častí 
strechy na obidvoch budovách školy. Pracovníci VPP opravili schody a prístu-
povú cestu k budove 1.stupňa. Svojpomocne sme  vymaľovali triedy, školskú 
jedáleň, kuchyňu a priestory ŠKD. Keďže počet žiakov každý rok stúpa, bolo 
potrebné vytvoriť pre deti novú triedu v ŠKD. 

Z finančných prostriedkov z rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky zameraného na rozvoj výchovy a vzde-
lávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekon-
štrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016 
sa začala rekonštrukcia sociálnych zariadení v školskej telocvični. V mesiaci sep-
tember sa z týchto prostriedkov uskutoční aj rekonštrukcia strechy telocvične.

Počas prázdnin sme zrealizovali pre žiakov nielen našej školy  dva letné tábory 
- poldenný (od 15.8. – 19.8.) so zameraním na anglický jazyk, ktorého sa zúčast-
nilo 25 detí a celodenný (od 22.8. – 26.8.) so zameraním na netradičné športy  
s účasťou 22 detí. Pedagógovia školy sa postarali o pestrý program plný nových 
poznatkov, skúseností, ale aj veselých zážitkov a zábavy.

A čo nás čaká v školskom roku 2016/17? Celý rok sa bude niesť v duchu osláv 
55. výročia založenia školy. Budeme pokračovať v aktivitách, ktoré mali u našich 
žiakov a ich rodičov kladný ohlas – naďalej sa budeme venovať propagácii 
zdravej výživy medzi žiakmi, a to poskytovaním  zdravých desiat a obedov 
pripravovaných podľa nových receptúr. Naďalej budeme podporovať športovú 
činnosť našich žiakov zameranú na futbal a aerobik, no plánujeme aj výučbu 
anglického jazyka pre najmenších – predškolákov v MŠ. V rámci disponibilných 
hodín chceme pre žiakov, ktorí sa nevenujú športovej činnosti,  zaviesť regionál-
nu výchovu a podporiť tak záujem žiakov o históriu mesta Handlová a jej okolia. 
Veríme, že pri všetkých plánovaných aktivitách nám budú nápomocní i 6 noví 
pedagógovia, ktorí v tomto roku pribudnú do našich radov.



POMÁHAME DOSAHOVAŤ 
VAŠE CIELE

 
V septembri 
plánujeme otvoriť tieto kurzy: 

-  Opatrovanie – 12.9.2016
-  Nemčina pre opatrovateľov –  
 19.9.2016
-  Odborná spôsobilosť pracovníka  
 SBS – 26.9.2016
-  Obsluha motorových vozíkov  
 - individuálne

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, n.o. sme pre vás v pracovné 
dni: pondelok až piatok od 8,00 do 
12,00 h.
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Kontakt: Help, n.o. Handlová, Námestie baníkov 8 (nad MsP, 2. posch.)
tel.: 0905 884 813; e-mail: kmetova@handlova.sk; www.helpha.szm.sk

Naši klienti sa aktívne zapojili do príprav 
Dňa bielych ruží 10.8.2016
Aby pietna spomienka na obete banských nešťastí prebehla dôstojne chodili 
klienti Jazmínu ku pamätníku a čistili okolie.  Dbajú na to, aby tí, čo vysedávajú 
za bývalým CVČ Relax neodhadzovali odpadky, fľaše, nerobili neporiadok a ak 
niečo nájdu, vyhodia to. Ostrihali kríky, okopali záhony.  Počas Dňa bielych ruží 
dozerali na poriadok v okolí pamätníka, pripravili vázy na kvety a všetko potreb-
né a potom zozbierali vyhorené kahance.

Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka Jazmín n.o.

Dajte vedieť o skvelých 
Handlovčanoch, nominujte 
osobnosť na ocenenie!

Handlovské Katarínske dni 2016
Máte pocit, že je veľa Handlovčanov, 
ktorí dosiahli významný úspech? 
Napíšte nám, zaslúžia si verejné 
uznanie!
Ak poznáte výnimočnú osobnosť, 
ktorá šíri dobré meno mesta, 
významne pomáha jeho rozvoju 
v oblasti kultúry, hospodárstva ale-
bo spoločenského života, neváhajte 
zaslať nomináciu na handlova@han-
dlova.sk, volajte na 046/519 25 36 
najneskôr do 30.septembra 2016. 
Formulár na vypísanie nominácie 
nájdete na www.handlova.sk a na 
mieste prvého kontaktu MsÚ. Poslan-
ci MsZ budú schvaľovať nominácie na 
mestskom zastupiteľstve 27. októbra 
2016. Ceny budú odovzdané pri 
príležitosti konania Handlovských 
Katarínskych dní 25. – 26. novembra 
2016.
Tradične sa pri príležitosti Han-
dlovských Katarínskych dní koná 
Slávnostné mestské zastupiteľstvo, 
na ktorom sú udeľované verejné 
uznania a ocenenia v zmysle Štatú-
tu mesta Handlová (VZN č.5/2007 
v znení jeho Doplnku č.1), t.j. čestné 
občianstvo, ceny mesta, ceny pri-
mátora mesta a odmeny. Mestské 
zastupiteľstvo schvaľuje udeľovanie 
týchto verejných uznaní a pochvál 
uznesením MsZ. Nominovať na oce-
nenia môžu poslanci MsZ, primátor 
mesta, ale i široká verejnosť.Kedy bude tiecť?

Potôčik s fontánami na novom 
handlovskom námestí mal osviežiť 
vzduch a urobiť radosť deťom najmä 
v lete. Dní, kedy to tak bolo, by sme 
mohli spočítať na prstoch jednej ruky. 
Potôčik na námestí viac netiekol ako 
tiekol. Podľa mesta boli problémom 
nespevnené brehy okolo vodných 
prvkov. Pri búrkach sa do nich na-
plavovali nečistoty a tie upchávali 
filtre. Chodníky okolo potôčika v 
pôvodnom projekte naplánované 
boli, no po korekciách tam nezostali. 
Mesto sa preto rozhodlo vybudovať 
ich na vlastné náklady. Mestskú kasu 
to bude stáť približne 12 tis. €. 

Dorábka chodníkov sa robí podľa 
pôvodného zámeru architekta Pat-
rika Juríčeka. Ten v parku plánoval 
chodníky zo žulovej dlažby, ktorá 
bola na starom námestí.  Na Deň 
baníkov by mala byť pokrstená aj 
socha sv. Barborky, ktorá bude sedieť 
na okraji fontány. Autorom bronzovej 
sochy je akademický maliar Rudolf 
Cigánik. Od 10. do 13.septembra sa 
budú obálky v Handlovej pečiatkovať 

unikátnou pečiatkou s motívom sv. 
Barbory.
Barborka na fontáne bude ešte len 
bezstarostné dievčatko, ktoré čaká 
zaujímavý osud.  Na modernom, geo- 
metricky ladenom námestí tak pri-
budne niečo milé a nežné. Dúfame, 
že babie leto nesklame a my si ešte 
stihneme pri Barborke posedieť.

Rd

Keď sa v roku 1991 po prvý krát 
stretli nemeckí krajania a karpat-
skí Nemci z Hauerlandu (miest 
a obcí stredného Slovenska), ani 
netušili,  akú krásnu tradíciu zalo-
žili. V sobotu, 20. augusta sa už po 
25 krát v príjemnej atmosfére ki-
nosály Domu kultúry rozozvučala 
harmonika, gitara, husle  a spev 
nemeckých piesní. 

Bohatý sobotňajší program za-
čal v dopoludňajších hodinách 
stretnutím v Kostole sv. Kataríny. 
Predstavitelia krajanských spolkov 
karpatských Nemcov v Nemecku 
a v Rakúsku, spoločne so zástupca-
mi obcí Hauerlandu sa zúčastnili na 
spomienkovej sv. omši, ktorú viedol 
v nemeckom jazyku handlovský 
kaplán Radoslav Hasík. Krátko po 
13.00 hod. bola v priestoroch Čitárne 
Domu kultúry otvorená výstava pod 
názvom Zo zbierok Jána Procnera. 
Vystavené exponáty sú len zlomkom 
autorovej bohatej múzejnej zbierky, 
ktorú prezentuje už 15 rokov vo svo-
jom súkromnom múzeu. Na výstave, 
ktorá je verejnosti sprístupnená do 
konca septembra 2016, si návštevní-
ci môžu pozrieť banícke drevorezby 
rozprávajúce nielen veselé ale aj 
smutné príbehy z dejín uhoľného 
baníctva v Handlovej, obrazy Igora 
Lackoviča maľované podľa roz-
právanie príbehov Jána Procnera 
o Handlovej, baníctve či o živote na 
gazdovských nemeckých dvoroch. 

Výstavu dopĺňajú trojrozmerné pred-
mety prezentujúce históriu baníc-
keho osvetlenia a banícke pracovné 
náradie. Súčasťou výstavy je drevený 
betlehem autora Antona Schubadu.
V kinosále bol následne otvorený 
v poradí už 25. ročník Hauerland 
festivalu.  Po príhovoroch prítomných 
hostí predstaviteľke krajinského 
Landsmanschaftu z Nemecka Brunhil-
de Reitmeier-Zwick, predsedu Karpat-
skonemeckého spolku na Slovensku, 
rodáka z Handlovej, Ondreja Pössa a 
primátora mesta Handlová Rudolfa 
Podobu, odovzdané boli  Pamätné lis-
ty predsedom Karpatskonemeckých 
spolkov v Hauerlande a speváckym 
skupinám. Vo svojich príhovoroch 
hostia ocenili prácu predsedov 
karpatskonemeckých spolkov v Hau-
erlande. Primátor mesta Handlová 
Rudolf Podoba vo svojom príhovore 
vyzdvihol dlhoročné priateľské a ro-

dinné spolužitie viacerých národností 
nielen v Handlovej, ale aj vo všetkých 
nemeckých obciach stredného Slo-
venska. A práve v Handlovej je vidieť 
ich priateľské spolunažívanie,  keď 
sa nemecká poľnohospodárska obec 
rokmi zmenila na mesto banícke a 
multikultúrne.

Na pódiu sa vystriedalo 11 spevác-
kych skupín z obcí Hauerlandu a to 
zo Skleného, Kremnice, Krahúľ, Kune-
šova, Handlovej, Nitrianskeho Pravna, 
Malinovej, Tužiny a Kľačna. Ako hosť 
vystúpila skupina nemeckých rodá-
kov z obcí Hauerlandu. Prehliadku 
doplnilo vystúpenie speváckeho 
súboru Nachtigall z Košíc a spevokol 
Hummelchor z Vyšného Medzeva. 
Putovnú štafetu a v poradí 26. roč-
ník Hauerlandustivalu spojený so 
spevom a spomienkami krajanov 
prevzala obec Janová Lehota. 

Jana Oswaldová

Hauerlandfestival v Handlovej

Fotoslužba
046 544 4013
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Narodené detičky  
júl/august

Marek  Putera
Branislav  Langsfeld
Michal  Zubák
Alex  Klamár
Pavel  Popov
Adam  Greguš
Lenka  Farkašová
Sabína  Neuschlová
Samanta  Sedláková
Lucia  Šuláková
Leia Amélia  Mederová
Karolína  Neubellerová
Kristína  Struhárová
Alica  Lacková

Jubilanti v mesiaci   
A U G U S T     2016

Kočner  Pavel
Žabenská   Anna
Chrenková  Etela
Kurinecová  Júlia
Olšáková  Helena
Althapová  Irena
Toth  Jozef
Litvová  Antónia
Adamová  Alžbeta
Hock  Ervin
Bielokostolská   Jolana
Vančo  Štefan
Skačanová  Júlia
Koželuhová  Mária
Přenosilová   Juliana
Koštial  Albert
Kothajová  Irena
Hocková  Helena
Burdych  Jiří
Šályová  Emília
Bírešová  Valéria
Cútová  Mária
Muchová  Helena
Šuba  Ivan

Pozvánka 
na mestské 
zastupiteľstvo

Primátor mesta Handlová, 
Rudolf Podoba, pozýva na 
mestské zastupiteľstvo 
mesta Handlová vo 

štvrtok, 29. septembra 
2016 o 14,00 hod.
do veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ 
Handlová. Pozvánku 
s programom nájdete na 
www.handlova.sk

BLAHOŽELANIE

Michalovi Kováčikovi 
k životnému jubileu 50 rokov 

všetko najlepšie praje manželka, synovia 
a sestra Emília s rodinou.

Slováci triedia málo. Hovoria to 
výsledky štúdií európskeho štatis-
tického úradu Eurostat. Z celkové-
ho odpadu putuje len asi 6 % na 
recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 
% sa kompostuje, ale až 76 % končí 
na skládkach. Často aj nelegálnych. 
Táto štatistika radí Slovensko na 
chvost EÚ v nakladaní s odpadom. 

Plasty zvlášť, papier zvlášť. 
Farebná abeceda triedenia
Nový zákon o odpadoch priniesol 
štyri základné farby kontajnerov. Žltá 
je určená na plasty, modrá na papier, 
zelená na sklo, červená na kovy. Mno-
hí ale nevedia, čo všetko môžu do 
nich vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, 
kam patrí polystyrén, ponúkame vám 
pomôcku pri triedení.

Do žltého kontajnera na plasty 
patria:
PET fľaše, plastové obaly z potravín, 
kozmetiky a čistiacich prípravkov, 
fólie, vrecká,  igelitové tašky, vedrá, 
obaly z CD či prepravky z fliaš. Pred 
vyhodením je vhodné ich jemne 
vypláchnuť a ich objem zmenšiť na 

minimum. Do žltej nádoby môžete 
pokojne hodiť aj polystyrén.
Nepatria sem:
pneumatiky, hrubo znečistené plasty 
z mastných olejov či pást, nebezpeč-
ných látok, zeminy a farieb. 

Do modrého kontajnera na papier 
patria:
papierové obaly, noviny, časopisy, 
knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, 
kancelársky papier, lepenku, krabice, 
kartóny, katalógy, letáky, plagáty, 
obálky, pohľadnice, ba aj krepový 
papier.

Nepatria sem:
nápojové kartóny, silne znečistený 
či mastný papier, papier s hliníkovou 
fóliou, voskovaný papier, obaly na 
mrazené potraviny, škatuľky z ciga-
riet, kopírovací papier, termopapier 
a mokrý papier.

Do zeleného kontajnera na sklo 
patria:
sklenené nádoby, obaly , fľaše, pohá-
re, fľaštičky z kozmetiky či liekov, skle-
nené črepy, okenné sklo bez rámov a 
aj sklo z okuliarov.

Nepatria sem:
zrkadlá, pozlátené a pokovované 
sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, 
autosklo, technické sklo, sklo s obsa-
hom chemických látok, TV obrazov-
ky a monitory, porcelán, keramika, 
dymové sklo a ani plastové štuplíky 
a korky zo sklenených fliaš.

Do červeného kontajnera na kovy 
patria:
plechovky, konzervy, kovové súčiast-
ky, drôty a káble (bez bužírky), alobal, 
či starý kovový riad.

Nepatria sem:
kovové obaly obsahujúce zvyšky 
nápojov a potravín, tuby z krémov 
a pást, chemicky znečistené kovy, 
mäkké vrecká z kávy a instantných 
polievok. 

Všetky informácie o triedení môžete 
nájsť na www.triedime.sk. Stránka 
nielen inštruuje, kam s ktorým dru-
hom odpadu, ale aj odhaľuje „život“ 
odpadu po jeho vyhodení do správ-
neho kontajnera.

Hater, s.r.o

Triedenie je hračka, tvrdia Slováci. Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí.

Prevádzky  - Júl
Otvorené
- výroba a predaj zdravých jedál 
a nápojov, Námestie baníkov 28 

Zrušené:
- Mobilshop, Námestie baníkov 20

Prvý Blší trh v Handlovej
20. augusta 2016 o 9-tej hodine 
sa na Námestí Baníkov uskutočnil 
prvý Blší trh, kde si na svoje mohli 
prísť milovníci kníh, starožitností, 
oblečenia, hračiek a doplnkov. 

Tejto akcie sa zúčastnilo mnoho pre-
dajcov z rôznych kútov Slovenska, 
ako napr. Banská Bystrica, Trenčín, 
ale aj Prievidza. Cieľom našej akcie 
bolo zblížiť občanov Handlovej, ale 
predovšetkým rozpredať prebytočné 
a častokrát už nepotrebné veci. Náš 
nápad zrealizovať „blšák“ v meste 

Handlová sa zrodil najmä kvôli množ-
stvu oblečenia, ktoré nám zbytočne 
stojí v skrini, ale iných by mohlo ešte 
potešiť a urobiť im radosť. Vo svete 
sú blšie trhy pomaly každodennou 
záležitosťou, a preto by sme boli radi, 
keby sa táto udalosť stala aj u nás 

tradíciou. Kto z vás by si nekúpil veľa 
vecí za málo peňazí? A práve v tom 
tkvie podstata blšákov - nakúpiť veľa 
a výhodne. Na to, že akcia bola po 
prvýkrát a mali sme na prípravu len 
tri týždne, stretli sme sa so samými 
pozitívnymi reakciami, či už zo strany 
predajcov, alebo samotných kupujú-

cich. Už hneď v sobotu sme obdržali 
mnoho správ, kde sa nás ľudia pýtali 
kedy bude ďalší blší trh a že by sa ho 
radi zúčastnili. 

Tešíme sa všetkým pozitívnym ohla-
som, postrehom a už teraz vieme ako 

by sme našu akciu do budúcna spes-
trili a vylepšili. Veríme, že už čoskoro sa 
stretneme znovu!
Chceli by sme sa v prvom rade poďa-
kovať mestu Handlová za poskytnutie 
námestia, kde mala celá akcia svoje 
čaro, ale aj všetkým zúčastneným.
Natália Poliaková a Nicola Poliaková



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

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

Dátum konania:  27.9.2016 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 

Obhliadka predmetu dražby
1.obhliadka   5.9.2016 o 11:00 hod.   
2.obhliadka   7.9.2016 o 11:00 hod.

Zistená cena :   21.500,- EUR
Najnižšie podanie    21.500,- EUR
Dražobná zábezpeka:  5.000,- EUR

Informácie o dražbe:   0903/419250

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

5444013

Hľadám ľahšiu prácu. 

Som čiastočná invalidná 
dôchodkyňa, evidovaná 

na ÚPSVaR. 
Tel. kontakt: 0907 044 238

Dar do seniorka 
Dňa 17.8.2016 navštívili SENIOR CENTRUM HAN-
DLOVÁ n.o. p.Walter Wagner, zástupca Karpat-
skonemeckého spolku v Nemecku v doprovode 
p. Hildegardy Radovskej, ktorá je predsedníčkou 
Karpatskonemeckého spolku v Handlovej. 

Vzácna návšteva bola spojená s odovzdaním kompen-
začných pomôcok: 19 chodítok, 1 invalidného vozíka 
a náhradných dielov na chodítka. Vzhľadom k tomu, že 
klientelu seniorka tvoria prevažne ľudia plne odkázaní na 
pomoc, chodítka a invalidné vozíky sú u nás využívané 
a hlavne potrebné k ich samostatnosti. Tento dar bude 
slúžiť nielen klientom nášho seniorka, ale zároveň ponú-
kame pomoc aj občanom mesta Handlová, ktorí z dôvodu 
náhleho zhoršenia zdravotného stavu potrebujú takúto 
kompenzačnú pomôcku. V prípade záujmu kontaktujte Bc. 
Helenu Sedliakovú, hlavnú sestru senior centra.

W. Wagnerovi ďakujeme za pomoc a pri príležitosti XXV. 
ročníka Hauerlandfestu prajeme všetkým hosťom Handlo-
vej pekný zážitok.

E, Nyitrayová, riaditeľka

Opustili nás 
júl/august

Pavel Minich    85
Zoltán Diera    85
Emil Polák    90
Gejza Bukai    51
Alexander Varín   73
Vincent Jahodka  90
Štefan Šabík    71
Miroslav Laurenčík  55
Tibor Buchal    55
Ľubor Boďa    69
Ján Mikulec    74
Mária Bizubová   70
Jolana Mikučová  78
Valéria Francová  91
Anna Jonášová    82
Marta Kočnerová  91
Magdaléna Kaššová  72
Terezia Igazová   81
Mária Brathová   74

Prenájom 
priestorov
Prenajmem priestory 
v Pohostinstve Mexiko.

Priestory  sú vhodné na 

- poskytovanie občerstvenia
  (kebab, zmrzlina a pod)
- poskytovanie služieb
 (kozmetika, kaderníctvo, nechtové  
 štúdio  a pod.)

Info: 0905 383 515

Banícke tradície v expozícii 
uhoľného baníctva
Príchod nového školského roka je v Handlovej od 
septembra 1951 spojený aj s oslavami náročnej prá-
ce baníkov. Keďže v tomto roku budú RODB rozde-
lené do dvoch víkendov, pripravilo SBM – Expozícia 
uhoľného baníctva na Slovensku  v Handlovej v spo-
lupráci s mestskými organizáciami „Banícky týždeň“ 
v dňoch 12. – 14. septembra 2016. V sobotu, 10. sep-
tembra 2016 bude expozícia pre širokú návštevnícku 
verejnosť a prítomných hostí otvorená do 18.00 h.  
Na návštevu uhoľnej expozície vás pozývame aj v so-
botu, 16. septembra po vyfáraní z bane. 

Na vynovenom Námestí baníkov počas „Baníckeho 
týždňa“ budú pripravené kvízy s baníckou tematikou, 

predstavíme si banícke slávnostné aj pracovné oblečenie 
na módnej prehliadke a spoločne si z plste zhotovíme 
postavičku baníka. Prítomných školákov oboznámime 
s organizovaním baníckych slávností a stretneme sa 
na  „Handlovskom školskom Baníckom šachtágu“.  Víťaz 
súťažného kvízu, ktorý bude najlepšie poznať banícku 
históriu Handlovej, pracovné nástroje baníkov, tradície 
či banícku hymnu bude prijatý do „detského baníckeho 
stavu“. 

V priestoroch expozície sme na mesiac september 
okrem prehliadky histórie uhoľného baníctva na Sloven-
sku v ekodielni  pripravili pre školopovinnú mládež ako 
aj širokú verejnosť výrobu smaltovaného šperku a plste-
nie. Svoju návštevu ekodielní prosíme ohlásiť minimálne 
deň vopred na telefónnom čísle 046/5423973, alebo 
e-mailom na handlova@muzeumbs.sk

Jana Oswaldová

„Skratka“ zrekonštruovaná
Obľúbená skratka Handlovčanov 
zo sídliska MC do mesta sa dočkala 
rekonštrukcie. Schody na MC boli 
dlhodobo v zlom stave, slúžili via-
cerým generáciám ako cesta nielen 
na Morovniansku školu, ale i na bý-
valú ZŠ Krššákovú. Zakázku získala 
na základe verejného obstarávania 
firma A-gips s.r.o. Rekonštrukcia 
prebiehala od 8. augusta do 31. 
augusta 2016. Školáci sa teda môžu 
v novom roku tešiť na cestu po no-
vých schodoch. Cena za rekonštruk-
ciu sa vyšplhala na 14 943,60 EUR 
s DPH a bola hradená z vlastných 
zdrojov mesta.

VMT
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10.9. 2016  si pripomíname  smutné 
20.výročie, čo nás musela opustiť 

naša milovaná a vždy usmiata 

Alenka Talášeková, 
rod. Fabianová. 

Ajka naša, žiješ navždy v našich 
srdciach a spomienkach. 

Nikdy nezabudneme! 

Rodičia a Ľubino, Silvia a Veronika 
s rodinami.

Dňa 16.09. 2016 by sa dožil 

Alojz Vician 
90 rokov. 

S láskou spomína manželka, dcéra 
s rodinou, sestra Marta s rodinou.

Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym, ktorí sa dňa 22.7. 2016 

prišli rozlúčiť s našim ockom, 
svokrom, starkým 

Zoltánom Dierom. 

Ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina.

Ďakujem všetkým príbuzným 
a známym, susedom, ktorí sa dňa 

29.7. 2016 naposledy prišli rozlúčiť 
s mojim drahým manželom, otcom, 

dedkom 

Tiborom Buchalom. 

Veľmi nám chýbaš zlatko.

Smútiaca manželka Anka, dcéra 
Veronika s Miškom, syn Martin, 

vnúčatká Bianka a Adamko.

„Choroba ti nedopriala s nami dlhšie byť, 
no v našich spomienkach budeš navždy žiť.“ 

Dňa 11.9. 2016 sme si pripomenuli 1.výročie, čo nás 
opustila naša drahá mamička, svokra a babka 

Helena Mlynarčíková. 

S láskou a úctou spomína celá rodina Mlynarčíkových.

Na krídlach anjela vzlietla si v diaľ, v srdciach našich 
zanechala obrovský žiaľ. V nich ťa nosíme, v spomienkach 
máme, často na teba myslievame. Keby tak dalo sa znovu 
byť spolu, každý deň zasadnúť k jednému stolu... 
Keby tak dalo sa to, čo sa nedá... Vieme len tiché slovko 
do nebies...“Navždy milujeme...“  

Dňa3.9.2016 uplynie 20 rokov ako nás opustila 
milovaná manželka, mamička, babička 

Ruženka Šulcová. 

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku. S láskou a úctou 
spomínajú manžel Karol, dcéra Monika s rodinou.

Dňa 25.9. 2016 uplynie rok, čo nás opustila naša 
manželka, mama a stará mama 

Anna Vravková. 

S láskou a úctou spomínajú manžel a deti s rodinami.

Ďakujeme všetkým známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
dňa 18.8.2016 

s Ing. Jánom Mikulecom 

na poslednej ceste a zároveň ďakujeme p. doktorke 
Vlčkovej a p. primárke Kvostkovej za príkladnú 
starostlivosť. Smútiaca rodina.

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

Dňa 30.10.2016 uplynú 2 roky,  
čo zomrela manželka 

Ruženka Vicianová. 

 S láskou spomína manžel, syn, dcéry 
Vierka, Anka, brat Vlado s rodinou, Paľo 

s rodinou, Janko s rodinou, vnúčatá, vnučky, 
pravnúčatá a pravnuci. Spomíname. 

S láskou rodina Vicianová a Šarlejová. 

30.8.2016 sme si pripomenuli
 jej nedožité 70-te narodeniny.
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Mestská polícia 
informuje..  
Mestská polícia zaznamenala za me-
siac júl – august 2016 /od 25.07.2016 
do 21.08.2016/ celkom 426 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 133 priestupkov, 
z ktorých bolo 89 zistených vlastnou 
činnosťou a 27 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom bolo 
zistených 17 priestupkov. 

Z celkového počtu bolo 101 doprav-
ných priestupkov. V 1 prípade použili 
príslušníci TPNZOMV, tzv. papuču.
VZN č. 8/2013 – o zákaze podáva-
nia alebo požívania alkoholických 
nápojov v územnom obvode mesta 
Handlová, Novej Lehoty a Morovna  
- 2 priestupky.

Na úseku podnikania – 2 priestupky.
Proti alkoholizmu – 1 priestupok.
Proti verejnému poriadku bolo rieše-
ných 5 priestupkov, z ktorých boli 
2 priestupky na úseku rušenia noč-
ného kľudu a 3 priestupky na úseku 
znečistenia verejného priestranstva.
Proti občianskemu spolunažívaniu 
– 3 priestupky.
Proti majetku boli riešené 2 prie-
stupky.

V 17 prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov (nezabránenie voľnému 
pohybu psa; neprihlásenie psa do 
evidencie; neoznámenie zmeny sku-
točnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do 
evidencie, neodstránenie výkalov).
Príslušníci mestskej polície odchytili 
14 túlavých psov, ktorí boli umiestne-
ní v útulku /10 psov si z útulku zobrali 

ich majitelia/.  
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 84 zákrokov a 36 výjazdov 
k narušeným monitorovaným ob-
jektom. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 15 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od 25.07.2016 do 
21.08.2016:

30.07.2016 o 23:57 hod. - tel. ozná-
mil anonym, že na ul. 29. augusta č. 3, 
5 pri lavičke za baníckym pomníkom 
leží na zemi osoba a nehýbe sa. Po prí-
chode bola spozorovaná ležiaca oso-
ba, ktorú sa hliadka pokúsila prebrať. 
Muž bol však značne pod vplyvom 
alkoholu, s hliadkou nekomunikoval, 
bol pomočený, mal zakrvavený nos 
a taktiež opuchnutú ľavú časť tváre. 
Hliadka z miestnej znalosti muža 
identifikovala ako M.S. Bola mu privo-
laná RZP, ktorá za pomoci hliadky MsP 
naložila zraneného do vozidla RZP 
a odviezla do NsP Bojnice.
31.07.2016 o 03:19 hod. – stála 
služba MsP oznámila hliadke, že na ul. 
Úderníckej sa nachádzajú príslušníci 
HaZZ. Po príchode hliadky bolo na 
mieste zistené, že hasiči hasili horiaci 
plechový 1100 l kontajner, ktorý ne-
bol poškodený. Po chvíli na miesto 
pribehli dvaja muži, ktorí oznámili, že 
na ul. Lipovej pri večierke horí druhý 
1100 l plechový kontajner. Hliadka sa 
ihneď presunula na miesto spoločne 
s hasičmi a horiaci kontajner bol uha-
sený. Počas hasenia kontajneru hasič-
mi na Ul. Lipovej hliadka MsP skontro-
lovala okolie na podozrivú osobu, pri 
ktorej hliadka spozorovala tretí horiaci 

plechový kontajner za Coop Jednotou 
na ul. ČSA. Hliadka o veci informovala 
hasičov, ktorí uhasili aj tretí kontajner. 
Od veliteľa zásahu HaZZ Handlová 
zistené, že druhé hasičské vozidlo sa 
nachádza na Ul. Železničiarskej, kde 
pri železničnej stanici horí vrak vozi-
dla. Hliadka MsP vykonala kontrolu 
okolia zameranú na podozrivú osobu. 
V kontrolovaných lokalitách nebol 
spozorovaný ďalší horiaci kontajner 
ani žiadne podozrivé osoby.
07.08.2016 o 12:50 hod. - tel. ozná-
mil obyvateľ Pekárskej ulice, že má 
v byte bývalú priateľku, ktorá nechce 
opustiť byt a on si ju tam neželá. Po 
príchode na miesto sa v byte na-
chádzala žena, ktorá uviedla, že tam 
býva dočasne, pokiaľ si nenájde niečo 
iné. Nakoľko nemala na uvedenej 
adrese trvalý pobyt a oznamovateľ 
si ju v byte neželal, bola upozornená 
a vyzvaná, aby byt opustila a zobrala 
si všetky osobné veci. Obidvaja boli 
pod vplyvom alkoholu.
08.08.2016 o 19:36 hod. - stála 
služba OOPZ Handlová požiadala 
o vykonanie súčinnosti posádke 
RZP na ul. Cintorínskej s podnapitou 
osobou. Po príchode hliadky sa na 
mieste už nachádzala RZP a taktiež 
traja chlapci, ktorí spozorovali v lesíku 
pri objekte ZŠ Školská ležať na zemi 
podnapité dievča a okamžite vec 
oznámil na tiesňovú linku 112. Dievča 
vôbec nekomunikovalo a nedalo sa 
ju prebudiť. Hliadkou bola zistená 
totožnosť maloletej cez jej mobilný 
telefón, ktorý ležal vedľa nej. Hliadka 
MsP spoločne so zdravotníkmi naložili 
dievča do sanitky a bola prevezená do 
NsP Bojnice. Šetrením bolo zistené, 
že alkohol podali maloletej dievčine 
práve chlapci, ktorí volali na tiesňovú 

linku 112. Priestupky boli ukončené 
v zmysle zákona. 
10.08.2016 o 01:00 hod. - stálou 
službou bol oznámený dopravný prie-
stupok – nepovolený vjazd do pešej 
zóny, pričom vodič vozidla Š-Octávia 
odstavil vozidlo pred predajňou 
Orange a vošiel do Nonstopu. Vzhľa-
dom k tomu, že v Non-stope požíval 
alkoholické nápoje, bola o udalosti 
informovaná hliadka OOPZ Há, ktorá 
neskôr vodiča ďalej riešila. Mestskou 
políciou bol vodič za porušenie DZ 
ukončený v zmysle zákona.  
19.08.2016 o 01:30 hod. – tiesňovou 
linkou 112 Trenčín bola požiadaná 
hliadka MsP o vykonanie súčinnosti 
HaZZ Handlová pri horiacom vraku 
na Ul. Železničiarskej. Po príchode na 
mieste sa nachádzali HaZZ Handlová, 
vrak vozidla bol uhasený. Na mieste 
hliadka prezrela okolie stanice, nezis-
tené žiadne podozrivé osoby v lokali-
te. Hliadka MsP zotrvala na mieste až 
do odchodu HaZZ. Vecou sa zaoberá 
Železničná polícia.
16.08.2016 o 05:20 hod. – telefonic-
ky bolo hliadke MsP oznámené, že 
na parkovisku na Lipovej ulici parku-
je už dlhšiu dobu vozidlo, v ktorom 
prespáva nejaká žena. Oznamovateľ-
ka uviedla, že žena sa tam zdržiava 
takmer celý deň. Okolo obeda alebo 
po obede príde pre ňu muž, odvezie 
ju niekde a vráti sa o dve až tri ho-
diny. Inak celý čas trávi vo vozidle. 
Hliadka bola vozidlo skontrolovať. 
Na zadných sedadlách bolo vidno 
ležiacu osobu zakrytú dekou. Zis-
tené, že sa jedná o bezdomovkyňu 
z Martina. Uviedla, že momentálne 
prespáva vo vozidle svojho priateľa. 
Hliadka sa skontaktovala s majite-
ľom vozidla, ktorý potvrdil, že žena 
prespáva v  aute s jeho súhlasom.

Denné  tábory 
v Komunitnom centre Handlová 

Komunitné centrum Handlová 
v spolupráci so sociálnym od-
delením MsÚ Handlová počas 
letných prázdnin v mesiaci júl 
a august zorganizovalo pre deti 
dva turnusy denného letného 
tábora. Cieľom denného letného 
tábora bolo zmysluplné využitie 
voľného času počas prázdnin. 

Prvý turnus denného letného 
tábora sa uskutočnil v termíne od 
18.07. – 22.07. 2016. Do tábora sa 
prihlásilo 13 detí. Deti čakal bohatý 
program. Prvý deň bol dňom v Ko-
munitnom centre Handlová. Počas 
tohto dňa trávili deti čas hraním 
rôznych športových hier a súťaží. 
Druhý deň deti navštívili jazdecký 
klub Navaho, kde varili guláš, jazdili 
na koňoch a súťažili. Tretí deň sme 
sa s deťmi vybrali na výlet do Bojníc 
na najkrajší zámok na Slovensku 

a zároveň sme navštívili aj Dino 
Park. Predposledný deň deti strá-
vili na strelnici. Zahrali si rôzne hry, 
zasúťažili, zastrieľali zo vzduchovky 
a pozreli si  ukážku športovej kyno-
lógie MsP Handlová. Posledný deň 
bol relaxačný v Hutira relax clube, 
kde sa deti kúpali a zároveň sa 
neplavci naučili aj základy plávania 
a prekonávali strach z vody.  

Druhý turnus denného letného 
tábora sa konal v termíne od 08.08. 
-12.08. 2016. Do tábora sa prihlásil 
rovnaký počet detí, 13. Aj tento 
krát sme sa snažili atraktívne vyplniť 
čas a využili sme možnosti v našom 
okolí. Prvý deň sme zahájili na strel-
nici Handlová, kde sme si uvarili 
chutný guláš, zastrieľali si zo vzdu-
chovky a zasúťažili. Druhý deň sme 
sa vybrali do ZOO Bojnice. Okrem 
prehliadky ZOO sme absolvovali 
aj náučnú ZOO školu a dozvedeli 
sme sa zaujímavosti o Bojnickej 
zoologickej záhrade. Tretí deň sme 

trávili čas v našom KC a navštívili 
sme mestskú hvezdáreň, zároveň 
sme  v tento deň boli s deťmi  za 
KC zapáliť sviečky a  položiť kyticu 
bielych ruží k pamätníku.  Štvrtý 
deň sme vycestovali do neďaleké-
ho Zveroparku, ktorý sa nachádza 
v krásnom prostredí Revišského 
Podzámčia. Pridali sa k nám aj niek-
torí rodičia a súrodenci. Posledný 
deň sme sa boli opäť zrelaxovať 
v Hutira relax centre. 
Tábor sa nám podarilo zrealizovať aj 
vďaka našim sponzorom, ktorým by 
sme chceli touto cestou poďakovať. 
Naše poďakovanie patrí najmä Mgr. 
Jánovi Papčovi a p. Petrovi Hvor-
kovi, za umožnenie bezplatného 
vstupu do Bojnického zámku a do 
Dino parku, p. Janovi Janovičekovi, 
za bezplatný odvoz detí do Navaho 
klubu a späť, p. Norbertovi Konczo-
vi za poskytnutie zľavy na obed 
pre deti a umožnenie športovania 
na detskom  ihrisku „Papučky“, p. 
Hutirovej za zľavnené vstupné do 

bazéna a zabezpečenie obeda, Ing. 
Milanovi Šovčíkovi za zľavnené 
vstupné do ZOO Bojnice, Ing. Andrei 
Kubičkovej za prípravu ZOO školy 
pre deti, p. Fanturovi za prezentáciu 
mestskej hvezdárne, SAD Prievidza 
za poskytnutie zľavy za autobu-
sovú prepravu, mestu Handlová 
za finančné zabezpečenie aktivít,  
Základnej škole školská za zapoži-
čanie športového náčinia na celé 
prázdniny,  p. Marošovi Adamíkovi 
za pomoc pri aktivitách a príprave 
stravy na strelnici a v Zveroparku, 
tete Wágnerovej za prípravu vyni-
kajúceho obeda, tete Hanke Štepa-
níkovej za zapožičanie vzduchovky 
a v neposlednom rade rodičom detí 
za to, že umožnili svojim deťom, 
aby mohli absolvovať denné letné 
tábory v KC. 

Tábory hodnotíme pozitívne. Pevne 
veríme, že sme deťom spríjemnili 
letné prázdniny množstvom nových 
a  pozitívnych zážitkov. 



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

Výstava Amatérskych Tvorcov Umenia VATU 2016

V Handlovskej Karpaty Art Gallery sa v utorok 2.8.2016 už po štvrtý raz stretli 
priaznivci výtvarného umenia z radu neprofesionálov. Úvodného slova sa 
ujal František Galbavý a o hudobný vstup sa postaral jeden z vystavujúcich 
autorov Ondrej Híreš. Ľudmila Húsková a Katarína Súkeníková z RKC Prievidza 
odovzdali všetkým účastníkom výstavy ďakovný list a povzbudili ich k ďalšej 
tvorbe. Komisia v zložení Ľudmila Húsková, Katarína Súkeníková a Helena Gal-
bavá vybrala troch autorov - Stanislavova Lomnického, Silviu Sirotňákovú a Ali-
cu Seifertovú, ktorým odovzdali vecné ceny. Na výstave sa predstavilo celkom 
16 autorov, ktorí návštevníkom ukázali 53 nových diel zameraných hlavne na 
maľbu a kresbu. Príjemným spestrením výstavy boli drevené marionety Ervína 
Bajána, háčkované obrazy Alici Buzalkovej či fotografie prírody Petra Juríka 
a Aladára Huszára. Už tradične, svojou veľmi kvalitnou tvorbou do výstavy 
prispeli aj Vojtech Hégli, Helena Galbavá, Žaneta Bucková, Peter Krč, Tomáš 
Klenko, Helena Kmeťová, Denisa Palasthyová a Anna Neubauerová. Všetkým 
zúčastneným, ako aj organizátorom patrí srdečné poďakovanie. 

Karpaty Art Gallery vás pozýva na výstavu významného insitného umelca Michala 
Škrovinu - Spomienky na detstvo. Vernisáž výstavy sa uskutoční 6.9.2016 o 16:30 
a potrvá do 7.10.2016. Široká verejnosť je srdečne vítaná!

Senior bál  
Bol krásny letný deň 18. august 2016 a v našom Senior Centre Handlová, n. o.      
to opäť ožilo. Už od obeda sa po celom zariadení rozliehala veselá hudba. Pek-
né šaty, dobrá nálada a hlavne chuť sa zabávať i v tomto veku to je to hlavné, 
čo si bolo treba na Senior bál priniesť.
Zábavné popoludnie už tradične otvorila dychová hudba Veteráni. Svojimi 
piesňami pozývali do tanca i tých, ktorým už nôžky dobre neslúžia. Milým 
slovom privítala riaditeľka zariadenia Emília Nyitrayová všetkých prítomných. 
Medzi hosťami nesmeli chýbať  klienti DD Žiar nad Hronom a členovia Klubu 
dôchodcov Handlová. O veselú náladu sa postarali i naši speváci zo súboru 
Hviezdičky.
Najväčším spestrením programu bola tombola. Cien bolo naozaj mnoho. Ako 
vždy, tak aj tento krát, každá výhra musela byť vykúpená spevom, básňou 
alebo vtipom.  Po chutnej večeri, koláčiku a vínku sa pokračovalo v losovaní 
prvých cien tomboly. 
Dozneli tóny piesní a to znamenalo, že sa blížil  záver tretieho ročníka Senior 
bálu.  My v Senior Centre sa už teraz tešíme na ten nasledujúci. 

                                                                               Iveta Ondrušíková, ISR 
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Zvoz 
separovaných 
zložiek odpadu

V mesiaci septem-
ber 2016 sa budú jednotlivé zložky 
zvážať nasledovne:
Mesto Handlová, Nová Lehota, Horný 
koniec
 7.9 a 21.9. - plasty
 14.9. a 28.9. - papier
 20.9. – sklo
Mestská časť Morovno, Dolný koniec
 16.9. - plasty
 2.9. a 23.9. – papier
 30.9. – sklo
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.

Šport vo vode buduje vo Vás obranyschopnosti organizmu... Leto na námestí
Vynovená centrálna mestská 
zóna je ideálnym priestorom, 
aby sa Handlovčania stretli         
v srdci mesta. 

Ľubka Maruňáková z DK Handlo-
vá pripravila spolu s kolegami 
projekt Leto na námestí. Cieľom 
bolo, aby mali Handlovčania dô-
vod prísť do mesta a stráviť čas so 
svojimi priateľmi pri dobrej hud-
be a hlavne, aby aspoň na chvíľu 
vystúpili z kolotoča každoden-
ných starostí. Keďže prázdninové 
víkendy ľudia vypĺňajú návšte-
vami kúpalísk, festivalov, a inými 
letnými aktivitami, rozhodli 
sme sa, že oživíme stred týždňa. 
Priestor dostali predovšetkým 
handlovskí umelci a v priemere 
prišlo na každé podujatie cca 200 
ľudí. V budúcom roku by sme radi 
pokračovali a skúsime k akciám   
v týždni pridať jedno podujatie 
i v piatok.

Kinematograf
Kinematograf bol tento rok 
súbojom trpezlivosti ľudí s po-
časím. Nakoniec sa nám podarilo 
so šťastím odpremietať všetky 
štyri filmy. Najväčší úspech a 
teda i návštevnosť mali legen-
dárne Pelíšky. Filmy si počas 4 
dní prišlo pozrieť takmer 1000 
návštevníkov a vyčapovalo sa 7 
„tridsiatok“ piva Bažant 73 a dva 
súdky radlera.

B.Č.

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE

Mestská knižnica je od septembra 
opäť otvorená podľa bežných 
otváracích hodín od 8.00–18.00 
hod. V knižnici všetkých našich 
čitateľov čakajú nové knihy hlav-
ne z oblasti beletrie.  Pripravíme 
zaujímavé podujatia, literárne ho-
diny, stretnutia so spisovateľmi, 
v oddelení pre deti a mládež, ale 
aj v dospelom oddelení knižnice. 
Čitatelia môžu navštíviť aj poboč-
ku knižnice na sídlisku v ZŠ MC v 
pondelok – štvrtok v čase 10.30 
– 17.00, piatok 9.00 – 17.00 hod. 
Pre obidve knižnice platí jeden 

čitateľský preukaz. Tešíme sa na 
všetkých našich pravidelných, ale 
aj nových čitateľov.
   

September v knižnici:

Kráľ čitateľov - 17. ročník súťaže o 
naj detského čitateľa 
Prváci v knižnici – zápis študen-
tov SŠ do knižnice.
Informatické prípravy a exkurzie 
do knižnice. Pre SŠ.
Knižničný systém v SR. 
Pre 5. roč. ZŠ
Literárne popoludnie pre ženy. 
V spolupráci s Úniou žien 

MsK Handlová

V lete väčšina z nás oddychovala 
a užívala si dovolenku. Na plavárni 
sa však nelenilo a letná prestáv-
ka sa využila na rekonštrukciu 
strechy a opravy rôznych  druhov.  
Každoročne veľkú pozornosť ve-
nujeme obnove stierok a náterov. 
Toho roku sme to robili s väčším 
nasadením, nakoľko by mala byť 
rekonštrukciou strechy odstránené 
aj hlavná príčina poškodzovania in-
teriéru. Výmenu si žiadali aj schody 
vedúce na balkón bazénu.

Prevádzka má plánované otvore-
nie  od  piatku 16. septembra 2016. 
Všetkých srdečne pozývame zahájiť 
plaveckú sezónu 2016/2017.

Naša ponuka :
V pracovných dňoch sa môžete na-
štartovať  Ranným  plávaním už od 
6,30 hod. 
Bežná prevádzka bazénu je                      
Pondelok až piatok   9,00 – 20,00 hod.
Sobota, Nedeľa         9,00 – 19,00 hod.

Parná sauna:   Pobytom v pare sa telo 
prehreje, zrýchli sa metabolizmus a 
organizmus sa očistí od škodlivých lá-
tok.  Je v prevádzke v čase otváracích 
hodín bazénu a je zahrnutá v cene 
vstupného na bazén.

Infrasauna:   Okrem mimoriadne 
viditeľných výsledkov pri problémoch    
s nadváhou, formovaní postavy, celu-
litíde a skrášlení pleti, je veľmi účin-
nou metódou pri znižovaní stresu, 
napätia, únavy a pri nabíjaní energie.
Fínska sauna:  Je klasická horúca 
sauna s nižšou vlhkosťou pri teplote 
95 - 105°C. Jej účinkom je predo-
všetkým uvoľnenie svalstva pohybo-
vého aparátu s následnou celkovou 
relaxáciou.

Masáže:  Je najbežnejšia ľudová te-
rapia k udržiavaniu telesnej kondície 
a duševnej vitality, k predchádzaniu 

rozmanitých nemocí a tiež ako naj-
dostupnejší alternatívny spôsob ich 
liečenia a vôbec k upevňovaniu celko-
vého zdravia.  Jej využitie plne akcep-
tuje a podporuje aj moderná lekárska 
veda. Naša ponuka je široká a vysoko 
odborná. Poraďte sa a objednajte 
u nášho maséra, ktorý sa teší  veľkej 
priazni  širokej verejnosti.

Stolný tenis:   Vo vetranej miestnosti 
nad bazénom si môžete zahrať stolný 
tenis v čase otváracích hodín plavárne 
mimo cvičebných hodín žien.

Cvičenie  Pilates, s overball loptou, 
Fit loptami, Port De Bras   sme  
rozšírili na 
Pondelok – Stredu -  Piatok        
od   17,00  hod   do   18,00 hod. 

Netradičné formy pohybových cviče-
ní neuveriteľne priťahujú najmä ženy. 
Prirodzene, každá túži byť krásna a 
zdravá. A práve tieto druhy cvičenia 
sú pre všetky, ktoré už majú, alebo 
chcú predchádzať problémom s chrb-
ticou, s kĺbmi či jednoducho sa chcú 
cítiť dobre.

Aeróbne cvičenie  so Saskiou:   
Piatok        od  18,00 hod.
 Nedeľa       od  14,00 hod. 
Užite si jednoduchú a zvládnuteľnú 
choreografiu pri príjemnej hudbe 
a v príjemnom kolektíve dievčat a 
žien.  Vhodné pre ženy s dobrou ko-
ordináciou pohybu.

Aquacvičenie: 
Utorok a Štvrtok  
od 18,30 hod  do  19,15 hod.                   
Je skvelou masážou, ktorá prospieva 
celému telu. Posilňuje ľudské srdce 
a dýchací aparát, tvaruje problema-
tické krivky a spôsobuje zníženie 
hmotnosti. Šetrí kĺby a šľachy, ktoré 
sú pri športe na pevnine namáhané, 
znižuje vysoký krvný tlak, bojuje 
proti stresu a je prevenciou proti 
zraneniam. Je vhodné pre ľudí, ktorí 

trpia obezitou a nadváhou, pretože 
vo vode znášate len 10 percent svojej 
hmotnosti. 

Solárium:    Dokonalé rovnomerné 
opálenie každej časti tela vo verti-
kálnom TURBO SOLÁRIU  ERGOLINE !          
Otvorené denne   v čase prevádzky 
bazénu.     
Na objednávku aj bez objednávky  !

 POZOR   NOVINKA :   
 Vírivá  vaňa:       S prepracovaným 
systémom trysiek, ktorý zaručuje 
špecifickú starostlivosť pre každú časť 
vášho tela s rozsahom nastavenia tep-
loty vody od 26-40 stupňov Celsia. Vy 
sa tak budete cítiť po každom kúpeli 
vždy oddýchnutý a plný elánu.

Príďte si zaplávať a vyskúšať služby 
z bohatej ponuky podľa svojho gusta.

Otvorené:  
Pondelok až piatok   9,00 – 20,00  hod
Sobota, Nedeľa         9,00 – 19,00 hod.
Informácie a objednávky:  
0918 911 401

Vaša plaváreň

Plavecký klub pozýva 
V  utorok 20.09.2015 o 15,00hod. 
na zápis detí všetkých vekových kate-
górií do plaveckých krúžkov. 
Prineste si plavky, uterák a zámok na 
skrinku.
Na Vaše deti sa tešia kvalifikovaní 
tréneri Plaveckého klubu.
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SNP
Mesto Handlová si v piatok, 26. au-
gusta 2016 o 15,00 hod. na Námestí 
baníkov pripomenulo už 72. výročie 
Slovenského národného povstania. 
Tento významný medzník sloven-
ských dejín sa začal 29. augusta 
1944  ako obrana pred nemeckými 
okupačnými jednotkami, nepriamo 
bolo i útokom proti autoritatívnej 
vláde na čele s Jozefom Tisom, ako 
aj snahou byť na strane víťazných 
mocností druhej svetovej vojny. 
Centrom povstania bola Banská 
Bystrica. Nemecké jednotky povsta-
leckú armádu porazili, v noci z 27. na 
28. októbra 1944. Časť jej jednotiek 
prešla na partizánsky spôsob boja. 
Partizáni pokračovali v bojoch proti 
nacistom až do oslobodenia krajiny 
na jar 1945.
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V nedeľu 21. augusta sa v areáli 
HUTIRA RELAX CLUBU konala 
športová akcia MBK HANDLOVÁ 
DEŤOM. Celá myšlienka spočívala 
vytvoriť pre deti a fanúšikov bas-
ketbalu športový deň s hráčmi 
MBK. Spojili sme príjemné s uži-
točným a tak sa celá akcia niesla 
v charitatívnom duchu. Rozhodli 
sme sa pomôcť Samkovi Dolnické-
mu s detskou mozgovou obrnou.

Počasie akcii moc neprialo, no na-
priek tomu si priaznivci basketbalu 
a volejbalu našli cestu medzi nás. Ak-
ciu slávnostným príhovorom otvoril 
primátor mesta Handlová Rudolf Po-
doba a prezident MBK Handlová Ivan 
Kaniansky. Keďže v handlovskej bas-
ketbalovej hale prebieha kompletná 
rekonštrukcia a od basketbalu sme 
mali rok oddych, moderátor akcie 
Matúš Krnčok na úvod vyspovedal 
prezidenta klubu MBK. „Ambície 
klubu sú na najvyššej úrovni a verí-
me, že diváci ale aj hráči sa budú cítiť 
príjemne v novej hale“,  poznamenal 
prezident MBK HANDLOVÁ Ivan 
Kaniansky.
Fanúšikovia basketbalu si mohli zme-
rať sily tento krát vo volejbale proti 
hráčom MBK. Do turnaja sa prihlásilo 
6 mužstiev ( MBK, BANÍK, JUH 1, JUH 
2, PEOPLE a FANCLUB ), ktoré bojovali 
nie len proti súperovi ale aj proti po-
časiu. Podmienky neboli moc priaz-

nivé, ale všetky mužstvá bojovali až 
do konca turnaja za čo im patrí poďa-
kovanie. Najlepšie sa s podmienkami 
vysporiadalo mužstvo PEOPLE, ktoré 
obsadilo prvé miesto. Hneď za ním 
skončilo mužstvo JUH 1 a na tretej 
priečke sa umiestnilo mužstvo BANÍK 
vytvorené z hráčov MBK. Pre deti bola 
pripravená horolezecká stena, nafu-
kovacia šmýkala, maľovanie na tvár 
a škola tanca od tanečnej skupiny 
DAZYA. Svoje basketbalové umenie 
prišli ukázať deti z ŠBK HANDLOVÁ, 
ktoré mali k dispozícii basketbalové 
ihrisko. Pre divákov bolo pripravené 
vystúpenie finalistky superstar Ve-
roniky Danišovej, tanečnej skupiny 
DAZYA a skupiny MOJA REČ. K dis-
pozícii bolo občerstvenie, v ktorom si 
návštevníci mohli zakúpiť guláš a pri-
spieť Samkovi na novú vaňu. Pripra-
vená bola aj bohatá tombola, z ktorej 

výťažok opäť putoval Samkovi. Vďaka 
všetkým, ktorí si našli cestu a podpo-
rili akciu či už štartovným, zakúpením 
gulášu alebo tomboly sa podarilo 
pre Samka vyzbierať krásnych 500€. 
A to nie je všetko. Celý team MBK 
HANDLOVÁ sa rozhodol pomôcť ešte 
ako mužstvo a darovalo ďalších 250€. 
Samko je milovník hip-hopu a má 
rád keď mu ľudia tlieskajú. Na akcii 
si užíval veľký potlesk publika a tešil 
sa z vystúpenia skupiny MOJA REČ. 
Touto cestou by som sa rád aj v mene 
Samkovej maminy Katky poďakoval 
všetkým, ktorí podporili túto peknú 
akciu na dobrú vec.
Veľké ďakujeme patrí samozrejme 
sponzorom, mestu Handlová a HU-
TIRA RELAX CLUBU bez ktorých by 
nebolo možné organizovať takéto 
podujatie.

M. Uríček

MBK ďeťom

Vážení rodičia, milé naše deti, 
milí študenti.

Dovoľte, aby som Vás v školskom roku 2015/2016, čo najsrdečnejšie 
privítala a zaželala Vám v ňom len veľa úspechov a radosti z umenia. 

Osobitne Vítam našich najmenších žiačikov. Želám Vám a Vašim ro-
dičom len tie najpríjemnejšie zážitky v prvých dotykoch s umením, 
či už je to tanec, herectvo, či to budú Vaše prvé ťahy štetcom, alebo 
prvé tóny, ktoré sa ozvú z Vašich nástrojov. Sme tu s Vami a sme tu pre 
Vás my učitelia a všetci sa na Vás tešíme a veríme, že Vám bude v našej 
škole skrátka fajn.

Tí, ktorí to tu poznáte a už ste našimi žiakmi dlhšie prajem veľa úspe-
chov, radosti a dobré vzťahy k Vaším nástrojom a učebným predme-
tom. Buďte si vedomí, že ste skrátka iní, výnimoční, lebo si viete nájsť 
čas pre umenie,  pre niečo krásne.  Vás to stojí čas, ktorí by mohol byť 
Vaším osobným voľnom, no vy cvičíte, študujete. Nebanujte! Pracujte, 
venujte sa svojmu osobnému rozvoju! Stojí to za to. Budete napokon 
lepšími ľuďmi. Citlivejšími, chápavejšími, duševne bohatšími. No pros-
to výnimoční. 

Vítam opäť za katedrami učiteľov. Želám Vám milí kolegovia veľa energie, 
síl, kreativity, ambícii chcieť pre naše deti spraviť čo najviac, čo najlepšie. 
Samozrejme trpezlivosť a lásku k našim deťom. No a úplne to najdôležitejšie 
zdravie a pohodu.

K ORGANIZÁCII ZAČIATKU 
ŠKOLSKÉHO ROKA
Stretneme sa opäť všetci 5. septembra. 
Dvere do našej ZUŠ budú otvorené pre 
Vás všetkých  už od 10.00 hod. – 11.30 
hod. a od 13.00 – 17.00 hod.

V dňoch 6. – 9.9. 2016 sme Vám 
k dispozícii od 13.00 – do 17.00 hod. 
Môžete sa prihlásiť u svojich tried-
nych učiteľov. Menné zoznamy žiakov 
a ich zadelenie do tried u pedagógov 
je k dispozícii vo vestibule ZUŠ na 
nástenke vľavo ( pri občerstvovacích 
automatoch. )

K dispozícii Vám bude aj náš pán školník, ktorý Vám podá informácie 
o umiestnení tried v priestoroch školy.

Tak všetkým nám želám úspešný školský  rok 2015/ 2016. Cíťte sa u nás ako 
doma.                                                

Valéria Ferčáková, riaditeľka ZUŠ Handlová

Pred začiatkom školského roka v Základnej umeleckej škole

Nech je jedlo tvojim 
liekom
Možno ste si všimli premenu zná-
meho bistra v pivárni pri kruhovom 
objazde. Už tam nenájdete ham-
burgery alebo hot-dogy. Uvíta vás 
malý priestor ale s veľkým a zdraviu 
prospešným výberom jedál. My sme 
sa tam vybrali.
Vegánske bistro vedie mladá slečna 
Simonka. Spýtali sme sa, prečo sa 
stala vegánkou. „K vegánstvu, čiže 
rastlinnej strave bez živočíšnych prí-
sad som sa dostala na základe vlast-
ných zdravotných problémov. Nepo-
máhali mi diéty a lieky a tak som sa 
začala zaujímať o to, čo jem,“ začína 
náš rozhovor Simonka. Veľa ľudí 
začne s vegetariánstvom a prejde 
na vegánstvo z etických dôvodov. 
Každý z nás je však iný a každý z nás 
si musí nájsť svoju cestu. Simonke jej 
rozhodnutie pomohlo: „Po úprave 
stravy sa začali moje zdravotné prob-
lémy zlepšovať a mizli i kilá navyše, 
ktoré ma trápili. Vo svojom tele som 
sa začala cítiť perfektne.“ Simonka 
je vegánkou tri roky. Zápasí s tým, 
že si ľudia myslia, že keď neje mäso, 
pasie sa iba na tráve a pije vodu. 
Nemajú predstavu o tom, čo môže 
vegán jesť. Simonka preto snívala 
o vlastnom bistre, chcela ukázať, že 
to ide aj „inak“ i keď jej okolie nebolo 
touto myšlienkou nadšené. „Som 
však človek, ktorý si ide za svojimi 
snami. Mám otvorené iba krátko, ale 
sama som prekvapená, že veľa ľudí sa 
zaujíma o zdravú stravu.“

V bistre môžete nájsť teplý obed, 
zdravé bezlepkové a raw koláče, 
šťavy, smoothie a bagety na zahryz-
nutie po ceste a to samozrejme nie 
je všetko. Obedové menu ale i rady 
a nápady týkajúce sa vegánskej stra-
vy nájdete i na Simonkinom facebo-
oku Balance – Raw & Vegan Bistro.
„Ako povedal raz dávno Hippokrates 
Nech je jedlo tvojim liekom. Stotož-
ňujem sa s týmto výrokom a snažím 
sa šíriť toto posolstvo medzi ľudí,“ 
ukončila náš rozhovor Simonka.

VMT



      
- 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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Urna od 190 €
Jednohrob od 350 €

Kamenárstvo Troják 
Handlová

0907 778 265 Akcia!

Foto na preukážky 5444 013 -Podnikateľský inkubátor


