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....Ako niekedy zostáva rozum 
stáť. Také by mohli byť podtitulky 
tohto úvodníka. 

Určite sa všetci zhodneme na tom, 
že chceme žiť v peknom meste, ktoré 
sa rozvíja, buduje, dotvára, kde je 
kultúra, zábava a poriadok. Väčšinu 
z týchto vecí očakávame od nami 
zvolenej samosprávy. Chceme, aby 
budovali, organizovali, upratali... 

A realita? 
Roky sme túžili po novom námestí 
s pešou zónou. Už sme nechceli to 
staré, socialistické námestie, ktoré 
nám pripomínalo náš pioniersky 
sľub spred 40 rokov a odvtedy sa ne-
zmenilo.Dnes máme nové námestie, 
s potôčikom, v ktorom niekto po-
trebuje hrať futbal a odraziť trysku 
fontány.

Vynaložili sme obrovské úsilie, boli 
sme súdržní, hlasovali sme ako o 
život, aby sme pre naše deti vyhrali 
ihrisko Žihadielko. Len deň po jeho 
otvorení sa na kolotoči pre deti do 12 
rokov vozil aj otecko, ktorý dvanásť 
oslávil už pekne dávno.

Sadíme kvety, kosíme trávu, orezá-
vame stromy, zametáme, natierame, 
upratujeme, zvážame odpad komu-
nálny, triedený a veľkoobjemný.          
A potom niekto prerába byt a sta-
vebnú suť vysype ku kontajnerom.    
A vzápätí sa pridá sused a priloží 
starý gauč len deň po pravidelnom 
zvoze veľkoobjemného odpadu.

Futbalová 24-ka. Akcia, ktorá 
vznikla spontánne a nie je len o 
futbale. Atrakcie pre deti aj dospe-
lých, hudba, jedlo, zmrzlina, zábava, 
ohňostrostroj, pohoda ... a mesiace 
predtým zháňanie sponzorov, dob-
rovoľnkov... Výsledok? Dva z požiča-
ných tulivakov niekto ukradol.

Býva mi z takýchto vecí poriadne 
smutno. 
Čo s tým urobíme, Handlovčania?

Mesto Handlová, Hornonitrianske 
bane Prievidza, a.s. a Združenie 
obcí hornej Nitry pozývajú na Re-
gionálne oslavy Dňa baníkov 2017, 
ktoré sa budú konať v dňoch 1. a 2. 
septembra 2017 v Handlovej.
 
Pozývame predajcov 
na Banícky jarmok
Súčasťou podujatia je dvojdňový 
Banícky jarmok, na ktorý srdečne 
pozývame všetkých predajcov.
Pozvánky s podmienkami pre predaj-
cov nájdete na stránke www.handlo-
va.sk v sekcii O Handlovej/Podujatia 
mesta 2017.
 

Pozývame 
do Pálfyho Laury 2017
V rámci regionálnych osláv sa bude 
konať 2. septembra alegorický sprie-
vod Pálfyho Laura 2017, do ktorého 
srdečne pozývame všetky formálne 
aj neformálne skupiny z celej hor-
nej Nitry.  Účasťou v Pálfyho Laure 
využijete priestor na bezplatnú pre-
zentáciu svojich aktivít. Svoju účasť 
nahláste na 0918 610 816 alebo 
napíšte cukan77@gmail.com do 23. 
augusta 2017.
 

Pozývame na bohatý 
program
V rámci Regionálnych osláv Dňa 
baníkov 2017 vystúpia v piatok                  
1. septembra kapely  Legendy se 
vracejí a Peter Nagy so skupinou 
Indigo. V sobotu 2. 09. 2017 vystú-
pi kapela Horkýže slíže, kapely zo 
Šláger TV, folklórne súbory zo Slo-
venska a ďalší.

Hudobný program je pripravený 
pre oba dni od 10.00 hod. do ne-
skorých večerných hodín.
 

Zároveň mesto Handlová pozýva 
na Banícky jarmok ako aj fáranie do 
bane Handlová, ktoré  sa začínajú 
už v piatok 1. septembra.

V sobotu 2.9.2017 bude slávnost-
ne otvorená vonkajšia expozícia 

banskej techniky v areáli Sloven-
ského banského múzea, expozícia 
Handlová.

Program osláv pre vás aktualizuje-
me na stránke www.handlova.sk.

Tešíme sa na všetkých 
v Handlovej 

1. a 2. septembra 2017!

Regionálne oslavy Dňa baníkov 2017
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V dňoch 23. - 25. júna 2017 sa 
konal v poradí už 43. ročník tejto 
medzinárodnej súťaže. Začala sa 
jazdou zručnosti o Pohár mesta 
Handlová v piatok. 

Štart do 1. etapy sa opäť uskutočnil 
spred Pamätníka baníkov v Handlo-
vej na Ul. 29. augusta. Štartovaciu 
vlajku tento rok držal v ruke primátor 
mesta Handlová Rudolf Podoba, 
spolu so zástupcom mesta Dušanom 
Klasom. Cieľ prvej etapy bol v obci 
Lovčica-Trubín. Druhá etapa doviedla 
súťažiacich do Banskej Štiavnice. Tu si 
pozreli okolie Nového zámku a plnili 
rôzne súťažné úlohy.  Odtiaľ sa súťa-
žiaci presunuli do cieľa tretej etapy 
v Hodruši-Hámroch pri bani Staro-
všechsvätých. Pre súťažiacich bola, 
okrem ďalšej disciplíny, pripravená 
aj prehliadka múzea, pozrieť si mohli 
jednu z najväčších súkromných 
zbierok minerálov na Slovensku. Po 
obedňajšej prestávke súťažiacich 
čakali ešte dve etapy, v poradí štvrtá 
s cieľom v Hliníku nad Hronom a po-
sledná s cieľom v Handlovej. Súťaže 
sa zúčastnilo 16 posádok zo Sloven-
ska, Česka a Rumunska. Trať súťaže 
merala  približne 135 km.
V poradí devätnásty ročník jazdy 

Banícka rallye alebo za krásami nášho regiónu
zručnosti „O pohár mesta Handlo-
vá“, ktorú súťažiaci odjazdili na 
letisku v mestskej časti Morovno pri 
Handlovej, najlepšie zvládol Viktor 
Magdolen z Handlovej (223 trest-
ných bodov -TB). Víťazmi tretieho 
kola súťaže „Rodičia jazdite opatrne“  
sa vo svojich vekových kategóriách 
(do 7, do 10, do 13, do 16 a nad 17 
rokov) stali Magdalénka Orlíková, 
Matej Musil, Dávidko Magdolen, Ga-
briel Kiss, a Matej Bodický s rodičmi 
resp. šoférmi po boku. 

Celkovými víťazmi tohtoročného 
mototuristického duelu sa stali 
Vladimír a Matej Bodickí (Brno, 
CZ, 459 TB), striebro patrí Zdeň-
kovi a Dagmar Drobíkovcom 
(Rychvald, CZ, 538 TB) a bronz si 
odniesli Peter a Matej Musilovci 
(Hviezdoslavov, SK, 545 TB). 
Najlepšou handlovskou posádkou 
boli Slávka Docyová a Dávidko 
Magdolen, ktorí skončili na 8. prieč-
ke.(914 TB) 

Mesto Handlová a AMK Baník 
Handlová, ako hlavní organizátori, 
týmto ďakujú všetkým sponzorom 
a podporovateľom, vďaka ktorým 
bolo možné toto milé mototuris-

tické podujatie zorganizovať: Tren-
čiansky samosprávny kraj, Pivovar 
Steiger a.s., Ekosystémy s.r.o., Hutira 
Relax centrum Handlová, Autoklub 
Slovenskej republiky, mesto Banská 
Štiavnica a mestským organizáciám 
Hater Handlová spol. s.r.o. a Dom 
kultúry mesta Handlová.

Výsledkové listiny nájdete na 
www.mototuristika.sk a www.han-
dlova.sk

JP a mototuristika.sk 

500 rokov reformácie 
na Slovensku 
V tomto roku slávi približne 800 milió-
nov kresťanov na celom svete päťsto-
ročné jubileum reformácie Martina 
Luthera /1483-1546/. Bolo to 31.ok-
tóbra 1517, keď podľa legendy pribil 
nemecký augustiniánsky mních 95 
téz reformy vtedajšej cirkvi na bránu 
zámockého kostola vo Wittenbergu.

Reformácia je jednou z významných 
udalostí európskych dejín. Je časťou 
veľkých pohybov v myslení a v skúse-
nosti európskeho ľudstva. Reformácia 
mala výrazný vplyv na duchovné a po-
litické sebauvedomovanie Európy. 
Aj keď je Martin Luther ako cirkevná 
osobnosť v centre diania, reformácia 
nie je len religiózna udalosť. 
Výstava priblíži širokej verejnosti, ako 
sa myšlienky reformácie odzrkadlili 
v umení za posledných 500 rokov, 
najmä z pohľadu západoeurópskej 
tlačovej grafiky. Grafika zohrávala v 
priebehu dejín umenia vždy zvláštnu 
úlohu, najmä po objavení kníhtlače.  

Výstava 500 rokov reformácie roz-
práva aj o päťstoročných dejinách 
ľudskej slobody. Vychádzajúc z myš-
lienok humanizmu 15.a 16.storočia 
mohla sa vyvinúť nielen reformácia 
Martina Luthera, ale aj myšlienky 
osvietenstva, až po naše dnešné chá-
panie civilizácie a demokracie.
Martin Luther preložil Bibliu zo starej 
hebrejčiny, aramejčiny a starogréčti-

ny do nemčiny a toto dielo komplet-
ne zverejnil v roku 1534, pričom bolo 
ilustrované početnými farebnými 
grafikami Prekladom položil Luther 
základný kameň pre jednotný ne-
mecký jazyk, ktorý dovtedy neexis-
toval a mohli sa ním dorozumievať 
všetky nemecké kmene. Tak sa stal 
tento biblický preklad znovu a znovu 
témou pre ilustrovanie publikácií  vy-
nikajúcimi nemeckými umelcami, ako 
bol napríklad Gustav Doré či Gustáv 
König. 

V 20. storočí boli jednotlivé knihy 
a evanjeliá Lutherovej Biblie stále viac 
vyberané pre umeleckú interpretáciu. 
Na tomto základe je založené ume-
nie Otta Dixa. Jeho 31 litografií v jed-
nej miestnosti s námetom Matúšovho 
evanjelia vydalo berlínske vydavateľ-
stvo Käthe Vogt v roku 1960. Záver ex-
pozície tvoria figuratívne drevorezby 
z cyklu Tobias od nemeckého grafika 
Edwina Schaffa. 

Zmyslom výstavy je ukázať, ako sa 
umenie a viera stávajú vždy individu-
álnejšími. 21.storočie nie je na výstave 
zastúpené, pretože je teraz na nás pí-
sať jeho dejiny. 

POZVÁNKA
Vernisáž výstavy bude v utorok 
15.8.2017 o 15.00 h v priestoroch 
čitárne Domu kultúry Handlová. Han-
dlová je tretím mestom na Slovensku, 
kde bude výstava prezentovaná a po-
zrieť si ju budete môcť do 8.9.2017.            

Jana Oswaldová  
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Na Mostnú za športom
a relaxom
Mesto Handlová investovalo v lokalite 
Mostná ulica č. 7-15 a č. 29 – 39  do 
dvoch nových multifunkčných ihrísk, 
ktoré majú rozmer 13 x 25 m. Na ich 
povrchu, ktorý je zhotovený z umelej 
trávy,  sú vyznačené čiary pre volejbal, 
basketbal, futbal, na športoviskách 
sú osadné bránky na futbal, nové 
basketbalové koše, tyčky na volejba-
lovú sieť. Mesto z vlastného rozpočtu 
investovalo spolu 36 009,64 €. Ihriská 
boli odovzdané verejnosti v sobotu 
15. júla 2017 pri príležitosti slávnost-
ného odovzdania ihriska Žihadielka 
od spoločnosti LIDL, ktoré je tiež na 
tomto sídlisku.

Do Novej Lehoty žltým 
autobusom

Na základe zvýšenej potreby auto-
busovej prepravy v medzimestských 
linkách z dôvodu zamestnanosti 
v okrese Prievidza, mesto Handlová 
vychádza v ústrety svojim obyvate-
ľom, bývajúcim v mestskej časti Nová 
Lehota. Večernú linku, ktorá mala 
byť zrušená, už nebude obsluhovať 
modrý autobus, ale linka mestskej 
hromadnej dopravy (MHD), teda žltý 
autobus. Mesto bude hradiť prepra-
vu obyvateľov zo svojho rozpočtu 
v zmysle platnej zmluvy o posky-
tovaní služieb vo verejnom záujme 
s dopravcom SAD Prievidza, a.s.

Obyvatelia Novej Lehoty využívali ve-
černý spoj  (prímestská autobusová 
linka (PAL) 30742775, modrý auto-
bus), ktorý odchádzal z centra mesta 
o 20:45 h počas pracovných dní. 
Nový, žltý spoj MHD č.33 zo zastávky 
Handlová, centrum do Novej Lehoty, 
dedina, bude posunutý v zmysle  
cestovného poriadku platného od 1. 
augusta 2017 z 20.45 hod. na 20.50 
hod., aby bol zabezpečený prestup 
cestujúcich z PAL 307427/75 z Prievi-
dze. Odchod vratného spoja č. 34 z  
Novej Lehoty, dedina do Handlovej, 
centrum bude posunutý z 21.00 
hod. na 21.05 hod. Platný cestovný 
poriadok nájde cestujúca verejnosť 
na stránke prepravcu www.sadpd.sk 
a na stránke www.handlova.sk.

Spoj je zavedený na požiadavku mes-
ta Handlová pre obdobie od 1.8. 2017 
do konca roka 2017 a bude premávať 
každý deň okrem 24.12 a 31.12.2017. 
Počas tohto obdobia bude sledovaná 
vyťaženosť spoja. 

Predpokladané náklady na prevádz-
ku spoja MHD za obdobie od 1.8.2017 
do 30.12.2017 (spolu 102 pracovných 
dní) sú vo výške 1089 Eur; autobus za 
toto obdobie najazdí viac ako 1800 
km a predpokladaný odhad tržieb je 
do 70 Eur. 

Jana Paulínyová, 
Odd. komunikácie MsÚ Handlová

Čaro slovenského 
ornamentu
Pod týmto názvom vyhlásil v máji 
2017 Miestny odbor Matice sloven-
skej  v Handlovej výtvarnú  súťaž 
pre žiakov základných škôl a osem-
ročného gymnázia. 

Do súťaže sa zapojili základné školy  
na Mierovom námestí a na Školskej 
ulici, žiaci zo Špeciálnej základnej 
školy a svoje zastúpenie mali aj štu-
denti osemročného Gymnázia I. Bellu 
v Handlovej. Tak, ako po minulé roky, 
aj tento rok, hodnotili výtvarné práce 
návštevníci celomestského podujatia, 
ktoré sa do povedomia ľudí zapísalo 
pod názvom Vatra zvrchovanosti. 

Tento rok sa oslavy zvrchovanosti Slo-
venskej republiky konali v Handlovej 
14.júla 2017 v Handparku.  Hodno-
tenie výkresov bolo sprievodným 
podujatím osláv, na organizovaní 
ktorých sa pravidelne podieľa aj MO 
MS v Handlovej. V predchádzajúcich 
ročníkoch výtvarnej súťaže sa striedali 
témy venované krásam Slovenska, 
slovenským ľudovým rozprávkam, 

Ľudovítovi Štúrovi a štúrovskej gene-
rácii, pri príležitosti 630. výročia prvej 
zmienky o Handlovej to bola téma 
zameraná na históriu a súčasnosť 
Handlovej. 

Tento rok sa žiaci inšpirovali sloven-
ským folklórom a Handlovčania vybe-
rali z 32 výtvarných prác tie najkrajšie:
1.miesto - Radka Tonhauserová, ZŠ 
na MN
2. miesto – kolektívna práca žiakov 
zo ŠZŠ
3. miesto – Kristína Kubovičová, ZŠ 
na Školskej ulici
4.-5. miesto Dária Paľovová, Gymná-
zium I. Bellu
4.-5. miesto Martina Máčaiová, ZŠ 
na MN

Vecné a sladké odmeny, na ktoré 
prispela finančnou čiastkou Matica 
slovenská, dostanú víťazi súťaže 
v septembri na začiatku školského 
roka. Všetkým žiakom a ich učiteľkám 
z uvedených škôl ďakujeme za to, že 
sa do súťaže zapojili a tešíme sa na 
ďalšiu spoluprácu pri podobných sú-
ťažiach a aktivitách, ktoré organizuje 
MO MS v Handlovej.

Dagmar Strmeňová

Dajte vedieť o skvelých 
Handlovčanoch, 
nominujte osobnosť 
na ocenenie! 
Handlovské katarínske dni  
2017

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 39 
najneskôr do 30. septembra 2017.  

Formulár na vypísanie nominácie 
nájdete na www.handlova.sk a na 
mieste prvého kontaktu MsÚ. Poslan-
ci MsZ budú schvaľovať nominácie na 
mestskom zastupiteľstve 26.10.2017. 
Ceny budú odovzdané pri príležitosti 
konania Handlovských katarínskych 
dní 24.11.2017.

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 primá-
tora mesta a odmeny. 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
udeľovanie týchto verejných uznaní 
a pochvál uznesením MsZ. Nomino-
vať na ocenenia môžu poslanci MsZ, 
primátor mesta ale i široká verejnosť.      
    
 JP

Ďalšia etapa 
rekonštrukcie ciest
Opravy ciest a chodníkov v Handlo-
vej sú v plnom prúde. Po Ligetskej, 
kde sa ešte pracuje,  sa 7.júla začala 
ďalšia etapa pri bývalých Oceľových 
konštrukciách.  

Rekonštruovať sa budú všetky ulice 
v tejto časti mesta. Rekonštrukcia 
bude trvať približne tri mesiace a 
pracovať sa bude paralelne na via-
cerých uliciach súčasne.

Okrem dopravných obmedzení sa 
obyvatelia tejto časti mesta musia 
pripraviť aj na určitý diskomfort 
pri nakladaní s odpadom. Keďže 
sa smetiarske autá nedostanú k 
jednotlivým domom, každá ulica 
bude mať k dispozícii veľkokapa-
citný kontajner na križovatke s 
Kremnickou ulicou. Čo sa týka trie-
dených zložiek odpadu, tie sa budú 
zbierať podľa platného kalendára. 
Vrecia s vytriedeným odpadom ale 
treba priniesť ku veľkokapacitnému 
kontajneru na Kremnickej ulici. Celá 
rekonštrukcia by mala byť ukončená 
do konca septembra.

Rd

Mestská polícia 
informuje...
     
Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac jún 2017 – júl 2017 (od 
23.6.2017 do 20.7.2017) celkom 
491 udalostí. 

Zaevidovaných bolo 108 priestupkov, 
z ktorých bolo 58 zistených vlastnou 
činnosťou a 31 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom bolo 
zistených 19 priestupkov.  Z celkové-
ho počtu bolo 48 dopravných prie-
stupkov. VZN č. 8/201 o zákaze podá-
vania alebo požívania alkoholických 

nápojov v územnom obvode mesta 
Handlová, Novej Lehoty a Morovna 
- 4 priestupky. Proti verejnému po-
riadku bolo riešených 34 priestupkov. 
Z toho boli 2 priestupky na úseku ru-
šenia nočného pokoja, 5 priestupkov 
na úseku verejného pohoršenia a 27 
priestupkov na úseku znečistenia 
verejného priestranstva. 

Proti občianskemu spolunažívaniu 
1 priestupok. Proti majetku 4 prie-
stupky. V 14 prípadoch bol porušený 
Zákon 282/2002 o niektorých pod-
mienkach držania psov (nezabráne-
nie voľnému pohybu psa, neprihlá-
senie psa do evidencie, neoznámenie 

zmeny skutočnosti a údajov, ktoré sa 
zapisujú do evidencie, neodstránenie 
výkalov). Zákon č. 219/1996 o ochra-
ne pred zneužívaním alkoholických 
nápojov – 3 priestupky. Príslušníci 
mestskej polície odchytili 8 túlavých 
psov, ktorí boli umiestnení v útulku (7 
odchytených psov si z útulku zobrali 
ich majitelia).  Príslušníci MsP vykonali 
za uvedené obdobie 112 zákrokov 
a 34 výjazdov k narušeným monito-
rovaným objektom. Na žiadosť OOPZ 
Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 112 
bolo príslušníkmi MsP vykonaných      
6 zákrokov. 
Celkové štatistiky nájdete 
na www.handlova.sk
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V piatok 14. júla sa v Handparku 
zapálila Vatra zvrchovanosti už 
po 25-krát. Predstavitelia poli-
tických strán a hostia sa stretli 
o 15.30 h pred mestským úradom 
a spoločne ostužkovali Lipku zvr-
chovanosti. 

Spoločne sa presunuli do parku 
za nemocnicou, kde bol od 16.00 
h  pripravený bohatý program pre 
všetkých Handlovčanov. Po úvod-
ných slovách pri príležitosti 25. 
výročia vyhlásenia Deklarácie SNR 
o zvrchovanosti SR prišli na pódium 
tí, ktorí tradíciu v Handlovej začali. 
Primátor mesta Rudolf Podoba 
poďakoval zakladajúcim členom 
a odovzdal im Pamätný list. 
Ocenení boli: Jozef Šimo, Anton 
Ondrejkovič, Jozef Švajda, Rudolf 
Leštiansky, Štefan Malárik, Milan 
Novák, Vojtech Hégli, Jozef Ton-
hauser. Štvrťstoročnicu deklarácie 
a Handlovčanov prišli pozdraviť hos-
tia a to poslankyňa NR SR Magdaléna 
Kuciaňová, zástupca primátora mes-
ta  Dušan Klas, poslanci MsZ Han-
dlová, prednostka Okresného úradu 

Vatru zvrchovanosti zapaľujeme 25 rokov 
v Prievidzi Silvia Siváková Nemcová, 
riaditeľ Sociálnej poisťovne v Prievi-
dzi Miroslav Gazdík, riaditeľ Pozem-
kového fondu v Trenčíne Ľubomír 
Grišlo, predsedníčka Klubu žien 
SNS Eva Milučká, starostovia obcí 
Handlovskej doliny, starosta obce 
Skačany Juraj Kližan, predseda Kraj-
skej rady SNS Emil Divéky, predseda 
Miestnej organizácie SNS Jaroslav 
Izák, predseda Miestnej organizácie 
SMER – SD Vladimír Buzalka, riadite-
lia a konatelia mestských organizácií 
a ďalší hostia. 

Popoludnie bolo určené všetkým. 
Deti plnili úlohy na tvorivých stano-
vištiach ako bolo zatĺkanie klincov, 
maľovanie, chytanie rybičiek, jazda 
na koni, ktoré pre nich pripravil 
DKMH. Záujem bol u hasičov, kde si 
návštevníci mohli obliecť hasičský 
odev a pozreli si ako vyzerá hasičské 
auto. Za absolvovanie jednotlivých 
úloh získali tombolové lístky,  ktoré 
boli v závere žrebované a výhercom 
odovzdal DKMH vecné ceny. Tí väčší 
si opiekli špekáčik a mnohí si pochu-
tili na šodroňáku. Chlieb s masťou 
a cibuľou išiel na odbyt. Kultúrny 

Kam za kultúrou 
a športom v Handlovej 

Letná banská univerzita 
v Handlovej
4.8.2017, SBM Handlová
Prihlášky: www.banskauniverita.sk
Mesto Handlová pozýva deti vo veku 
9 -14 rokov na  Letnú banskú uni-
verzitu, ktorá sa v piatok 4. augusta 
2017 uskutoční aj v meste Handlová. 
Prihlášku je potrebné vyplniť na 
stránke www.banskauniverita.sk, kde 
nájdu záujemci aj podrobný program 
a informácie. Deti sa môžu prihlásiť na 
dvojdňový tábor s množstvom zaují-
mavých aktivít, ktoré  sú zamerané na 
geológiu, minerály, históriu baníctva 
a pod.

Deň bielych ruží – Pamätný deň 
obetí banských nešťastí SR
10.8.2017, Pamätník baníkom na Ul. 
29. augusta
Organizuje mesto Handlová
Vo štvrtok 10. augusta si pripomenie-
me Deň bielych ruží – Deň obetí ban-
ských nešťastí Slovenskej republiky 
s tradičným programom: O 9.30 h Po-
sledné zvonenie - rozozvučanie kos-
tolných zvonov a o 18.00 h Stretnutie 
pri pamätníku baníkov Ul. 29. augus-
ta, spojené s príhovormi a položením 
bielych ruží k pamätníku delegáciami, 
zapálenie sviec a vzdanie úcty. 

Plaváreň mesta Handlová 
otvorená počas celého augusta
10.00 h – 20.00 h
Bližšie informácie na telefónnom čísle 
plavárne 0908 911 401.

100 rokov organizovanej 
banskej záchrannej služby
10.8.2017 od 8.00 h do 17.00 h
Príležitostná pečiatka na pošte 
Handlová
Návrh akad. maliar Rudolf Cigánik
Pozýva mesto Handlová
Mesto Handlová a Hlavná banská 
záchranná služba pri príležitosti 
100. výročia organizovanej Banskej 
záchrannej služby pripravili ako 
spomienku príležitostnú poštovú 
pečiatku s dátumom 10. august 2017, 
ako deň spomienky na najtragickejšiu 
udalosť v moderných dejinách baníc-
tva. Pečiatka bude dostupná na Pošte 
Handlová v čase otváracích hodín od 
8.00 h do 17.00h.

Letný tábor pre deti 
od 4 do 6 rokov - Rozprávka
21.-25.8.2017, 
Nahláste sa na tel.: 0949770848
Organizuje CVČ Handlová
Tábor pre deti vo veku 4-6 rokov v ter-
míne od 21. do 25. augusta sa bude 
niesť pod názvom Rozprávka. Popla-
tok za jeden deň je 5 €. Tábor bude 
prebiehať v čase od 9.00 do 14.00 
h. v priestoroch CVČ. Všetky aktivity 
budú v znamení rozprávok. 
Viac info: Miroslava Gešvantner Burčo-
vá na tel. 0949770848.

Leto na námestí
• 4.8. o 17.00 – O dvoch hrochoch 
- Divadielko Severka,  pre deti
• 11.8. o 17.00 – Pé Dé a priatelia 
   - pop rock koncert
•  16.8 o 17.00  - STOP BAND  - koncert
•  18.8. o 17,00 – COLOR - pop koncert
Organizuje DK mesta Handlová

Počas jednotlivých podujatí sa môžu 
prezentovať výrobcovia handmade 
výrobkov z Handlovej. Ak vyrábate 
niečo vlastnými rukami a chcete, aby 
sa o vás vedelo, stačí sa ohlásiť v DK 
Handlová alebo na cukan77@gma-
il.com
Podujatia sa konajú len v prípade 
priaznivého počasia.

Premiéry svetových filmov
Digitálne kino Baník Handlová
Aktuálny program nájdete  na 
www.kino.handlova.sk

Prázdninové stredy v knižnici
Vždy od 10.00 h, knižnica na Námestí 
baníkov. Info na www.handlova.sk

Letná čitáreň v knižnici
PO-PI od 8.00 h do 17.00 h
Organizuje Mestská knižnica 
Handlová

Prázdninové utorky a piatky 
s filmom v SBM
Viac info na www.muzeumbs.sk

Výstavy
- Fero Lipták – Scriptorium
 Predĺžená do 11.8.2017, 
 Karpaty Art Gallery
-  Výstava amatérskych tvorcov  
    VATU
 Diela doneste do galéria 
 do 11.8.2017. 
 Vernisáž 14.8.2017 o 17.00 h
 - Jozef Vydrnák  (výstava z tvorby )
 Vernisáž 5. 9. o 16.00 h
 Trvanie výstavy  6. 10. 2017
 Organizuje Karpaty Art Gallery

- Výstava 500 rokov reformácie 
na Slovensku
Vernisáž 15.8.2017, 15.00 h 
Čitáreň DKMH
Výstava potrvá do 8.9.2017
Organizuje DKMH, SNM -MKKN

73. výročie SNP 
– pietna spomienka 
25. 8.2017, 15.00 h, Námestie baníkov
Organizujú mesto Handlová, DK 
Handlová.
Mesto Handlová, spolu s ďalšími  
organizáciami, pozývajú na kladenie 
vencov pri príležitosti 73. výročia SNP.

Bubble day
25.8.2017, 16.00 h Námestie baníkov
Organizujú mesto Handlová a CVČ 
Handlová
Medzinárodný deň bublín, v piatok 
25. augusta od 16.00 h.

Regionálne oslavy 
dňa baníkov 1.a 2.9.2017
Banícky jarmok, Pálfyho Laura, fáranie 
do bane, bohatý kultúrny program.
Tento rok sa môžu návštevníci tešiť 
na bohatý program. V piatok vystúpi 
kapela  Legendy se vracejí a Peter 
Nagy so skupinou Indigo. V sobotu 2. 
9. 2017 Horkýže slíže, kapely zo Šláger 
TV, folklórne súbory zo Slovenska 
a ďalší. 

Aj Handlová má mnoho 
kultúrnych a prírodných krás!
Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 
2017 1. 9. - 30.9.2017
Poznáte zákutie alebo pamiatku v 
Handlovej, ktorú by malo mesto pre-
zentovať? Dajte nám vedieť! Uvítame 
vaše nápady: handlova@handlova.sk. 

program začali tancom dievčatá 
z tanečnej školy DAZYA, vystúpenia 
pokračovali po zapálení vatry za 
zvukov trombít a spevom FS Hájiček 
z Chrenovca-Brusna. Na pódiu vystú-
pila Poluvská muzika s ľudovými pies-
ňami z hornej Nitry a predstavila sa aj 
Detská ľudová hudba spod Rokoša.
 

Slovensko je náš domov a Vatra zvr-
chovanosti je časť našej histórie, tak, 

ako napísal vo svojej básni slovenský 
spisovateľ Miroslav Válek: 

Domov sú ruky, na ktorých smieš 
plakať
domov je chladná voda v zarose-
nom džbáne.
domov sú ruky, položené na stole,
v nedeľnom tichu, po práci, 
prázdne a čakajúce, rozhodujúce,
jediné, ktoré vytvárajú dejiny. 

Bližšie informácie o podujatiach, vaše nápady, podnety, tipy na akcie privítame na handlova@handlova.sk, tel. 046 519 25 36 (39).



Zvoz triedeného odpadu 

V mesiaci august 2017 sa budú jed-
notlivé zložky triedeného odpadu 
zvážať nasledovne: 

Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec:

 Papier: 2 . a 16. augusta
 Plasty: 9. a 23. augusta
 Kovové obaly: 1. augusta

Mestská časť 
Morovno a Dolný 
koniec:

 
 Papier: 11. a 31. augusta
 Plasty: 18. augusta
 Sklo: 4. augusta
 Kovové obaly: 25. augusta
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Narodili sa v Handlovej, ale ich ďalšie 
kroky života či pracovných príležitostí 
ich zaviedli do diaľky. Niektorých na 
niekoľko rokov, iných na desaťročia. 
Do Handlovej sa však vracajú. Mnohí 
za svojimi rodinami či príbuznými, iní 
so spomienkami na svojich rodičov 
na handlovský cintorín. Začíname 
s novou rubrikou, v ktorej vám bude-
me predstavovať rodákov, z ktorých 
mnohí sú známi, dokonca oceňovaní 
viac za hranicami ako v Handlovej.

Dnes predstavíme RNDr. Ondreja 
Pössa, CSc., riaditeľa SNM – Múzea 
kultúry karpatských Nemcov v Bra-
tislave a predsedu Karpatskone-
meckého spolku na Slovensku.

Rodisko v Handlovej
Ondrej Pöss sa narodil 7. novembra 
1950 v Handlovej v rodine karpat-
ských Nemcov, ktorí v 14. storočí 
osídľovali a zakladali Handlovú. Otec 
pracoval ako baník a po skončení 2. 
svetovej vojny bol vyňatý zo zoznamu 
odsúvaných nemeckých obyvateľov 
ako nenahraditeľný banský odborník. 
Základnú školu a Strednú všeobec-
novzdelávaciu školu absolvoval 
Ondrej Pöss v Handlovej. Jeho kroky 
po maturite viedli na štúdium mate-
matiky a fyziky na Prírodovedeckej 
fakulte UK v Bratislave. V roku 1975 
obhájil doktorát z prírodných vied 
prácou z optiky a získal vedecký titul 
RNDr.. Pracoval ako odborný asistent 
na katedre Prírodovedeckej fakulty. 
V roku 1978 prijal miesto na Historic-
kom ústave SAV v Bratislave, keďže už 
počas štúdií inklinoval k problematike 
teórie a dejín fyziky. V roku 1984 získal 
vedeckú hodnosť kandidáta vied, v 
rokoch 1984 až 1994 bol menova-
ný vedúcim Oddelenia dejín vied 
a techniky Historického ústavu SAV. 
Bol aktívnym členom rady vedcov SA-
V, v rokoch 1993 – 1997 pracoval ako 
jej predseda. Stal sa členom viacerých 
domácich a zahraničných vedeckých 
spoločností, v ktorých je aktívnym 
členom dodnes. 

Vedecká práca
Vo vedeckej tvorbe z dejín vedy 
a techniky sa zaoberal najmä vývojom 
exaktných vied, predovšetkým fyziky 
a jej výučby na vyšších odborných 
školách, dejinami vedeckých inšti-
túcií, životom, prácami a dielami vý-

znamných vedcov. Svoje práce knižne 
publikoval na Slovensku, v Čechách 
a v Nemecku. V roku 1987 vydal 
monografiu Dejiny exaktných vied 
na Slovensku od polovice 19.storočia 
do roku 1918 a ako autor sa podieľal 
na príprave dvoch zväzkov encyk-
lopedickej práce Priekopníci vedy 
a techniky na Slovensku  a tretí zväzok 
tohto významného diela spoločne 
s Jánom Tibenským aj zostavil. Už po-
čas práce v SAV úzko spolupracoval so 
slovenskými múzeami orientovanými 
predovšetkým na technické pamiatky. 
V oblasti svojho výskumu a práce 
dosahoval pozoruhodné výsledky 
a uznanie vo svojom odbore doma aj 
v zahraničí. 

Zásadné rozhodnutie
V roku 1994 urobil zásadné rozhod-
nutie. Nová doba, nové spoločenské 
pomery po roku 1989 pocítil ako 
potrebu pomôcť nielen oživiť, ale aj 
spropagovať kultúru karpatskej men-
šiny na Slovensku. Začal sa intenzívne 
angažovať pri zakladaní Karpatskone-
meckého spolku na Slovensku,  ktorý 
bol založený v roku 1990, v rokoch 
1994 až 2003 vykonával funkciu 
podpredsedu. V roku 2003 bol hla-
sovaním zvolený za predsedu spolku 
a túto funkciu zastáva do dnešných 
dní. Od vzniku KNS na Slovensku 
sa zasadzoval najmä za zachovanie 
nemeckého jazyka, kultúry a tradí-
cií. Má veľkú zásluhu pri budovaní 
národnostného školstva, získavaní 
veľmi cenných „darov“ zo Spolkovej 
republiky Nemecko pre slovenské 
nemocnice a školy (jedným z nich bol 
v roku 2003 laparoskopický prístroj 
pre handlovskú  nemocnicu). Výrazne 

sa angažoval pri vyjednávaní vstupu 
Slovenska do Európskej únie a jeho 
integrácie do európskych štruktúr. Za 
svoju obetavú prácu získal ocenenia 
a medzinárodné uznanie nielen na 
Slovensku, ale najmä za hranicami. Bol 
opätovne zvolený do funkcie predse-
du Karpatskonemeckého spolku na 
Slovensku a do funkcie riaditeľa SNM 
– Múzea kultúry karpatských Nemcov 
so sídlom na Žiškovej ulici v Bratislave. 
Práve pod jeho vedením sa nemecká 
menšina na Slovensku stala uznáva-
ným partnerom a plnohodnotnou 
súčasťou SR. 

Kultúrny pracovník
Od roku 1992 sa Ondrej Pöss stal 
hlavným iniciátorom založenia národ-
nostného múzea nemeckej menšiny 
na Slovensku. K 1. augustu 1994 bol 
menovaný do funkcie vedúceho 
novovytvoreného Oddelenia dejín 
a kultúry karpatských Nemcov SNM 
– Historického múzea. Vyústením 
odbornej a systematickej práce bolo 
zriadenie expozície tejto národnost-
nej menšiny. Jej hlavným poslaním 
sa stala dokumentácia materiálneho  
a duchovného bohatstva, viažúceho 
sa na bohatú minulosť nemeckej 
menšiny na Slovensku. Vyústením 
aktivít bolo zriadenie expozícií múzea 
v Handlovej a v Nitrianskom Pravne, 
ktoré pri Domoch stretávania fungujú 
dodnes a pri návštevách nemeckých 
krajanov sú hlbokou a srdcovou spo-
mienkou na ich život prežitý na Slo-
vensku. K týmto expozíciám pribudla 
aj verná expozícia nemeckého domu 
z Turčeka v Múzeu slovenskej dediny 
v Martine. 

Pod vedením Handlovčana RNDr. 
Ondreja Pössa, CSc. sa nemecká 
menšina etablovala na Slovensku 
a stala sa uznávanou nositeľkou svo-
jej svojbytnosti a originality. Všetky 
aktivity a práce spojené s nemeckou 
menšinou, na pôde múzejnej a spol-
kovej, sú dnes úzko spojené s menom 
Ondreja Pössa. Jeho meno a práca sú 
vysoko hodnotené na Slovensku vo 
vedeckých inštitúciách a rovnako aj 
v zahraničí, najmä však v  nemecky 
hovoriacich krajinách. Výsledky svojej 
nielen odbornej práce a dlhoročných 
výskumov prezentuje prostred-
níctvom vydavateľskej edície Acta 
Carpatho-Germanica. Je aktívnym 
prispievateľom do vedeckých a množ-
stva populárno-náučných publikácií, 
vystupujúcim a aj organizátorom 
vedeckých konferencií, na ktorých 

prezentuje vedecké poznatky zo živo-
ta karpatských Nemcov. Je autorom či 
spoluautorom veľkého počtu výstav, 
ktoré múzeum úspešne prezentovalo 
v slovenských mestách a obciach, kto-
ré založili v období stredoveku karpat-
skí Nemci. Múzeum sa prezentovalo aj 
za hranicami v Nemecku, Rakúsku, 
Čechách či Maďarsku. Mnohé z výstav, 
ako napríklad Dejiny a kultúry karpat-
ských Nemcov, Kremnická kamenina, 
Hans Weiss, E.A. Zimmermann, ako 
aj posledná 500 rokov reformácie 
na Slovensku, oslovili celosvetovo. 
Múzeum sa výrazne podieľalo aj na 
spoločných výstavných podujatiach 
múzeí menšinových kultúr (Svadba na 
Slovensku, Architektúra na Slovensku, 
Obyčaje pri narodení a úmrtí, Vône 
a chute Slovenska, Kroje a odievanie).

Jeho prácu si vážia 
aj v zahraničí
Ondrej Pöss sa každoročne v spol-
kovej činnosti podieľa na príprave 
festivalu karpatských Nemcov žijúcich 
na Slovensku i v zahraničí – Sviatok 
kultúry a vzájomnosti v Kežmarku, 
pri organizovaní putovných ročníkov 
Hauerlandfestivalu. Je aktívnym 
členom európskych a celosvetových 
odborných organizácií. Za svoju 
húževnatú prácu a odborné znalosti 
kultúrneho a spoločenského života 
bol ocenený mnohými vedeckými 
a čestnými vyznamenaniami. Jeho 
prácu si vážia nielen domáce ale naj-
mä krajanské organizácie v Nemecku 
a Rakúsku.  Je aktívnym členom za-
stupujúcim nemeckú menšinu v Rade 
vlády SR pre národnostné menšiny 
a etnické skupiny. Je podpredsedom 
slovenskej organizácie Európskeho 
úradu pre menšinové  jazyky. Je 
aktívnym členom Federatívnej únie 
národnostných menším,  kde aktívne 
zastupuje nemeckú menšinu žijúcu 
na Slovensku. Je nositeľom význam-
ných ocenení, z ktorých niektoré sú 
najvyššími štátnymi vyznamenaniami 
pre iného štátneho príslušníka. 

Niekoľko ocenení:
2012 – prezident SRN Joachim Raul 
udelil Kríž Spolkovej republiky Ne-
mecko za zásluhy 
2014 – prezident Heinz Fischer udelil 
Zlaté čestné vyznamenanie za zásluhy 
o Rakúsku republiku
2012 – Karpatendeutsche Lands-
mannschaft Slowakei udelil cenu 
Goldene Ehrennadel

Známi – neznámi Handlovčania

Banícke sympózium 
Handlová
3. ročník
28.8 -1.9.2017
Hutira Relax Club Handlová

Príďte sa pozrieť na tvorbu umelcov!
V závislosti od klimatických pod-
mienok sa jeden deň bude konať 
workshop s umelcami na Námestí 
baníkov.

Presný deň bude zverejnený 
na www.handlova.sk

Tohtoročné témy sympózia:
100 rokov organizovanej banskej 
záchrannej služby
Krajina Handlová

Garanti podujatia: mesto Handlová 
a akad. maliar Rudolf Cigánik



Poďakovanie Handlovskému baníckemu spevokolu 

Aby sa zachovali a ďalej udržiavali banícke tradície a pamiatky, bolo v roku 2006 založené 
občianske združenie Handlovský banícky spolok. Členská základňa sa rýchlo rozrastala. Členov 
spolku najviac potešilo, že do HBS sa prihlásili členovia handlovskej dychovky, bývalí baníci, 
ktorí pod vedením Antona Micheleho vytvorili spevokol. Naštudovali celý repertoár baníckych 
piesní spievaných na šachtágoch a aj piesne spievané v Handlovej. Banícke piesne z Handlovej 
sa podarilo vydať aj na dvoch CD a to pod názvom Tam v Handlovej pod Kebaňou I. a Tam 
v Handlovej pod Kebaňou II. K členom baníckeho spevokolu patrili: Anton Michele, Karol Tatár, 
Dušan Botka, Jozef Schiller, Samuel Lacúš, Lorant Paxner, Juraj Stolárik, Ján Zaťko, Pavel Dienes, 
Štefan Dobiš. Neskôr sa  pridali Anna Bajnerová, Gertrúda Strohnerová, Ján Ihring, Miro Matejka, 
Arpád Koszta.  
Žiaľ, desaťročnú prácu spevokolu sa nepodarilo udržať. Svoju činnosť členovia spevokolu ukon-
čili  vystúpením na jubilejnom 10. šachtágu v dome kultúry začiatkom tohto roka. Preto všetkým 
členom spevokolu ďakujeme za ich dlhoročnú činnosť. Piesne v ich podaní budú aj naďalej pre-
zentované prostredníctvom CD nahrávok pri baníckych stretnutiach.

Rada HBS 
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V júli sa v Seniorku udialo
Opäť po roku sa brány SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, 
n. o. otvorili pre všetkých príbuzných a známych, 
ktorí chceli sobotu 1. júla 2017 tráviť so svojimi 
rodinnými príslušníkmi, žijúcimi v našom zariadení. 
Počasie bolo nevľúdne, avšak ani to nebránilo, aby 
sme sa spoločne zišli, zaspievali si ľudové piesne 
spolu s našimi Hviezdičkami, či započúvali sa do 
tónov skladieb v podaní dychovej hudby Veteráni. 

Deň rodiny i tento rok otvoril svojim príhovorom 
primátor mesta Rudolf Podoba. Po jeho slovách 
prítomných privítala i riaditeľka zariadenia Emília 
Nyitrayová, ktorá všetkým prítomným zaželala, aby 
sa cítili príjemne a prežili krásny deň so svojimi 
blízkymi. Počasie sa umúdrilo a tak sme sa spoločne 
presunuli na nádvorie zariadenia, kde už znela dy-
chová hudba, čapovalo sa pivko, kofola a vzduchom 
sa niesla vôňa kotlíkového guláša. Už teraz sa všetci 
tešíme na budúci ročník tejto mimoriadne obľúbe-
nej akcie.

13. júl 2017 bol od samého rána veľmi výnimočným 
dňom pre našich seniorov, ale aj pre celý personál. 
Už po druhýkrát k nám zavítal pán Vladimír Došek  
z ČR so svojimi špeciálne vycvičenými nemeckými 
ovčiakmi, Madlou a Ginou. V telocvični predviedol 
našim obyvateľom rôzne základné cviky. Každý si 
mohol psov pohladkať a ponúknuť im malú maš-
krtu. Dokonca tí odvážnejší si vypočuli cez fonen-
doskop tlkot verného psieho srdiečka. No hlavným 
dôvodom, prečo sme mali takú vzácnu návštevu, 
bola liečba canisterapiou. Ide o pozitívne pôsobe-
nie psov na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu 
človeka. Naši seniori mali možnosť takúto terapiu 
skúsiť na vlastnej koži. V polohe ležmo i v sede boli 
doslova obklopení psími terapeutmi. Pes má vyššiu 
telesnú teplotu, je príjemný na dotyk, je trpezlivým 
poslucháčom a vaše tajomstvá nikomu neprezradí. 
Posilňuje imunitu človeka, psychickú pohodu a po-
koj na duši. Svojim teplom čiastočne zmierni bolesti 
a uvoľní stiahnuté svalstvo. Dúfame, že o rok našich 
štvornohých terapeutických miláčikov uvidíme 
opäť.    Iveta Ondrušíková, 
              inštruktorka soc. rehabilitácie

Slovenské banské múzeum, 
expozícia uhoľného baníctva v Handlovej informuje

SBM má cez leto v ponuke množstvo zaujímavých aktivít. V stá-
lej expozícii môžete naďalej vidieť unikátne drevorezby Janka 
Procnera.

Piatkový filmový klub v SBM ponúka hranú filmovú rozprávku 
Ako baník k zlatu prišiel. Cez tento film sa divák môže zo-
známiť so spôsobom dobývania zlata v minulosti, s baníckou 
prácou a čriepkami histórie slovenskej kolísky baníctva Banskej 
Štiavnice. 

Počas prázdninových utorkov návštevníci absolvujú prehliadku 
expozície a v eko dielni majú možnosť si vyrobiť rôznymi tech-
nikami pohľadnice, ktoré za vás pošleme na ľubovoľnú adresu, 
stačí si ju priniesť. 

Počas letných mesiacov sa stále môžete v eko dielni venovať 
obľúbeným činnostiam, ako sú tkanie na mini krosnách, náram-
ky upletené z eko kože alebo vyrobené z nití pomocou dreve-
ného hrebeňa, pletenie košíkov z pedigu, či plstené šperky. 

V predajni SBM sa dá vybrať všeličo, pamiatka na návštevu mú-
zea, darček k narodeninám. Ponúkame bohatý výber šperkov 
a darčekových predmetov, vyrobených z minerálov a polodra-
hokamov, ale aj červené víno značky  Ringbürger s titulom Kric-
kerhauer (Handlovské), vyrobené v limitovanej edícii 1000 fliaš.
Do eko dielne sa prosím objednajte vopred na telefónnych čís-
lach 046/5423 973, 0903 411 011, alebo e-mailom na sbm.han-
dlova@muzeum.bs.sk. 
Zdar Boh.

Kolektív SBM

IV.A opäť vo finále 
Vyhlasovateľom projektu Super trieda 
je Ministerstvo školstva, vedy výsku-
mu a športu SR, partnermi projektu : 
Európska komisia a UNICEF. Projekt, 
do ktorého sa zapojili žiaci IV.A triedy 
zo ZŠ Školská v Handlovej, pod vede-
ním Beáty Havranovej, rozvíja detskú 
osobnosť tou najprirodzenejšou cestou 
a to prácou, rozvíjaním fantázie a tvori-
vosťou. Žiaci  s pani učiteľkou pracovali 
na spoločnom autorskom diele. Šili 

kostým, vyrábali kulisy, vymýšľali sce-
náre. Výsledkom  bola účasť v krajskom 
kole v Zlatovciach, odkiaľ postúpili do 
finále v Bratislave. Porota, v ktorej bol 
predsedom známy hudobný skladateľ 
Belo Felix, ocenila ich výkon diplomom 
za zaujímavé spracovanie scenára. Po-
tešilo ich aj uznanie od moderátora zo 
skupiny Hex, ktorý ich veľmi pochválil 
a tiež aplauz publika. Súčasťou Super 
triedy bola aj súťaž v projekte Super 
kniha, do ktorej sa zapojili tiež. Do 
semifinále v písaní poviedok na ľubo-

voľnú  tému postúpili z tejto triedy Lea 
Mazánová, Natália Miklánková a Marek 
Slota. Do finále postúpili dvaja a medzi 
nimi aj Marek Slota. V  Bratislave sa ča-
kalo na vyhlásenie Super finalistu. 

Na našu veľkú radosť sa ním stal  Marek 
Slota. Poviedka je uverejnená na strán-
ke www.super kniha.sk. Marekovi a 
hlavne pani učiteľke Beáte Havranovej 
srdečne blahoželáme.
Jana Miklánková a Viera Kindernayo-
vá, rodičia detí zo IV.A

PRIESKUM
v domácnostiach

V letných mesiacoch bude 
Štatistický úrad SR vykoná-
vať v handlovských domác-
nostiach prieskum o použí-
vaní palív v domácnostiach. 
Viac informácií nájdete na aj 
na www.statistics.sk.
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Dňa 19.6.2017 sme si pripomenuli nedožité  55. narodeniny 
môjho syna, otca a dedka

 Ing. Štefana Vidu 
a 13.7.2017 sme si pripomenuli nedožité
 80. narodeniny manželky, matky a pramatky 
Helenky Vidovej. 

S láskou spomína manžel a celá rodina.

Dňa 14.7.2017 sme si 
pripomenuli nedožité 
70.narodeniny 
Jána Mlynarčíka. 
„S tichou spomienkou ku 
hrobu chodíme, pri plameni 
sviečok na teba myslíme.“ 

Spomína celá rodina.

Predám garáž na Partizánskej ulici. 
Tel. č.: 0907 848 196

Dňa 27.8.2017 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel 
a dedko 

Rudolf Bartalský. 
S láskou spomínajú man-
želka a deti s rodinami 
a vnúčatá.

Dňa 12.8.2017 uplynie 
8 rokov, čo nás opustila 
naša drahá, milovaná ma-
minka, manželka a starká 

Mária Polušinová. 

S láskou spomíname. Kto 
v srdci žije, ten neumiera.

Dňa 28.7.2017 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustila 
Alojzia Pinterová 
rod. Sitková. 

S láskou spomínajú dcéry 
Alena a Mária s rodinami.

Dňa 2.8.2017 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil drahý manžel, 
otec, dedko 

František Kriško.
Odišiel tíško, ako odchádza 
deň a v našich srdciach 
zostáva spomienka len. 

S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami 
a vnúčence. Dedko, chýbaš nám.

Dňa 27.7.2017 uplynul 
smutný rok, čo od nás 
odišiel môj milovaný 
manžel, otec, naj dedko 

Tibor Buchal. 

S láskou spomína man-
želka Anka, syn Martin, 
Veronika, Miško a vnúčatá 

Bianka, Adamko. Veľmi nám chýbaš.

Zapadlo slnko niekde v diaľke, čas spomalil svoj beh... 
Srdce, ktoré sme tak milovali, dobilo a opustilo tento 
svet. 

Dňa 18.8.2017 uplynú 
2 roky, čo nás opustila naša 
dcérka 

Antónia Ilešičová. 
Odišlo slniečko na večnosť 
spať...zostáva len s láskou 
spomínať. 

Rodičia, brat Jozef s rodinou, sestra Ľudmila
 s rodinou, ostatná rodina a priatelia.

V to ráno. Do sĺz a smútku zahalený bol tvoj odchod 
nečakaný. Prázdno a ticho, bolesť a žiaľ, kdeže je tvo-
ja usmiata tvár? Hoci si odišiel bez slova, na rozlúčku 
nebol čas, spomienky na teba zostanú navždy v nás. 

Dňa 20.7.2017 uplynulo 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil 
Jozef Karásek 
v 26.roku života. 

So žiaľom v srdci spomína 
starká, rodičia a priatelia. 

Dňa 7.8.2017 uplynie 
5 rokov od úmrtia našej 
drahej 

Lucie Halbavej 
rod. Bukovinskej. 

S láskou a úctou spomína-
jú manžel, syn Kiko, ocino, 
mamina, sestra s rodinou.

Dňa 12.8.2017 si pripome-
nieme nedožitých 
80 rokov

Štefana Abraháma. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, 
tichú spomienku. 

Spomína brat Juraj s rodinou.

Rozlúčiť sa neznamená zabudnúť. 

Dňa 10.8.2017 uplynie 
8 rokov od tragickej smrti 
nášho milovaného syna 

Petra Gűrtlera. 
S láskou spomínajú rodičia 
a celá rodina. Peťko, veľmi 
nám chýbaš.

Dňa 2.8.2017 uplynie 
27 rokov, čo nás navždy 
opustil 

Alojz Vician. 
Kto ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 

S láskou spomína manželka s rodinou. 

Predám šijací stroj.
(šlapací, značky LUCZNIK). Tel. kontakt 
0908 306 913.

V mesiaci jún/júl 
sme sa rozlúčili 

Alexander Kollárik 71 rokov
Tibor Jaruška 58 rokov
Mariana Gáfriková, rodená Klimentová 50 rokov
Mária Ličková, rod. Grófová 65 rokov
Mária Šikulová rod. Deliová 72 rokov
Erika Mečiarová, rod. Kozbová 83 rokov
Jozef Novotný 74 rokov
Beatrix Lucká, rod. Szedelyová 86 rokov
Júlia Beňová, rod. Oláhová 79 rokov
Mária Deliová, rod. Valovičová 73 rokov
Peter Cabaník 59 rokov
Helena Boťanská, rod. Karová 79 rokov
Albín Teličák 56 rokov
Milan Rűckschloss 63 rokov

Oznamy sú zverejňované vždy od 25 do 25 dňa 
v mesiaci.

Zoznam v rubrike je vytvorený na základe 
súhlasu pozostalých so zverejnením informácie.
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Jubilanti
Ján  Valach
Juraj  Kindernaj
Mária  Fabová
Emília  Astalošová
Virginia  Balušíková
Margita  Bevelaguová
Jozef  Ilešič
Karol  Maďar
Mária  Fajóvá
Viera  Maričeková
Filoména  Peťková
František  Unterfranc
Alžbeta  Huszárová
Milan  Paterman
Gizela  Dovalovská
Mária  Mederová
Adolf  Vrba
Mária  Brunnerová
Ivan  Jonás
Július  Lekár
Margita  Peková
Anna  Jonasová
Ľudmila  Stanková
Dušan  Vujčík
Elena  Rigová
Anna  Kramárová
Mária  Brnáková
Milan  Kriško
Karol  Kelich
Kristína  Prokeinová
Viera  Balážová
Anna  Vantechová
Ružena  Zanechalová
Helena  Čeriová
Mária  Bujnová

Narodené detičky
jún/júl 2017

Tomáš  Debnár
Teodor  Novák
Sebastián Pihík
Timon Laurenčík
Patrik  Kováč
Richard  Štefánik
Ján  Kotian
Viera  Lacková
Dorota  Košičárová
Gréta  Matiašková
Terézia  Novodomská
Nela  Lacková
Tamara  Guštafíková

Marec/apríl 2017 
(nezaradé do vydania HN)

Oliver  Zeman
Andrej  Turanský
Karol  Baláž
Matej  Mamojka
Marco Imrece
Dávid  Mendel
Emma  Kuzmínová
Alžbeta  Januščáková
Mia  Križanová
Nela  Béliková
Nela  Schwarcová

Help, n. o.  ukončila 
svoje poslanie
Rok 2005 bol poznačený znížením ťažby 
uhlia v Handlovej.  O prácu prišlo mnoho 
baníkov, ktorí mali jednostranné vzdelanie 
a častokrát i podlomené zdravie. Mestu 
Handlová sa naskytla príležitosť uchádzať 
sa o nenávratný finančný príspevok z 
Európskej Únie, aby pomohlo riešiť túto 
situáciu. A tak sa mesto rozhodlo, spolu 
s Vidieckym parlamentom Trenčianskeho 
kraja, založiť neziskovú organizáciu, ktorej 
poslaním bola podpora zamestnanosti a 
vzdelávanie. Táto organizácia niesla názov 
Help, n. o. a vznikla 30.5.2005.

Významným medzníkom v existencii ne-
ziskovej organizácie je realizácia projektu 
pod názvom: „Program zaraďovania sa 
ťažko zamestnateľným občanom mesta 
Handlová a okolia na trh práce“. Projekt 
bol financovaný z ESF a zo štátneho 
rozpočtu SR. Leader partnerom projektu 
bolo mesto Handlová a Help, n.o. bola 
realizátorom aktivít projektu. Projekt pre-
biehal od júla 2005 do marca 2008 a jeho 
cieľom bolo prispieť k zníženiu vysokej 
miery nezamestnanosti v meste Handlová 
a okolí inovatívnym systémom adaptácie 
ľudských zdrojov na zvládnutie štruktu-
rálnych zmien.

Ďalším medzníkom je realizácia projektu 
pod názvom: „Handlovský program pod-
pory vzdelávania a zamestnania“, ktorý 
bol podporený z FM EHP, NFM a ŠR SR 
a implementoval sa od októbra 2009 do 
apríla 2011. Hlavným cieľom projektu, kto-
rý sa podarilo naplniť, bolo zníženie miery 
nezamestnanosti a miery nízkeho vzdela-
nia v meste Handlová a jeho okolí. Hlavné 

aktivity v rámci projektu boli tútoring, sie-
ťovanie zamestnávateľov, vzdelávacie a re-
kvalifikačné kurzy pre nezamestnaných 
občanov a pre zamestnancov firiem.

V roku 2011 od apríla do októbra sa reali-
zoval projekt pod názvom: „Viac zručností 
- viac šancí“. Projekt podporil Nadačný 
fond Dell v Nadácii Pontis. Cieľom projektu 
je poskytnúť vzdelávanie v oblasti počíta-
čových zručností pre mladých ľudí vo veku 
od 15 do 24 rokov. Uskutočnili sa tri typy 
kurzov: Tvorba www stránok, Business ad-
ministratíva na PC a Počítačová grafika.
V roku 2013 organizácia realizovala projekt 
pod názvom: „Na peniaze s rozumom“, kto-
rý podporila Nadácia pre deti Slovenska. 
Vďaka tomuto projektu sa nám podarilo 
naštartovať činnosť v oblasti finančného 
vzdelávania získavania finančnej gramot-
nosti u našich cieľových skupín.

V roku 2014 sa organizácii podarilo úspeš-
ne zrealizovať dva projekty. Jeden projekt 
pod názvom: „Buď pánom svojich peňazí“, 
ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska 
nadväzuje na projekt z roku 2013. Druhý 
projekt pod názvom: „Krok za krokom ku 
zamestnaanosti“ podporil Accenture Na-
dačný fond a Nadácia Pontis.

V roku 2016 sa realizoval workshop 
- Rozbehni sa, ktorý bol zameraný na vy-
tvorenie vlastného biznis modelu a jeho 
otestovanie. Workshop bol určený najmä 
pre nezamestnaných občanov. Tento 
projekt podporila agentúra Accenture 
a Nadácia Pontis.
Nezisková organizácia počas svojej exis-
tencie poskytla individuálne poradenstvo 
1 027 nezamestnaným občanom v dl-
hodobejšej spolupráci. Nezamestnaným 
klientom aktívne pomáhali pri vyhľadávaní 

voľných pracovných miest, spracovávaním 
životopisov, žiadostí, motivačných listov, 
pri príprave na pracovný pohovor. Klien-
tom identifikovali vzdelávacie potreby, 
navrhovali riešenia, pomáhali v osobnom 
rozvoji a pri zvládaní problémov súvisia-
cich s nezamestnanosťou. Okrem toho 
sa poskytoval aj jednorazový poradenský 
servis. 520 nezamestnaným klientom sme 
pomohli nájsť prácu. Mnohí klienti opako-
vane využili služby organizácie a bolo im 
pomáhané viackrát. V oblasti vzdelávania 
otvorili 186 kurzov v prenosných zručnos-
tiach a odborných rekvalifikáciách, v kto-
rých sa vzdelávalo 1 236 ľudí a 98 ľudom sa 
poskytlo vzdelávanie sprostredkovane.

Organizácia počas svojej existencie bola 
prínosom najmä pre nezamestnaných 
Handlovčanov, ktorí potrebovali pomôcť 
pri uplatnení sa na trhu práce. Help, n.o. 
splnila úlohy, na ktoré bola založená. V 
aktuálnom programovom období nie sú 
výzvy, o ktoré by sa organizácia mohla 
uchádzať, znížila sa nezamestnanosť a 
zároveň úradom práce sa značne rozšírili 
možnosti pomoci uchádzačom o zamest-
nanie. Vzhľadom na tieto skutočnosti nie je 
ďalšie pôsobenie organizácie opodstatne-
né. A tak správna rada ako najvyšší orgán 
neziskovej organizácie rozhodla o zrušení 
organizácie ku dňu 31.5.2017.

Touto cestou Help, n.o. ďakuje mestu 
Handlová za podporu počas jej celého 
pôsobenia a vytvorenie podmienok, ktoré 
umožnili napĺňať poslanie organizácie. 
Zároveň poďakovanie patrí aj všetkým 
spolupracujúcim subjektom a občanom  
mesta Handlová a okolia, ktorí sa s dôve-
rou obracali na služby Help, n.o. 

Danka Kmeťová

Jedného dňa som sa dozvedel, že dá-
vajú novú krytinu na strechu Kostola 
Dobrého pastiera na Hornom konci. 
Išiel som hore cestou, bolo už dosť 
zima, poletovali snehové vločky a 
fúkal silný vietor. Keď som prišiel ku 
kostolíku, na streche pracovali dvaja 
majstri. Na zemi  boli porozhadzované 
staré škridle a spod nich vyčnievali 
staré knihy, spisy, dobové fotky, vi-
zitky a na plote boli zachytené vlhké 
obálky, ktoré sa takto sušili. Oheň bol 
už rozložený predtým ako som prišiel, 
pohlcoval históriu Handlovej a kosto-
líka. Zbytok ohorenej korešpondencie 
a starých tlačív som položil na dosku 
a sušil pri ohni. Všetky úradné a osobné 
spisy boli napísané na meno adresáta 
pátra Antona Hanovského. Listy boli 
písané v nemčine a latinčine. Keďže 
som vedel, že v tom čase handlovský 
kaplán Zoltán Diera chodil v minulosti 
do nemeckej školy v Handlovej, tak 
som ho požiadal o preklad do sloven-
činy. Obsahom listov z roku 1939 bolo 
odpisované pátrovi Hanovskému na 
jeho žiadosť o finančnú výpomoc pri 
výstavbe kostolíka. Vo veľkej knihe, 
v ktorej si páter Hanovský viedol účty 
z roku 1939 boli uvedené mená darcov 
a prispievateľov, doložené poštovými 
poukážkami nielen z celého Slovenska 
a aj zo zahraničia. Zaujala ma poštová 

Zabudnutá a vyhodená korešpondencia

poukážka s hlavičkovým nápisom Baňa 
Handlová, účastinná spoločnosť, z roku 
1942 na sumu 2500 korún slovenských. 
Druhou bola  poukážka na sumu 2 000 
korún slovenských z roku 1944, ktorý 
poslala kancelária  prezidenta vtedajšej 
Slovenskej republiky. 

Kto bol páter Anton Hanovský? 
Ako palotínsky misionár prišiel na 
Slovensko z Poľska, svoje poslanie 
postaviť kláštor sa rozhodol naplniť 
v Handlovej. Na hornom konci bol 

rozhodnutý postaviť jezuitský kláštor. 
V 50. rokoch bol prenasledovaný ako 
duchovný. V roku 1955 bol odsunutý 
do Nemecka, kde po roku zomrel v Lim-
bergu. Za  pomoci kresťanov nemeckej 
národnosti a darcov,  z iniciatívy pátra 
Antona Hanovského sa kostolík  Dob-
rého pastiera postavil a slúži veriacim 
dodnes. Pár dokladov, ktoré som za-
chránil, mi dali možnosť dozvedieť sa 
viac o histórii a vzniku tohto kostolíka 
a jeho zakladateľovi. 

František Kučiak
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Zapojte sa do súťažnej výstavy 

amatérskych tvorcov VATU 2017

Karpaty Art Gallery vás srdečne pozýva k účasti na súťaž-
nej výstave amatérskych tvorcov umenia VATU 2017. 
Záujemci o súťaž môžu svoje diela priniesť do galérie 
najneskôr do 11.8.2017. Vernisáž výstavy sa uskutoční v 
pondelok 14.8.2017 o 17.00 hod.
Predseda výberovej komisie:  akad. maliar Jozef Jelenák
Tešíme sa na vás a na vaše diela!

Výtvarník a scénograf Fero 
Lipták vystavuje v Handlovej 

Slávnostnou vernisážou bola v Karpaty Art Gal-
lery otvorená výstava významného slovenského 
maliara, ilustrátora a scénografa Fera Liptáka s ná-
zvom Scriptorium. Kus svojho umenia predviedol 
aj hudobný hosť Jozef Engerer s kapelou, ktorý 
pre návštevníkov pripravil príjemnú atmosféru. 
Úvodného slova sa ujala Veronika Weissová a 
spolu s autorom prezradili napríklad to, v čom 
spočíva pracovná náplň scénografa, čo znamená 
tajomný názov výstavy či proces, ako jeho zaují-
mavé obrázky vznikajú.

Fero Lipták: ,,Tak ako niekto potrebuje jazdiť 
na motorke, tak ja potrebujem kresliť. Je to 
závislosť, ráno vstanem a čarbem.“ 

Fero Lipták sa narodil v Poprade – v Spišskej 
Sobote. Vyštudoval divadelnú scénografi u u 
profesora Ladislava Vychodila. Ako scénograf a 
fi lmový architekt spolupracoval na profi lových 
slovenských fi lmoch 90.rokov. Za pozornosť stojí 
jeho spolupráca s režisérom Martinom Šulíkom, 
s ktorým ho okrem práce spája aj dlhoročné 
priateľstvo. Spolupracovali na všetkých Šulíko-
vých fi lmoch. Za fi lm Záhrada získal Lipták cenu 
Českej fi lmovej akadémie Český lev. V súčasnosti 
sa okrem maľovania a divadla venuje fi lmovej 
scénografi i pri tvorbe nového fi lmu Tlmočník či 
ilustráciám ku knihám, ktoré píše jeho maželka 
Slávka.

Výstava Scriptorium je jeho prvou výstavou v 
baníckom meste. Pred vernisážou si stihol po-
zrieť najzaujímavejšie miesta v Handlovej. Fero 
Lipták:“Som rád, že som mohol spoznať mesto, 
ktoré som doteraz veľmi nepoznal. Máte tu pekné 
Banské múzeum a tiež ma zaujala tvorba Jána 
Procnera a jeho súkromná galéria.“.  Sme veľmi 
radi, že taký uznávaný a vyťažený umelec si našiel 
cestu aj k nám a môžme sa pokochať pohľadom 
na jeho krásne diela.
Výstava Fera Liptáka - Scriptorium potrvá v Han-
dlovej dokonca dlhšie, ako sa plánovalo a to až do 
11. augusta 2017.                                
   Tomáš Klenko

Na foto: Fero Lipták a Emma Jakubisová   

Letný tábor DO Fénix 
Ako sme už zvyknutí, každé leto Fénixáci zo Základnej školy 
Morovnianska cesta pripravujú letný denný tábor. Tento 
rok bol tábor plný noviniek. Na deti, okrem zaujímavých 
výletov, darčekov a krásnych  klobúkov, čakali aj dvaja 
nadšení animátori. My, animátori – Mária a Lukáš sme sa 
starali o zábavu, poslušnosť a hlavne o priateľské  vzťahy 
medzi deťmi. 
Boli sme spolu v kine na rozprávke, hrali sme sa v Remate, 
spoznávali Banskú Štiavnicu a jej okolie, kaštieľ Antol,  fárali 
sme v bani Cigeľ, šantili sme v aquaparku Turčianske Tepli-
ce, obdivovali zvieratká v ZOO Bojnice, navštívili sme zrúca-
ninu hradu Revište a lúčili sme sa v Zveroparku. Pri lúčení sa 
nám tlačili do očí slzičky. Veď sme prežili krásnych osem dní. 
Našli sme si nových kamarátov, odložili sme mobily a tab-
lety, naučili sa hrať zaujímavé hry, prežili sme nádherné 
chvíle, veľa sme sa nasmiali a to všetko SPOLU. 
Hoci je práca s deťmi ťažká a unavujúca, musím uznať, že 
toto bol najlepší tábor, na akom som bola. A určite si nielen 
ja z tohto tábora odnesiem krásne spomienky. 

Mária Maňáková, ml.
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Sedacia súprava  Novona
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Sedacia súprava Dubai

Kuchynská linka 
REA ALFA 
383 €
 

Sedacia súprava Mello

Pohovka Nela

PC „E“  
40 €

Sedacia súprava  Promo II
279 € Sedacia súprava Simona

Sedacia súprava Modest 
 

Komoda K1 84 €
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Regál ALIS 114 €

Taburet ARON  29 € Kancelárske 
kreslo         
69 €
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INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Leto s dobrou knihou a rozprávkami!
Prázdninové stredy v knižnici pre 
deti, rodičov aj starých rodičov.
Aj druhý prázdninový mesiac, každú 
stredu o 10.00 hodine, spestríme 
deťom dopoludnie hlasným čítaním. 
Počas „Rozprávkových dopoludní 
v knižnici“ si spolu s deťmi (prípad-
ne aj s rodičmi a starými rodičmi), 
čítavame najkrajšie, najzaujímavejšie, 
najveselšie rozprávky a príbehy z ob-
ľúbených kníh. Zážitky z dobrodruž-
nej cesty po svete kníh a príbehov 
si deti namaľujú. Všetky práce budú 
na konci prázdnin vyhodnotené a 
tri najkrajšie odmenené. Vstup na 
podujatia je pre deti aj dospelých 
voľný a zdarma. Návštevníci poduja-
tia získajú čitateľský preukaz na rok 
2017 zdarma.        
  2.8. Humorné rozprávky
  9.8. Nejdem a basta! (G. Futová)

16.8. Maťko a Kubko (M. Grznárová)
23.8. Námorník Kapko Dierka 
 (J. Navrátil) 
30.8. Opice z našej police 
 (K. Bendová)

Zmena otváracích hodín v mest-
skej knižnici počas prázdnin
Otváracie hodiny v termíne od 1.7. do 
30.8. 2017
Knižnica na Námestí baníkov: 
pondelok – piatok    8.00 – 17.00 h
Súčasťou mestskej knižnice je novoo-
tvorená letná čitáreň pred knižnicou. 
V čase otváracích hodín si tu môžu 
čitatelia posedieť, prečítať si dennú 
tlač, časopisy. 
Pobočka knižnice v ZŠ MC 
je od 15. 7. 2017 zatvorená a od 1. 9. 
2017 bude zrušená. 
Čitatelia, ktorí nestihli vrátiť knihy 
zapožičané v pobočke, môžu ich pri-
niesť a ďalšie si požičať v knižnici na 
Námestí baníkov. Čitateľský preukaz 
je platný.

Základný kameň tradície Handlov-
ských športových hier (ďalej len 
HŠH), ktorá sa úspešne rozvíja už 
50 rokov, položili 25. mája 1968 
Jozef Detvan (bývalý riaditeľ SVŠ 
a ZDŠ Juh, neskôr riaditeľ Gym-
názia v Handlovej) a Gejza Sabo, 
riaditeľ ZŠ Morovnianska cesta. V 
tento deň vyvrcholilo šesťročné  
úsilie kolektívov SVŠ a ZDŠ Juh 
Handlová, vďaka ktorému bol odo-
vzdaný do prevádzky svojpomocne 
vybudovaný 600-tisícový športový 
areál. Chlapci a dievčatá vtedy sú-
ťažili v hádzanej, volejbale, basket-
bale a v disciplínach ľahkej atletiky. 
V súčasnosti je hlavným garantom 
HŠH mesto Handlová a hlavným 
organizátorom Centrum voľného 
času v Handlovej. 

Do 50. ročníka HŠH bolo zapojených 
836 detí materských škôl a žiakov 
základných škôl nielen na území 
mesta Handlová, ale z celého regiónu 
Handlovskej doliny, t.j. aj deti zo spá-
dových obcí ako Ráztočno, Jalovec, 
Chrenovec-Brusno a Lipník. Dievčatá 
a chlapci súťažili v kolektívnych špor-
toch: vo futbale, florbale, vybíjanej, 
basketbale, volejbale, ale aj v plávaní, 
gymnastike a v rozličných atletických 
disciplínach ako napr.: beh na 50 m., 
beh na 400 m., skok do diaľky a hod 
kriketovou loptičkou. Posledných 10 
ročníkov HŠH (od roku 2008) potvr-
dzuje svoje prvenstvo ZŠ Mierové 
námestie v Handlovej.

V rámci 50. ročníka sa po prvýkrát 
odohrali aj športové súťaže seniorov, 
na ktorých súťažili občania mesta 

Handlová starší ako 60 rokov. Víťazom 
1. ročníka sa stali členovia Karpatsko-
nemeckého spolku.

V tomto jubilejnom ročníku čaká mla-
dých športovcov ešte jedna súťaž. Jej 
výsledky už ale nebudú započítané do 
celkového umiestnenia škôl. Pripravu-
jeme ju skôr ako zaujímavú príležitosť 
vyskúšať si aj inú športovú disciplínu, 
v ktorej doteraz naši mladí nesúťažili.  
V septembri budú pretekať žiaci 
a žiačky 1. aj 2. stupňa ZŠ v chôdzi na 
500  a na 1000 m. Predpokladáme nie-
len celoslovenskú účasť pretekárov, 
ale pozývame medzi nás aj nášho 
olympionika Mateja Tótha. Takže to 

bude k „50-ke“ naša čerešnička na 
torte. 

Slávnostné vyhodnotenie jubilejného 
50. ročníka, na ktorom sme oficiálne 
zverejnili celkové výsledky a odmenili 
najlepšiu materskú školu (MŠ Chreno-
vec-Brusno) a víťaznú základnú školu 
(ZŠ Mierové námestie) sa uskutočnilo 
v stredu 28. júna v kinosále Domu kul-
túry v Handlovej. Vyhodnotenie bolo 
spojené s oceňovaním účastníkov 
a organizátorov hier a samozrejme 
doplnené kultúrnymi a športovými 
vystúpeniami handlovských základ-
ných škôl. 

Ocenenie si odniesli: 
Jozef Detvan, Gejza Sabo – in Memo-
riam, Jozef Juríček st., Jaroslav Izák, 
Rudolf Podoba,  Ľudovít Vojtko – in 
Memoriam, Eduard Straka, Eva Parako-
vá, Viera Dobešová (Fabianová), Mária 
Soláriková (Schwarczová), Darina 
Šafariková, Hildegarde Radovská, Pe-
ter Pöss, Beata Deliová, Arpád Koszta, 
Gabriela Grígerová, Jarmila Harnišová, 
Marián Musil, Veronika Ilešičová, Gabri-
ela Uličná, Pavol Malý, Anton Alexy, Ru-
dolf Leštiansky, Alena Packová, Božena 
Musilová, Oľga Doležalová, František 
Krajčovič, Blažej Ľahký, Jozef Juríček 
ml., Jaroslav Daubner, Mária Kotríková, 
Mária Májová, Andrea Bajánová, Eva 
Pauková a Juraj Pekár. 

Ďakovné listy za ústretovosť a spolu-
prácu pri organizácii HŠH si odniesli 
starostovia obcí, riaditelia a zástupco-
via škôl regiónu Handlovskej doliny.  

Ďakujeme všetkým priaznivcom špor-
tu, ktorí prišli do DK podporiť víťazov 
a zároveň si spolu s nimi vychutnať 
pravú športovú atmosféru. 

Ak sa nám podarilo vzbudiť v mládeži 
chuť športovať, ak sa nám podarilo za-
páliť jej srdce pre šport, tak sme všetci 
spoločne vyhrali a všetka námaha 
za to stála. Stačí sa pozrieť malým 
športovcom do očí. Aj po rokoch ho-
voria o nadšení. V každom zápolení, 
v každej súťaži im spevnelo telo a zo-
silnelo srdce, keď bojovali s nadšením. 
Naučili sa aj zmierovať s prehrou, čo si 
vyžaduje vyspelého ducha. Viac slov 
už netreba...

Mária Soláriková
predsedníčka OŠ HŠH

riaditeľka CVČ Handlová

O banícky pohár mesta Handlová 
1.júla sa v Handlovej bojovalo O banícky pohár. 2.ročník kynologických pretekov 
podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku zorganizoval Mest-
ský kynologický klub Handlová.

Kategórie:
-  BH/SK – skúška doprovodného psa  - bez druhej časti
- ZM – skúška základného minima – bez stôp
- SVV1 – skúšky všestranného výcviku 1. stupeň – bez stôp
-  BH/VT – skúška doprovodného psa podľa medzinárodného skúšobného  
 poriadku – bez druhej časti
-  IPO1 – medzinárodná skúška pracovného psa 1. stupeň

Preteky vznikli na podnet členov nášho klubu. Chceli preteky, kde by si svoje 
schopnosti mohli vyskúšať aj začiatočníci, ktorí sa so svojimi psíkmi pripravujú 
na skúšku. Prvý ročník pretekov mal veľmi dobrý ohlas a tak sme sa rozhodli 
pokračovať s profesionálnymi rozhodcami a špičkovými figurantmi. 

Za zdarný priebeh 2.ročníka pretekov sa chcem poďakovať tým, bez ktorých by 
to nešlo: organizátorom, sponzorom, rozhodkyniam Janke Kuckovej a Janke Ho-
níškovej a figurantom Liborovi Páleníkovi a Martinovi „Kaco“ Musckovi.

Rastislav Dobiš, 
predseda MsKK Handlová

50. ročník Handlovských športových hier
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Na ihrisku ZŠ Školská v Handlovej 
sa stretlo v sobotu 1.júla  245 hrá-
čov - futbalistov rozličných veko-
vých kategórií na piatom ročníku 
Hornonitrianskej futbalovej 24-ky. 

Zatiaľ, čo hráči sa zabávali na ihrisku, 
zábava prebiehala aj v areále školy.  
Atrakcie pre deti aj dospelých, vypúš-
ťanie balónov, kapela a aj  novinka 
- ohňostroj – to všetko čakalo na náv-
števníkov. V tombole sa dali vyhrať  
dresy Hamšíka, Kucku,Hlohovského, 
lopty podpísané Škrtelom, či úspeš-
nou “21”-kou.  Tešili sa výherci, ale aj 
žiaci športových futbalových tried na 

Školskej ulici, kam výťažok z tomboly 
putoval. Po vyrovnanom úvode Han-
dlovčania pridali a náskok po polnoci 
zväčšovali. Drobnú nočnú krízu po 
štvrtej hodine sa 30 bojovníkom po-
darilo prekonať. O  ôsmej zdvihli nála-
du čerstvé sily, 24 hodinový maratón 
dohrali úspešne veteráni. 

Víťazstvo z malého jubilea – piateho 
ročníka si pripísali hráči, hrajúci na 
strane Krekáčov. Hornonitriansku 
24-ku 2017  vyhrali Handlovčania 270:
246 a upravili stav vzájomných zápa-
sov na 3:2 v prospech Bôbarov.

Igm, foto VH 

Handlovský 
Boombox

Po dlhých rokoch sa do Handlovej 
vrátil hip-hop. Stalo sa tak vďaka 
prvému Boombox festu, ktorý  zorga-
nizoval handlovský writer a výtvarník 
Ivo Jakušovský  v sobotu 15. júla.
Počas celého dňa žila Hutira hip-
-hopom. Na piatich V.I.P stenách 
predviedli writeri rôznych štýlov na-
živo svoje umenie. Pripravená bola aj 
voľná stena pre tých, ktorí si to chceli 
len vyskúšať.

Writeri, dídžeji, raperi a tanečníci 
– to sú štyri elementy hip – hopu. V 
Handlovej nechýbal ani jeden. A ne-
chýbali ani naše hip – hopové hviezdy 
– tanečník Laci Strike a raperi z Moja 
reč. Aj vďaka nim a ich úspechu sa v 
slovenskej hip-hopovej komunite o 
Handlovej vie. 

Ivovi Jakušovskému držíme palce, aby 
sa z Boomboxu stala tradícia a aby si 
mladí Handlovčania mohli užiť to, o 
čom podľa Laciho Strikea hip – hop je 
a to je pohoda a sloboda.

Rd

Piaty  futbalový maratón vyhrali Krekáči

Medzinárodný 
Slovakia Cup na Hutire

Pieskové ihriská handlovského 
športového areálu Hutira bývajú 
často miestom súbojov plážových 
volejbalistov. Prvý júlový víkend sa 
kurty zaplnili hráčmi, ale inými, ako 
je tu zvykom. Päť tímov z Poľska, 
Kazachstanu a Slovenska bojovalo 
v úvodnom ročníku o Slovakia Cup 
2017 v plážovom volejbale telesne 
postihnutých volejbalistov.
Naši reprezentati by sa mali ukázať 
v Handlovej aj 22.augusta, kedy sa 

zúčastnia tretieho ročníka turnaja 
Hutira volley beach a  súperi to proti 
nim nebudú mať ľahké.

Konečné poradie:
1. reprezentácia Poľska 1
2. reprezentácia Slovenska
3. reprezentácia Kazachstanu 1
4. reprezentácia Poľska 2
5. reprezentácia Kazachstanu 2

Najlepší hráči:
Jozef Mihalco, Slovensko
Adam Stepien, Poľsko
Bauyrzhan Urazaliyev, Kazachstan

Igm



Vintage - Retro - Starožitnosti
Zlaté a strieborné šperky - Elektronika -  Sklo - Krištáľ - Porcelán - 

Ručné náradie - Umelecké predmety - Zberateľské predmety 

Realizujeme výkup !!!
Chcete predať, kúpiť, darovať? Občianska inzercia vo výklade.

Nájdete nás v Dome služieb na prízemí.
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- 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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ARMY SHOP SKLENNÉ
Zľavy až do 30%

 Nohavice SK originál                        Blúza SK originál
 Kapsáče   11,90 €
 Veľká poľná      2,00 €
 Mošna       1,50 €
 Košela vojenská bavlna       1,00 €
 Bundo košeľa bavlna           0,70 €

Ut., str., štvr.    
14.00-18.00 h

Sobota:               
9.00-13.0 h

0902 584 948
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verovvveVeronika Závadská

SBS kurzy v Podnikateľskom inkubátore
Od 25. septembra, info 5444 013

Zber veľkoobjemného 
odpadu sa bude konať
v auguste!

Spoločnosť Hater s.r.o. bude zvážať 
veľkoobjemný odpad 
7. - 9. augusta 2017 nasledovne: 
obytné domy, paneláky:  7.8.
rodinné domy Handlová:  8.8.
Hor. koniec, N. Lehota, Morovno: 9.8.

PATRÍ, NEPATRÍ? Môže sa nemôže? 

Objemný odpad je taký komunál-
ny odpad, ktorého rozmery alebo 
množstvo neumožňuje zber zberný-
mi nádobami (bytové zariadenia a 
doplnky).

Do veľkoobjemného odpadu NEPAT-
RÍ: biologický odpad (tráva, konáre, 
lístie,...), stavebný odpad (suť, okná, 
dvere,...), elektrické a elektronické 
zariadenia.
Občania mesta majú možnosť uložiť 
veľkoobjemný odpad v deň vývozu 
vedľa zberných nádob na zber ko-
munálneho odpadu najneskôr jeden 
deň pred stanoveným termínom 
vývozu, v deň stanoveného termínu 
vývozu najneskôr do 6,00 hod.
Občania majú možnosť veľkoob-
jemný odpad doniesť do areálu 
Skládky odpadov Handlová na 
vlastné náklady. V Čom je výhoda? 
Naša zdravá a čistá príroda!

Každoročne sa priatelia basketbalisti 
stretávajú na putovnom turnaji dru-
žobných miest.  Tentokrát to bolo 
v maďarskom Siofóku v sobotu 10. 
júna 2017 a turnaja sa zúčastnili 3 
družstvá.  Aj keď Handlovčanov po-
trápili zranenia, v súťaži sme obstáli. 
V prvom odohranom zápase vyhrala 
Handlová, ale v druhom nám domáci 
nič nedarovali a po ťažkom boji zví-
ťazili 49:48.

Tešíme sa opäť o rok na basketbale. 
Na fotografií zostava handlovského 
družstva horný rad zľava: masér, Jozef 
Kršiak, Vladimír Barniak, Ján Spevár, 
Michal Olšák, Vladko Ivan
dolný rad zľava: Peter Mendel, Podlu-
žanský, Juraj Orgler(kapitán družstva), 
Martin Melikant, Jozef Chrenko, tréner 
Ján Gregor, technický vedúci Vladimír 
Šúr, masér II. Štefan Čudaj.

Stretnutie priateľov pod deravými košmi  v Siofóku




