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Hrach na fontáne

Horúce letné dni nás zvádzajú 
schladiť svoje rozpálené telá v tieni 
stromov, altánkov alebo v čistom po-
tôčiku. Keďže do Handlovky, v ktorej 
si dnes nažívajú pstruhy s kačkami 
schody nevedú a deti by sme tam aj 
tak nekúpali, najbližším potôčikom je 
ten na námestí. 

Je určite veľmi príjemné poprechá- 
dzať sa počas horúcich letných dní 
popri vode. Handlovská fontána 
s potôčikom na Námestí baníkov 
toto leto prvýkrát zazurčala 1.júna. 
Pravdou však je, že zatiaľ sme si tento 
pocit viac neužili ako užili. Ani jeden 
projektant totiž nepočítal s tým, že 
sa fontánka stane zberným mies-
tom neporiadku, ktorý tam hádžu 
„relaxujúci“ spoluobčania. Mamičky 
sa spokojne pozerajú ako ich rato-
lesti hádžu do potôčika, všetko čo ich 
detské ručičky zodvihnú. Kamienky, 
kamene, kornútky, sponky, no proste 
všetko. Takisto sa chovajú aj väčšie 
deti a čo je smutné, aj dospelí. Čer-
padlá boli niekoľkokrát upchaté, na-
koniec poškodené tak, že ich museli 
dvakrát meniť. 

Čistenie a odstávka fontány sa stáva 
každodennou realitou. A stačilo by 
len menej ľahostajnosti, prísnejší tón, 
zopár po zadku, prípadne pokuta za 
znečisťovanie verejného priestran-
stva. Akékoľvek iné diskusie sú len 
povestným hrachom na stene. 

Predsa nemôže donekonečna väčši-
na trpieť za „zábavku“ menšiny.

 HN

V Handlovej pribudlo na verejnom 
priestranstve deťom ku ich dňu 
nové ihrisko. Vzniklo vďaka spolu-
práci mesta Handlová a programu 
Stredoslovenskej vodárenskej 
prevádzkovej spoločnosti, a.s.. 
Otváralo sa bublinkami.

Handlovskí škôlkari a žiaci prvého 
ročníka pokrstili bublinkami nové 
detské ihrisko na Morovnianskom 
sídlisku v Handlovej. Ihrisko bolo 
slávnostne odovzdané do užívania pri 
príležitosti Medzinárodného dňa detí 
primátorom mesta Rudolfom Podo-
bom a v zastúpení generálneho ria-
diteľa Stredoslovenskej vodárenskej 
prevádzkovej spoločnosti, a.s. (StvPS) 
Petra Martinku, riaditeľkou marke-

tingu a komunikácie Slavomírou 
Vogelovou. Handlovských poslancov 
zatupoval Martin Uríček a na ihrisku 
sa v piatok 2. júna 2017 o 10.00 h zišlo 
viac ako 60 detí.

Primátor mesta Handlová Rudolf Po-
doba je vďačný, že Stredoslovenská 
vodárenská prevádzková spoločnosť, 
a.s sa rozhodla investovať 10 000 Eur 
do ihriska v Handlovej: „Dlhodobo sa 
v Handlovej snažíme o to, aby deti trá-
vili svoj voľný čas zmysluplne. Neviem 
si predstaviť lepšiu aktivitu pre deti 
ako keď sa spolu hrajú na ihriskách. 
V minulosti Handlovčania postavili 
svojpomocne desiatky ihrísk, ktoré dnes 
už nespĺňajú požiadavky na bezpečnosť 
a bohužiaľ zaniknú. Napočítali sme ich 

viac ako 80 na území  mesta. Postupne 
budujeme nové, rekonštruujeme  tie, 
ktoré sa dajú zachrániť. Toto doplní 
paletu ihrísk na našom najväčšom síd-
lisku.“  Keďže v blízkosti areálu ihriska 
sú aj dve pieskoviská, mesto Handlo-
vá v nich obnovilo piesok a celé nové 
ihrisko prevzalo pod svoju správu.

Generálny riaditeľ Stredoslovenskej 
vodárenskej prevádzkovej spoloč-
nosti, a.s. Peter Martinka povedal 
o ihrisku: 
„Detské ihrisko v Handlovej je jedno zo 
štyroch ihrísk, ktoré postupne odovzdá-
me aj  v ďalších slovenských mestách.  
Ako jeden z najväčších zamestnávate-
ľov v regióne si uvedomujeme    
 ( pokračovanie na str.3) 

Bublinkami pokrstili ihrisko v Handlovej
Mostná bude mať tri ihriská
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Maľované s láskou
V mesiaci máji, ktorý prináleží všetkým mamičkám 
pri príležitosti Dňa matiek si viac ako inokedy pripo-
míname dôležitosť rodinnej súdržnosti, láskavých 
vzťahov, pocitu bezpečia a zázemia, ktoré nám 
vytvára rodina a naši najbližší. 

Preto sme deťom v našej Materskej škole na Ul. 
SNP 27 v Handlovej vytvorili priestor na vyjadrenie 
emócií a vzťahov k matke, k rodine a to spôsobom 
im prirodzeným – výtvarným prejavom. Všetky deti 

otvorili svoje srdiečka a kreslili, maľovali...s láskou. 
Zhmotnili svoje predstavy o láske do portrétov 
mamy, do kresby rodiny a do srdiečok vďaky. A tak 
sa vo štvrtok 18.mája 2017 stretli rodičia, deti, pe-
dagógovia a široká verejnosť s umeleckým cítením 
na otvorení vernisáže výtvarných prác detí z našej 
materskej školy v priestoroch KARPATY ART GALLE-
RY. Myšlienku zrealizovať vernisáž podporila svojim 
entuziazmom a pochvalnými vyjadreniami o výtvo-
roch detí pani Helena Galbavá, ktorá spoločne so 
zástupkyňou materskej školy Bibianou Chobotovou 

privítala všetkých prítomných hostí. Hlavnú ideu 
vernisáže podčiarkla pozvánka s pútavou grafickou 
úpravou, ktorú pri tejto príležitosti pripravil Tomáš 
Klenko, učiteľ výtvarného odboru ZUŠ v Handlo-
vej. V úvode potešili škôlkari prítomných básňami 
a piesňami venovanými mamičkám a rodine. 

A potom si už všetci zúčastnení mali možnosť pre-
zrieť vystavené práce detí. Vernisáž bola k nahliad-
nutiu do konca mája.

Daniela Hudáková, 
Materská škola Ul. SNP 27, Handlová

Poďakovanie a skúsme 
sa zamyslieť

V mene Elokovaného pracovis-
ka Morovnianska cesta1793/6 
Handlová ako súčasti Materskej 
školy Ul.SNP 27, chcem poďakovať 
rodičom, ktorým záleží, kde trávia 
ich deti voľnočasové aktivity a aj 
napriek vlastnému vyťaženiu prišli 
v sobotu 27.5.2017 do materskej 
školy na brigádu, kde sme upravo-
vali areál, natierali preliezky, kládli 
dopadovú zónu pod šmýkalu, mon-
tovali striešku na altánok. Menovite 
chcem poďakovať pánovi Mikulovi 

za materiál na striešku altánku, 
pani Staňovej, pánovi Bubniakovi, 
Cingelovi, Janákovi a rodine pána 
Hozlára. Musím však vyjadriť aj 
poľutovanie nad tým, že v čase, 
keď nároky rodičov na pedagógov 
ohľadne pohodlia ich detí neustále 
stúpajú, z 288 rodičov tohto praco-
viska sa prišlo pomôcť 7 ľudí. 

Skúsme sa zamyslieť nad tým, že je 
dôležité nielen požadovať a náro-
kovať, ale občas aj podať pomocnú 
ruku. Veď všetko čo robíme, robíme 
pre naše deti...

Jana Gurinová
Zástupkyňa elokovaného pracoviska

Betliar a Domica
Ako už býva dobrým zvykom, kôpka 
veselých fénixákov sa vybrala na 
ďalší „sobotnajší“ výlet. Všetci sme 
mali spoločný cieľ – poznať históriu 
a schovať sa pred horúčavou. Práve 
preto sme navštívili známu jaskyňu 
Domica a kaštieľ, ktorý poznáme z te-
levíznych obrazoviek – Betliar. 

Domica je najznámejšou a najdlhšou 
jaskyňou Národného parku Slovenský 
kras. Pozornosť púta najmä vzácnymi 
archeologickými nálezmi, bohatým 
výskytom sintrových štítov a bub-
nov, ako aj početným druhovým 
zastúpením netopierov. Tie sa nám 
riadne predvádzali a dievčatá riadne 
vyplašili. Aj napriek tomu, že v jaskyni 

nebola voda a my sme sa neplavili na 
člnoch sme boli všetci spokojní. Na-
koniec sme s úsmevom skonštatovali, 
že osud ma asi chráni pred pádom 
do potoka. Ja sa snáď povesti tej, čo 
padá do vody nezbavím:). 

V Betliari sme mali krásne počasie 
a výklad o histórii tohto kaštieľa nás 
veľmi zaujal. Každý si prišiel na svoje, 
niektorých zaujal nábytok, iných ar-
chitektúra. Ja by som najradšej ostala 
v tej obrovskej knižnici, ale povedali 
mi, že dole je múmia, čo ma rozhodne 
zaujalo viac. Prechádzku v parku pri 
kaštieli sme využili naplno. Pri vodo-
páde sme zabudli na okolitý svet. 
Šoférovi celú cestu spríjemňovalo už 
len tiché chrápanie :).

Mária Maňáková, ml.

Fero Lipták - Scriptorium
Karpaty Art Gallery vás srdečne pozýva na 
vernisáž výstavy významného maliara, ilustrá-
tora a scénografa, laureáta ocenenia Český 
Lev Fera Liptáka - Scriptorium. Fero Lipták sa 
venuje maľbe, kresbe, grafike a ilustrácii. Do-
teraz mal viac ako 15 samostatných a mnoho 
kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí.  
Ako architekt a výtvarník spolupracoval na  
slovenských filmoch deväťdesiatych rokov.                         
S režisérom Martinom Šulíkom spolupracoval 
na filmoch Neha, Všetko, čo mám rád, Záhrada, 
Orbis pictus, Zabíjačka, Krajinka, Slnečný štát.  
Za film Záhrada získal ocenenie Českej filmovej 
akadémie Český lev. Za filmovú rozprávku Čert 
ví proč, bol na toto ocenenie nominovaný.     
Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť stret-
núť sa s týmto vynikajúcim výtvarníkom a osobne a spolu si pozrieť jeho krásne 
a vtipné obrázky. 
Otvorenie výstavy bude v utorok 4.7.2017 o 17:00h. v Karpaty Art Gallery 
v Handlovej. Výstava potrvá do 4.8.2017.

Handlovčania, veľmi si to vážime, že máte dušu 
na správnom mieste  

Druhá zo siedmych etáp charitatívnej akcie Nadácie TA3 „Káčer na bicykli 
2017“ odštartovala v pondelok 26. júna 2017 z handlovského námestia. Han-
dlovčania prišli podporiť Petra Káčera na etapu, ktorá je venovaná Paťkovi. 
Primátor mesta Handlová Rudolf Podoba venoval symbolický šek 500 € a Peter 
Káčer venoval rovnako šek 500 € malému Samkovi z Handlovej, ktorý tiež potre-
buje pomoc. Káčerovu druhú etapu odštartovala Katarína Dolnická. Poďakova-
nie patrí všetkým deťom zo základných škôl v Handlovej, Komunitnému centru 
Handlová, ZUŠ -ke ako aj SZUŠ VOLCANO a ŠBK za výnimočne pekný program. 
A ešte jedno poďakovanie patrí všetkým, ktorí prázdnou SMS na číslo 832 
prispeli na dobrú vec. Charitatívna akcia končí 1. júla na Štrbskom Plese.
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Poslanci sa pred letnými prázdni-
nami stretli na svojom rokovaní 
vo veľkej zasadačke vo štvrtok,             
29. júna 2017. Na poslancov čakalo 
desať bodov rokovania. 

V nakladaní s majetkom sa poslanci 
venovali žiadosti o kúpu pozemkov 
v Handlovej a v Novej Lehote. 

Poslanci schvaľovali nové všeobecne 
záväzné nariadenie mesta o vyhra-
dených miestach na umiestnenie 
volebných plagátov počas volebnej 
kampane z dôvodu zmeny legisla-
tívy a potreby určiť miesta na výlep  
predvolebných plagátov. VZN určuje 
plagátové plochy pre voľby do Národ-
nej rady Slovenskej republiky, voľby 
do Európskeho parlamentu, voľby do 
orgánov samosprávnych krajov a voľ-
by do orgánov samospráv obcí. 

V ďalšom bode si vypočuli a schválili
správy o výsledkoch hospodárenia 
mestských neziskových organizácií 
za rok 2016 a mestských obchodných 
spoločností za rok 2016, ktoré prítom-
ným poslancom predložili riaditelia 

Rokovanie pred prázdninami 

Znečisťovanie stabilizačného násypu
Upozorňujeme  všetkých občanov na prísny zákaz ukladania akéhokoľvek 
odpadu na stavbe  „Stabilizačný  násyp Handlová“, budovaného z hlušinového 
materiálu HBP a.s. Prievidza. Stavba je zaradená do II. kategórie vodnej stavby 
a zabezpečuje geologickú a hydrogeologickú stabilitu územia mesta Handlo-
vá. Stavba stabilizačného násypu o výmere cca 4 hektáre je vo vlastníctve SR 
- Ministerstva životného prostredia SR. Pravidelný technicko-bezpečnostný 
dohľad na stavbe vykonáva Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava. Nele-
gálne skládky akéhokoľvek odpadu ohrozujú stabilitu stavby a dotknutého 
územia, zvyšujú pravdepodobnosť vzniku havárie s následkom ohrozenia ma-
jetkua obyvateľov mesta.

V prípade porušenia zákazu bude v zmysle § 115 ods.2 písm. a) zákona 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch uložená pokuta do výšky 1500,00 €.

našu zodpovednosť voči regiónom, 
našim zákazníkom a tiež voči život-
nému prostrediu a v spolupráci s ve-
dením miest a obcí pomáhame, tam 
kde je to potrebné.“

Ihrisko je určené pre deti do 14 rokov 
a obsahuje 6 hracích prvkov, lavičky 
a informačnú tabuľu s témou „Biodi-
verzita v meste“. 

Keďže je v blízkosti materskej školy 
na Morovnianskom sídlisku poteší 
určite okrem detí z blízkeho síd-
liska aj škôlkárov a pani učiteľky. 
V súčasnej dobe  je podpora aktív-
neho trávenia voľného času  tých 
najmenších veľmi dôležitá a práve 
budovanie bezpečných detských 
ihrísk, dostupných pre rodiny 
s malými deťmi,  k tomu výrazne 
prispeje. Ihrisko je  navrhnuté a 
realizované spoločnosťou, ktorá má 
tradíciu v tejto oblasti. Herné prvky 
sú z odolných materiálov, spĺňajú 
všetky bezpečnostné kvalitatívne 
kritériá a sú certifikované.

Atmosféru otvárania ihriska dopl-
nili tí, pre ktorých je ihrisko určené. 
Bublinky „fúkali“ deti z materskej 
škôlky na sídlisku a prváci zo Zá-
kladnej školy Morovnianska cesta. 
Slávnostnému odhaľovanou tabule 
s informáciami čo je to biodiverzita 
a ako sa na ihrisku správať, prispeli 
výtvarníci zo Základnej umeleckej 
školy z Handlovej pod vedením, 
učiteľa Tomáša Klenku, ktorí priamo 
na ihrisku ukázali svoju šikovnosť 
a namaľovali na plátno niečo zo 
svojho umenia. Deti dostali darčeky 
od primátora mesta v podobe jabĺ-
čok zo Slovenska a StvPS venovala 
pastelky a bublifuky.

Mostná bude mať tri ihriská
Už v týchto dňoch by sa malo v Han-
dlovej začať stavať ihrisko Žihadiel-
ko, ktoré obyvatelia mesta vyhrali 
v hlasovacej súťaži. To však nie je 
jediné športovisko, ktoré by malo na 
sídlisku Mostná pribudnúť.

Keď handlovská samospráva, spolu 
so zástupcami obchodného reťazca, 
vybrali miesto  na výstavbu Žiha-
dielka, primátor Handlovej prisľúbil, 
že v tejto časti mesta pribudne viac 
športovísk, aby spolu s ihriskom pre 
malé deti vytvorili priestor aj pre 
tých starších. Spolu so Žihadielkom 
by sa tak mali začať stavať ďalšie dve 
ihriská. Mali by mať rozlohu 13 krát 
23 metrov a mesto na ne vyhradilo 
v rozpočte 36 tisíc eur s DPH. Všetko 
by malo byť hotové do polovice 
júla.                                                          IS

Bublinkami pokrstili....

Plaváreň bude od 01.07.2017 do 16.09.2017 
z prevádzkových dôvodov zatvorená 

38871 vstupov za rok 2016
je celkový počet vstupov , čím sa opäť ukázalo, že plávanie je ideálna čin-
nosť pre ľudí všetkých vekových kategórií.
Za 286 dní  prevádzky predchádzajúceho roku sa Plavárni podarilo do-
siahnuť historicky najvyššie tržby od počiatku svojho vzniku, čím Plaváreň 
zaznamenala najúspešnejší rok. Nielen plavci, ale aj záujemcovia o cvičenie 
akým je  Aquaaerobic a Pilates, ale aj hráči stolného tenisu preukazovali 
našej organizácii priazeň počas celého roka. K veľkému úspechu tak prispeli 
aj priaznivci  ranného plávania, ktoré Plaváreň prevádzkuje v pracovných 
dňoch od 6:30. V roku 2016 sme zaznamenali 1317 takýchto plavcov.

Okrem platiacich návštevníkov služby plavárne využívajú športové kluby 
detí a mládeže, športové triedy ako aj držitelia Jánskeho plakety bezplatne. 
Touto formou mesto Handlová podporuje šport mladých v meste. Takýchto 
vstupov bolo počas roku 2016 spolu 2908.
Na základných plaveckých výcvikoch sme zaznamenali 3115 vstupov detí z 
MŠ a ZŠ z Handlovej a handlovskej doliny.
Krúžkovú činnosť a plavecké kurzy zastrešovalo 6 trénerov z Plaveckého 
klubu, ktorí počas 10 mesiacov  venovali priemerne 92 deťom 2 hodiny 
týždenne.

ZVOZ ODPADU
V mesiaci júl 2017 sa budú jednotli-
vé zložky zvážať nasledovne:

Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec
 papier  4. a 19. 7
 sklo  11.7.
 plasty  12. a 26.7.
Mestská časť Morovno, Dolný koniec
 papier 7.7.
 plasty 14. a 28.7.

a konatelia spoločností.V závere ro-
kovania predložil poslancom správu 
o aktuálnom stave vybraných pohľa-
dávok a záväzkov mesta k 31.12.2016 
vedúci ekonomického oddelenia 
MsÚ. 

Mesto Handlová na základe zmluv-
ných splátkových kalendárov za 
rok 2016 znížilo výšku komerčných 
úverov o splátky istín vo výške 195 
668,95 Eur. Na krytie časového ne-

súladu medzi príjmami a výdavkami 
bežného rozpočtu mesto využíva 
čerpanie kontokorentného úveru vo 
výške 200 000 Eur. Úver bol poskyt-
nutý v mesiaci júl 2016 od Slovenskej 
sporiteľne, a. s. so splatnosťou jeden 
rok.

Poslanecký zbor sa na pravidelnom 
zasadnutí stretne podľa schváleného 
plánu  zasadnutí v mesiaci septembri. 

JO

Zisťovanie o používaní 
palív v domácnostiach

Štatistický úrad Slovenskej repub-
liky bude vykonávať zisťovanie o 
používaní palív v domácnostiach 
prostredníctvom poverených  opy-
tovateľov v termíne od 1. 7 do 31. 
8. 2017. 

V tomto období vybrané domác-
nosti navštívi pracovník, ktorý je 
povinný preukázať sa v domácnos-
tiach služobným preukazom. Všetky 
informácie a názory, ktoré v rámci 
tohto zisťovania domácnosti poskyt-
nú, sú chránené, nezverejňujú sa a 
slúžia výlučne pre potreby štátnej 
štatistiky. 

Viac informácií nájdete na www.han-
dlova.sk alebo na stránke štatistické-
ho úradu  www.statistics.sk.
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Oprava ciest a chodníkov 
Mesto Handlová informuje,
-  oprava chodníka na Ul. 1. Mája, od 
križovatky Ul. Lipová po križovatku 
Ul. Pstruhárska potrvá do 7. júla 
2017. 
- 2. etapa opravy  Ul. Ligetskej po-
trvá do 7.júla 2017. Oprava bude 
realizovaná za úplnej uzávierky tejto 
časti komunikácie. Počas celej doby 
opráv bude na komunikácii osadené 
prenosné dopravné značenie. Mesto 
Handlová ďakuje za spoluprácu 
obyvateľom dotknutej lokality a reš-
pektovanie dočasného dopravného 
značenia.  

Vymenili zábradlie pod mostom
Zábradlie pod mostom na Železni-
čiarskej ulici pri nemocnici v Han-
dlovej už bolo staré a poškodené. 
Samospráva preto rozhodla o jeho 
výmene. 62 a pol metra pozinkova-
ného zábradlia stálo 5600 Eur. Nové 
zábradlie plný nielen bezpečnostnú 
ale aj estetickú funkciu.           

MŠ Dimitrovova 
60 ročná
Materská škola na Dimitrovovej 
ulici začala písať svoju históriu v 
roku 1957. Šesťdesiate narodeniny 
si určite zaslúžia poriadnu oslavu 
aj s niečím výnimočným. A to ne-
chýbalo. V úvode osláv sa škôlkári 
predviedli parádne - prítomným 
zaspievali slovenskú hymnu.

Za šesťdesiat rokov táto škôlka pripra-
vila na školu nespočetné množstvo 
detí. Niekdajší škôlkári sem nosia 
už nie svoje deti, ale svoje vnúčatá. 
Okrem dôvery, ktoré k tomuto zaria-
deniu majú, je za ich rozhodnutím 
určite aj prostredie škôlky. Ticho a 
pokoj uprostred rodinných domov a 
obrovský dvor, plný zelene. Pravdou 
ale je, že šesťdesiatročná dáma by 
už potrebovala face-lifting. Už toto 

leto by malo na školskom dvore 
pribudnúť detské dopravné ihrisko. 
Mesto podalo aj projekt rekonštrukcie 
škôlky s výmenou okien a zateplením 
obvodového plášťa. Ak by mesto na 
projekt nezískalo zdroje z európskych 

štrukturálnych fondov, zrekonštruuje 
škôlku z vlastných zdrojov. To primá-
tor mesta počas oslavy sľúbil malým 

škôlkárom.               

Rd, foto archív MsU

Posolstvo
Nedostatočná pozornosť zameraná 
na uplatňovanie ľudských práv, je 
nielen celospoločenský problém, ale 
aj obyvatelia nášho mesta vnímajú 
latentné pôsobenie extrémistických 
skupín. V Dome kultúry si uvedo-
mujeme absenciu cieľavedomých 
aktivít, ktoré by pomohli verejnosti 
hlbšie vnímať prejavy intolerancie, 
neochoty spolupráce a podielu jed-
notlivcov na funkčnosti komunity.

Jednou z ciest ako predchádzať pre-
rastaniu negatívnych prejavov extré-
mizmu, nacionalizmu a xenofóbie do 
našich postojov je participácia občanov 
na verejných záležitostiach. Práve preto 
sme sa uchádzali o dotáciu z Minister-
stva spravodlivosti SR, aby sme mohli 
formou workshopov, umeleckých akti-
vít a stretnutí s mladými ľudmi hlbšie 
preniknúť do tejto problematiky, priblí-
žiť im základné ľudské hodnoty a vytvá-
rať u nich také postoje, ktoré sú žiadúce 
pre slušné fungovanie spoločnosti. 

Náš projekt POSOLSTVO bol úspešný. 
Získali sme dotáciu 10 000 €. Cieľom 
projektu je cez umelecké aktivity 
mladých ľudí v rôznych umeleckých 
oblastiach – pantomíma, tanec, 
hudba, divadlo, malé javiskové formy, 
vizuálne umenie, tvorba umeleckých 
projekcií,...tlmočiť rovesníkom a širokej 
verejnosti pohľad na to, ako porozu-
mieť svetu, v ktorom žijú, porozumieť 
tomu, že ľudské práva sú cestou ako 
zlepšiť vlastný život a život ostatných, 
porozumieť sebe a svojmu miestu v 
spoločnosti. 
Tieto aktivity umožnia mladým ľuďom 
vnímať problematiku vzťahov nielen 
medzi jednotlivými ľuďmi, ale aj 
minoritnými skupinami, v prepojení 
na schopnosť pretlmočiť umeleckou 
formou názory a postoje k problémom 
súčasnej spoločnosti, akými sú prejavy 
extrémizmu, xenofóbie a nacionalizmu. 
Vyvrcholením projektových aktivít bude 
multimediálna interaktívna výstava 
„Gesto smrti“ ku Dňu boja za slobodu a 
demokraciu a komponovaný program 
„Oslava života“, venovaná Medzinárod-
nému dňu mieru. 

Projekt odštartoval 6.6., kedy sme so 
zástupcami všetkých škôl navštívili 
jeden z najzachovalejších koncentrač-
ných táborov Majdanek v Poľskom 
Lubline. Chceli sme, aby mladí ľudia na 
vlastné oči videli, kam až môžu prerásť 
extrémistické postoje akejkoľvek sku-
piny v spoločnosti, pokiaľ má jej tichú 
podporu. 
V spolupráci s Farnosťou v Handlovej 
sme v rámci Noci kostolov realizovali 
Živú knihu – besedu s rómskou aktivist-
kou, držiteľkou novinárskej ceny Janette 
Maziniovou – Motlovou. Cieľom takejto 
formy diskusie je stretnutie účastníkov 
so zástupcom menšiny, o ktorej máme 
mnohokrát predsudky a dívame sa na 
ňu cez vžité stereotypy. V spolupráci so 
ZŠ Školská sme hravou formou riešili 
otázky ľidských práv so žiakmi han-
dlovských škôl. 

A to je len začiatok. Veríme, že si mladí 
ľudia nájdu cestu k nám, aby sme spolu 
nahliadli na problematiku ľudských 
práv z iného uhla. 

Dom kultúry mesta Handlová

Úspechy ZUŠ Handlová 

Laura Minichová reprezentovala ZUŠ 
Handlová na medzinárodnej spe-
váckej súťaži Gaštanček vo Vranove 
nad Topľou. Vo farbách ZUŠ získlala 
špeciálnu cenu organizačného 
štábu. Celkom boli udelené len dve 
ocenenia. Cena diváka, ktorú získala 
domáca účastníčka a cena, ktorú 
získala práve naša Laura. Srdečne 
blahoželáme jej i pani učiteľke Anež-
ke Balušinskej.
Potešujúca správa prišla aj  z Brati-
slavy. Slavomír Dobrotka získal na 
celoslovenskej  súťaži v speve HľADÁ 
SA MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA 1. miesto. 
Veľká gratulácia patrí Slávovi a jeho 
pani učiteľke Kristíne Mišovic.

Deti pomáhajú deťom

Aj tento rok patrilo Námestie baníkov 
v Handlovej v prvý júnový deň hlav-
ne deťom. Spoločnosť Digi Slovakia, 
spolu so športovým klubom Achilles 
Handlová, s mestom a Materským 
centrom Lienka, zorganizovali dru-
hý ročník behu pod názvom Deti 
pomáhajú deťom. Pilotný ročník mal 
minulý rok veľký úspech. Digi zaň 
dokonca dostalo od mesta cenu za 
dobrý nápad. Nejde totiž len o šport. 

Podujatie má aj charitatívny rozmer. 
Deti svoj beh odbehnú pre niekoho, 
kto potrebuje pomoc. O tú sa zas 
postará spoločnosť Digi Slovakia. 
Tento rok 650 detí bežalo pre Mar-
tinku Chrenkovú.  A “vybehali” pre ňu 
parádne lehátko a odšťavovač. 

IS

Mestská polícia 
informuje  
   

Mestská polícia zaznamenala 
za mesiac máj 2017 – jún 2017              
(od 22.5.2017 do 22.6.2017) celkom 
485 udalostí. Zaevidovaných bolo 
118 priestupkov, z ktorých bolo 78 
zistených vlastnou činnosťou a 22 
oznámených občanmi mesta. Ka-
merovým systémom bolo zistených 
18 priestupkov. 

Z celkového počtu bolo 78 doprav-
ných priestupkov. V 2 prípadoch bol 
použitý TPNZOMV (tzv. papuča).
VZN č. 8/2013 – o zákaze podáva-

nia alebo požívania alkoholických 
nápojov v územnom obvode mesta 
Handlová, Novej Lehoty a Morovna 
- 6 priestupkov. Proti verejnému po-
riadku bolo riešených 13 priestupkov. 
Z toho boli 3 priestupky na úseku 
rušenia nočného pokoja, 1 priestupok 
na úseku verejného pohoršenia a 9 
priestupkov na úseku znečistenia ve-
rejného priestranstva. Proti majetku 
3 priestupky. Proti alkoholizmu – 1 
priestupok. V 15 prípadoch bol poru-
šený Zákon 282/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov (nezabrá-
nenie voľnému pohybu psa; neprihlá-
senie psa do evidencie; neoznámenie 
zmeny skutočnosti a údajov, ktoré sa 

zapisujú do evidencie, neodstránenie 
výkalov). Zákon č. 79/2015 o odpa-
doch bol porušený v 2 prípadoch.

Príslušníci mestskej polície odchytili 
7 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku (6 odchytených psov si z útul-
ku zobrali ich majitelia).

Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 127 zákrokov a 35 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objek-
tom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 20 zákrokov. 

MSP
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Letné prázdniny v MŠ

Prevádzka materskej školy počas 
prázdnin bude obmedzená 
nasledovne:
od 03.07.2017 do 28.07.2017 
– v prevádzke len elokované praco-
visko Morovnianska cesta,
od 31.07.2017 do 25.08.2017 
– v prevádzke len Materská škola 
SNP 27,
od 28.08.2017 do 31.08.2017 (3 
pracovné dni) – prerušená pre-
vádzka vo všetkých pracoviskách 
MŠ z dôvodu dôkladného čistenia 
priestorov a prípravy na začiatok 
nového školského roka.
Prevádzka v novom školskom roku 
2017/2018 začne od 04.09.2017 vo 
všetkých pracoviskách materskej 
školy.

Letné prázdniny v ZŠ

Letné prázdniny sa začínajú 
3. júla 2017 a končia 31.augusta 
2017. 
Začiatok vyučovania po prázdni-
nách je 4.september 2017 
(pondelok).

Všetkým prázdninujúcim a dovo-
lenkujúcim školákom i neškolákom 
prajeme krásne a slnečné leto 
bohaté na zaujímavé zážitky, dobrú 

V stredu, 21. júna sa v obradnej 
miestnosti MsÚ zapísali do pa-
mätnej knihy najskôr absolventi 
odborov ZUŠ a následne aj naj-
lepší žiaci handlovských škôl, 
osemročného gymnázia a ŠZŠ. 

Po podpise si z rúk primátora mesta 
Handlová Ing. Rudolfa Podobu pre-
vzali tí prví vysvedčenia o ukončení 
štúdia na ZUŠ a odmenení žiaci pa-
mätné medaily, za celoročné vý-
borné výsledky, vo vedomostných, 
športových či záujmových súťažiach 

a reprezentácií školy a mesta Han-
dlová v školskom roku 2016/2017.  

A ktorí sú tí najlepší? 
ZŠ Mierové námestie:  
Marián Zeman, Dorota Bielokostol-
ská, Richard Ďurina.

ZŠ Morovnianska cesta: 
Lenka Rückschlosová, Tomáš Bašti, 
Kristína Vrábliková.

ZŠ Školská: 
Zlatica Litwiaková, Lenka Kotiano-
vá, Ema Puváková, Lenka Bauková

ŠZŠ: Veronika Lacková

Osemročné Gymnázium I. Bellu: 
Dária Paľovová, Emma Schniererová

ZUŠ: Šarlota Schlencová, Marina 
Roháčová, Bianka Drozdová, Adela 
Gazdíková

Volcano: 
Laura Minichová,Katka Kraková, 
Emma Masariková, Petra Janíková.

JO

Noc plná nádeje
Čím by mal byť kostol? Miestom, kde prebýva Boh? 
Výstavnou sieňou nádherných obrazov, zamknutou 
pred zlodejmi na sedem zámkov? Alebo by mal byť 
útočiskom, miestom nádeje, kde spočinieme a nájdeme 
svoj pokoj. Myslím, že to posledné má najbližšie k božej 
vôli...

 „Vo dne im bola záštitou, 
noc prežiarila hviezdami.“, 

citát z biblickej knihy Múdrostí

Handlovský farár Peter Repa a kaplán Radovan Hasík po-
odomykali všetky zámky, otvorili bránu kostola dokorán, 
vyvetrali a poslali pozvanie. My sme prišli, neoľutovali a 
teraz je rad sa poďakovať.

Noc kostolov v handlovskom kostole sv. Kataríny bola 
úžasná. Ani príliš náboženská ani príliš svetská, ale hlboko 
duchovná. Po slávnostnej svätej omši bol koncert bratislav-
skej speváčky Janais. Potom o svojom živote Rómky veľmi 
úprimne porozprávala spisovateľka Janette Maziniová Mot-
lová. Počas rozhovoru s ňou si moja spolusediaca, zlatá teta, 
ktorá mi roky predávala puding v cukrárni, zaspomínala na 
svoju kolegyňu, Rómku z kolónie. Hovorila mi, že bola ne-
smierne šikovná a vedela dobre rátať. Keby to počula Janet-
te Maziniová, určite by sa potešila. Lebo toto je to, čo nám 

chcela povedať - buďme spravodliví a nehádžme všetkých 
do jedného vreca. 

Večer sa kostol ponoril do zvláštnych svetiel. Bol naozaj 
nádherný. Tiché tóny skupiny Emanuel band (mimocho-
dom, jej členom je aj náš kaplán), horiace sviečky a múr ná-
rekov, pripravený na naše priania. A potom len kroky v tme, 
ruky na drevenom zábradlí, takom hladkom po toľkých 
rukách, ktoré ho držali a nemý pohľad z veže na mesto.... 

A ako keby niekto ticho pošepol: 
Zdvihni hlavu, otvor srdce a zhlboka sa nadýchni“... 

Myslím, že presne týmto má byť pre ľudí chrám. Aby v ňom 
našli silu byť lepšími.                          

Dana Reindlová

Absolventi ZUŠ-ky a najlepší žiaci sa zapísali do pamätnej knihy 

Informácia o voľných 
pracovných miestach 

pedagogických zamestnancov 
v Materskej škole, 

Ul. SNP 27 v Handlovej.

Materská škola, Ul. SNP 27, Han-
dlová oznamuje, že od 01.09.2017 
obsadzuje tri voľné pracovné 
miesta  pre  učiteľov predprimár-
neho vzdelávania na dobu určitú. 
Bližšie informácie o požadova-
ných kvalifikačných predpokla-
doch, o zozname požadovaných 
dokladov a o iných požiadavkách 
v súvislosti s obsadzovanými 
pracovnými miestami nájdete na 
webovej stránke Mesta Handlo-
vá a webovej stránke materskej 
školy.

Mgr. Marcela Jakubíková, 
riaditeľka materskej školy

Prenájom garáže
Dám do prenájmu garáž 30m², na 
Mierovom námestí v Handlovej 
s betónovým prístupom na hlavnú 
cestu. V garáži je voda aj elektrina. 
Ide v tej lokalite o luxusnú garáž(od 
1.8.2017). Tel. kontakt: 046 5470 664
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Letné hry 
detí v minulosti a dnes

Už v dávnych časoch sa dievčatá 
a chlapci tešili na deň sv. Petra a sv. 
Pavla. U mladej generácie bol veľmi 
obľúbeným dňom, a to z čisto proza-
ického pôvodu, končil sa školský rok. 
Už s príchodom jari a nástupom leta 
sa deti schádzali na priedomí domov, 
na záhumienkoch, skrátka tam kde 
svietilo slniečko. Spoločné chvíle pri 
hre trávili aj na lúkach pri pasení husí, 
kôz či kráv. Často sa stalo, že pri hre 
zabudli na dobytok a ten zrazu spásal 
lúku na susedom poli. Dni sa predlžo-
vali a domov sa večer od začatej hry 
nechcelo. Mamy veru dlho čakali, kým 
deti poprichádzali domov.  

Hier, ktorými si dedinské deti aj v Han-
dlovej krátili voľné chvíle bolo veľmi 
veľa. Boli to hry zväčša pohybové, deti 
nesedeli doma pri peci. Obľúbené 
boli naháňačky, schovávačky, hrávalo 
sa na „slepú babu“, na „žmurku“, na 
„slepého Janka“... 

Hry s guľkami mali vášeň a na dlho 
zabavili. Vyhrať a vlastniť farebné či 
priesvitné sklenené guľôčky, ukryté 
a v platených vreckách predstavovali 
poklad a u rovesníkov zdravú závisť. 

Pri naháňačkách sa používali vyčí-
tačky: 

Eniky beniky kliky bé, 
ábr fábr domi né, 
elce pelce do pekelce, 
en ten ben, 
hybaj s kola ven... 
alebo 
Sedí ryba pri potoku, 
drží zlatý meč,
na koho to slovo padne, 
ten musí s kola preč.

Vekom mladšie deti sa hrávali často 
aj pred domami. Autá v tom čase ešte 
neboli a konskému povozu, ktorý sa 
približoval sa dalo včas vyhnúť. Diev-
čatá  sa hrávali na škôlku a hodením 
kamienka skákali striedajúc nohy, 
po kriedou vyznačených štvorcoch. 
Chlapci si zhotovovali v drevených 
šopách tragáče, na ktorých potom 
súťažili púšťajúc sa dole kopcom, ale-
bo v nich vozili dedinou dievčence. 
K povinnej výbave chlapca na dedine 
patril malý vreckový nožík, rybička. 
Hrdo ho vystavovali medzi sebou, 
pretože ho dostali ako darček od svo-
jich otcov. Chlapci sediac pri vrbinách 
na lúkach, zvádzali dlhé hodiny súťaž 
o vystrúhanie najkrajšej píšťalky. 
Deti sa hrávali spoločne rozmanité 
tvorivé spoločenské hry, cvičili 
divadlo, čas im ubehol aj pri hre na  
salaš, kde do hry zapájali aj domáce 
zvieratá. 
Chlapci na lúke hrávali futbal s han-
drovou loptou, samozrejme na boso 
a dievčatá sa zabávali s handrovými 

bábikami, ktoré česali a obliekali 
ovíňajúc ich do farebných handričiek. 
Kupované, do krásnych šiat obleče-
né bábiky prenikali do dedinského 
prostredia veľmi pomaly. Prvé hračky 
kupovali rodičia svojim deťom na 
jarmokoch, kam chodievali predávať 
svoje výrobky a dopestované plo-
diny. 

Deti však napriek letu a hrám po-
máhali svojim mamám pri zbieraní 
byliniek na lúkach, pri prácach na poli 
či zbere úrody. Chlapci  oberali ovocie 
zo stromov a dievčatá pomáhali variť 
lekvár a neskôr aj kompóty. Starší 
chlapci pomáhali otcom na lúkach 
kosiť, dievčatá chodili trávu hrabať. 

Hry sa dedili medzi rovesníkmi rok-
mi. Nie je to ani tak dávno, keď sa 
prázdninujúce deti ráno stretávali 
pred činžiakom. Dievčatá skákali cez 
gumu a chlapci hrali futbal. Nechý-
bala spoločná hra na schovávačku 
či karty na deke. Voľný čas a slnečné 
dni prázdninujúce deti  trávili vonku, 
na preliezkach, s bicyklom, zbierali 
céčka, farebnou kriedou kreslili na as-
faltové chodníky. Večer mamy kričali 
z okien a volali ich domov. 
Neboli mobily, internet, facebook. 
Skúste si počas letných dvoch mesia-
coch prázdnin užiť slnko a voľno a ne-
presedieť ho pri počítači a internete.

JO

Prebúdzanie 
spomienok
V Senior Centre sa snažíme pristupovať ku klientom 
individuálne, podporovať ich, a pripravovať voľnoča-
sové aktivity, ktoré v nich oživia spomienky na časy, 
ktoré prežili a umožnia im prežívať bohatý život.

Pán Ondrej je obyčajný človek, ktorý svoj pracovný život 
prežil pod zemou, medzi uhlím a ostatnými nerastmi. 
Možno práve preto sa v jeho mysli zrodili farebné sny, 
ktoré počas svojho života „ukladal“ na plátno. Maľoval 
chalúpky, krajinky, ale i morské pobrežie. Po ťažkom 
úraze sa však musel svojej farebnej palety vzdať. Po 
mnohých rokoch sme spoločne počas terapií začali vy-
volávať spomienky na dávno zabudnutú vôňu olejových 
farieb a krásu bieleho maliarskeho plátna. Spomienky sa 
začali pomaly zhmotňovať a pán Ondrej opäť chytil do 
ruky štetec a nesmelo sa ním začal dotýkať farieb. Určite 
pretečie ešte mnoho vody, kým sa navrátia všetky spo-
mienky a pán Ondrej získa opäť ten správny grif, akým 
pred mnohými rokmi nanášal farby na plátno a vytváral 
tak jedinečné obrazy. My však spoločne veríme, že čas je 
zázračný lekár a jedného dňa, keď pominie i bolesť na 
duši, uvidí pán Ondrej svet vo farbách toho mladého 
muža, ktorý v ňom určite niekde drieme.

Medzi obyvateľmi máme aj veľmi šikovného modelára, 
pána Štefana. Pod jeho rukami rastú miniatúry domov, 
lietadiel a najnovšie aj kostol. Pán Štefan bol ako dieťa 
členom železničiarsko-modelárskeho klubu. Dnes, keď 

už má viac času, sa opäť vrátil k svojmu pôvodnému ko-
níčku z detstva. Modelárstvo si vyžaduje veľa trpezlivosti, 
kus fantázie a veľa času a chcenia. Pán Štefan  je veľmi 
skromný a vďačný za každý kartón, temperové farby, 
lepidlo, polystyrén, či špajdle. A my sme radi, že tu máme 
takého šikovného člena našej Senior rodiny.

Inštruktorky
sociálnej rehabilitácie

Liek proti starnutiu? 
Pohyb.

V roku 50. výročia Handlovských 
športových hier sa nedali zahanbiť 
ani seniori. O športové prvenstvá 
bojovali v sobotu 10.júna v disciplí-
nach: hod bremenom do diaľky, 
hod do basketbalového koša, kop 
do futbalovej bránky, hod graná-
tom a vrh guľou. Bojovalo sa ako o 
život. A takto to nakoniec dopadlo:

Ženy:
1. Únia žien
2. Karpatskonemecký spolok
3. Klub dôchodcov

Muži:
1. Červený kríž
2. Slovenský zväz zdravotne 
     postihnutých
3. Karpatskonemecký spolok

Karpatskonemecký spolok sa stal 
držiteľom putovného pohára. 
My sme zo športového areálu ZŠ 
Morovnianska cesta odchádzali op-
timisticky naladení - videli sme, že 
byť seniorom neznamená prestať 
aktívne žiť.                                     

 Rd

Spracovanie 
účtovníctva

(jednoduché, podvojné), 
mzdy, DPH, daňové priznania. 
Handlová a okolie. 
Tel. kontakt: 0905 971 261, 
mail: sabova21@gmail.com

V mesiaci máj/jún 
sme sa rozlúčili 

Tibor Velmovský 78 rokov 
Jozef Lacena 76 rokov
Oľga Ulbriková 91 rokov
Ján Žibek 70 rokov
Júlia Wagnerová 88 rokov
Magdaléna Franková 85 rokov
Etela Chrenková 93 rokov
Alfonz Kačák 78 rokov
Michal Kuzmín 33 rokov
Karol Hanzlian 64 rokov
Júlia Přenosilová 80 rokov

Zoznam v rubrike je vytvorený na 
základe súhlasu pozostalých so 
zverejnením informácie.



Handlovské         noviny 7

 Dňa 1.7.2017 uplynuli 2 roky, 
čo nás navždy opustil náš 
manžel, otec

Marián Bezák
S úctou a láskou spomína 
manželka, synovia Marián a 
Peter a brat Rudolf s rodinou.

V týchto dňoch si pripomíname 
5. výročie úmrtia našich rodičov 

Márie a Vladimíra Krištofcových. 

S láskou a úctou spomínajú deti 
s rodinami a vnúčatá.

Dňa 22.7.2017 uplynie 
10 rokov, čo nás opustila 
milovaná mamička 

Jozefa Košová. 
S úctou a láskou spomínajú 
dcéry Anka a Ľubka. Kto ste 
ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.

Dňa 25.7.2017 si pripomíname 
10. výročie, čo nás opustila 
naša mamička, starká a pras-
tarká 

Katka Štifnerová. 

S láskou spomínajú deti 
s rodinami.

Odišiel nám navždy,  bez rozlúčky.  
Zostalo po ňom všetko to, čo jeho dobré 
a šľachetné srdce za života rozdalo. 

Dňa 4.7.2017 
si pripomíname 6 rokov, 
čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, 
dedko a brat 

Vladimír Ziman. 

S láskou spomínajú 
manželka, deti, vnuci, sestry a celá rodina.

V mene rodiny Hanzlianovej vyslovujeme 
úprimné poďakovanie príbuzným, priateľom, 

susedom a známym za 
prejavy sústrasti, za kve-
tinové dary a za účasť na 
poslednej rozlúčke s naším 
drahým a milovaným man-
želom a otcom 

Karolom Hanzlianom. 

Manželka a deti s rodinami.

Dňa 12.6.2017 uplynuli 3 roky, čo nás navždy  
opustil náš milovaný otec, dedko 

František Vráblik. 
Dotĺklo srdce ,oči sa zavreli, 
stíchol hlas a veľký smútok 
ostal v nás. Osud ti nedoprial 
s nami dlhšie byť, no v našich 
srdciach budeš navždy žiť. 

S láskou a úctou spomínajú 
deti František s rodinou, 

syn Ján, dcéra Anna s rodinou, syn Peter, Pavol, 
dcéra Mária a vnučky Monika, Rebeka, Anna 
a Mária.

Vždy, keď sa o tebe rozprávame, padajú slnečné 
lúče do našich duší. Stále žiješ v našich srdciach- 
tak, akoby si nikdy neodišiel... 

Dňa 18.6.2017 uplynul prvý 
smutný rok od chvíle, čo 
navždy stíchlo srdce nášho 
milého 

Števka Lehockého. 
S láskou spomína priateľka 
Mirka a celá smútiaca 
rodina. 

„Kto bol milovaný, nebude zabudnutý.“

S tichou spomienkou ku 
hrobu chodíme, pri plameni 
sviečok na teba myslíme. 

Dňa 29.6.2017 uplynuli 
3 roky, čo nás opustil 

Jozef Vajnorák. 
S láskou spomína manželka, 
dcéra, vnukovia.

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

10.7.2017 uplynie 6 rokov, 
čo nás opustil náš syn 

Ferko Satina. 
S láskou spomínajú rodičia 
a ostatná rodina.

Keď odíde človek, nedá sa iné, len spomínať 
a v duchu mať rád. Zapáliť sviečku na hrobe, 
kytičku kvetov dať a za všetko krásne ďakovať. 

Dňa 3.7.2017 uplynuli 4 roky, 
čo nás opustil skvelý človek, 
manžel, otec a dedko 

Tibor Greguš. 

S láskou spomína manželka 
a dcéry s rodinami.

Dňa 17.7.2017 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec 
a dedko 

Stanislav Arbet.
S láskou a úctou spomínajú 
manželka, synovia s rodinami 
a vnučky. Ocino, chýbaš nám.

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí.  
Aj keď nie si medzi nami, v srdciach našich žiješ s nami. 

Dňa 28.7.2017 uplynie 1 rok, 
čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec a starý 
otec 

Miroslav Laurenčík. 

S láskou spomína manželka 
Oľga, deti Zuzana a Tomáš 
s rodinami.

Dňa 18.7.2017 si pripome-
nieme 1. smutné výročie 
od smrti nášho drahého 
manžela, otca, starkého 

Pavla Minicha. 
Spomína manželka, dcéry, 
vnučky a pravnučka.

Dňa 28.7.2017 uplynú 
2 roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
manželka, mamička, starká 

Anastázia Hocková. 
Spomíname s láskou. 
Manžel, syn a  dcéry 
s rodinami.

Dňa 29.6.2017 sme si 
pripomenuli 20 rokov, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý otec 

Valér Strážovský. 

S láskou spomína celá 
rodina.

Dňa 4. júla 2017 uplynulo 5 rokov od chvíle, 
čo sme sa rozlúčili s našim manželom, otcom, 

starým a prastarým otcom 

Ing. Michalom Pekárom. 

Odišiel, ale zostal v našich 
srdciach. Kto ste ho poznali, 

venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, syn a dcéra s rodinami.

Dám do prenájmu 
skladovacie aj kancelárske 
priestory 
(areál bývalé Oceľové konštrukcie)
Kontakt: 0905 649 570



Po 60 rokoch
Záver mesiaca máj je časom ma-
turít. V utorok 30.5.2017 patril 
maturantom z pred 60 rokov, 
ktorí pod vedením prof. Auxta 
maturovali na 11-ročnej SVŠ 
(strednej všeobecno-vzdelávacej 
škole) v roku 1957. 

Úspešne zmaturovalo všetkých 44 
žiakov, z ktorých 26 pokračovalo 
v štúdiu na vysokých školách a 18 
sa zapojilo do pracovného pome-
ru, prevažne v podniku Veľkobaňa 
Handlová, n.p. Tu sa zapájali do 
rozvoja technológie dobývania, 
pomáhali zavádzať výpočtovú tech-
niku, organizovať rôzne podujatia 
a ich propagáciu. Zamestnancom 
podniku cez „uhlobarónku“ Mag-
dalénu Hockovú, rod. Balážovú bolo 
prideľované deputátne uhlie. Na 
reprezentácii Handlovej v celoštát-
nom merítku sa podieľali Gertrúda 
Hanzlíková-Grolmusová a Hilda 
Bagová-Oswaldová v basketbale 
žien. Baník Handlová vo futbale 
slušne reprezentoval Jozef Cibulka. 

Špičkou jubilujúcich maturantov 
je profesor MUDr. Ján Štencl CSc. 
(viď HN z januára t.r.), ktorý je za 
svoju poradenskú činnosť v oblasti 
zdravotníctva a charitatívnu činnosť 
v mnohých oblastiach čestným 
občanom mesta Handlová od roku 
2006. 

V roku 2016 bol uvedený do 
Dvorany slávy slovenskej medicíny. 
Pri príležitosti 60 výročia úspeš-
ných maturít prijal jubilujúcich 

maturantov v obradnej miestnosti 
primátor Handlovej Rudolf Podoba 
a prípitkom poprial prítomným 
hlavne pevné zdravie a spokojnosť 
so svojimi najbližšími. 

Potom už nasledovalo spoločné 
fotografovanie a spomienky na 
pracovné a životné osudy pri spo-
ločenskom posedení v sprievode 
kvalitných muzikantov.

J. Cibulka
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Moje a tvoje práva

Žijeme vo svete, v ktorom 
vnímanie hodnoty človeka sa 
mnohokrát zakladá na stereoty-
poch a predsudkoch. Farba pleti, 
krajina pôvodu, či spoločenské 
postavenie – aj to sú veci, ktoré 
ešte dnes, v 21. storočí, môžu 
niekomu prekážať.

S jasným cieľom ukázať mladým, 
ako môžu práve tieto postoje zma-
nipulovať naše vnímanie reality, si 
pomocnú ruku navzájom podali 
Dom kultúry so Základnou školou 
na Školskej ulici.

13. júna, v krásne slnečné pred-
poludnie sa v priestoroch Domu 
kultúry stretli 5-členné družstvá zo 
všetkých handlovských základných 
škôl. Prostredníctvom rôznych ak-
tivít, hier či dokumentu odkrývali 
tajomstvá postáv, z ktorých každá 
predstavovala jeden pojem brániaci 
rozvoju medziľudských vzťahov 
- diskriminácia, xenofóbia, predsu-
dok či ľudské práva bez povinností. 
Družstvá postupne vyjadrovali to, 
čo cítia. Získavali nové poznatky, 
formovali svoje postoje. Diskutovali 
o tom, čím možno tieto pojmy v na-
šich životoch nahradiť. Uvedomili si, 
že nevyhnutnou súčasťou ľudských 
práv sú povinnosti. Pochopili, že ak 

pojem diskriminácia nahradíme to-
leranciou, každý človek má rovnakú 
hodnotu. Zistili, že pri postupnom 
odstraňovaní xenofóbie z našich 
myslí pomáha otvorenosť. A ak  zlo-
žíme okuliare, cez ktoré vnímame 
informácie a objektívne pozrieme 
na človeka, dokážeme sa  zbaviť 
predsudkov.

Na záver boli všetci odmenení mi-
lou maličkosťou. Veríme, že práve 
títo mladí ľudia, ktorí si uvedomili, 
v čom spočívajú korene predsudkov 
a odkiaľ sa berú naše stereotypné 
postoje, budú v budúcnosti nápo-
mocní celému svojmu okoliu pri 
riešení otázok rovnosti a spravodli-
vosti.                                             DKMH

Jubilanti  

V mesiaci jún 2017 
svoje jubileá oslávili

Emília  Žabenská
Emília  Siraňová
Antónia  Sýkorová
Regína  Nagyová
Sidónia  Balázsová
Margita  Javorková
Marta  Madajová
Jolana  Nieburová
Tomáš  Tóth
Mária  Jelineková
Vojtech  Papp, Ing.
Anna  Grenčíková, Mgr.
Irena  Líšková
Mária  Melikantová
Želmíra  Rosenbergerová
Alžbeta  Majtánová
Pavel  Šauša
Jozef  Madola
Jozef  Nagy
Dušan  Šimko
Peter  Tóth
František  Uhrovčík
Amália  Siváková
Judita  Gavlíková
Gejza  Baláž
Pavel  Ondruška
Pavel  Danko
Magdaléna  Sihelská

Mesto Handlová sa pridáva ku 
gratulantom a praje veľa  zdravia 
a životného elánu.

Novonarodené detičky
máj/jún 2017

Damián  Lacko
Matúš  Jedlovský
Hektor  Lacko
Peter  Prokein
Peter  Kačák
Alex  Švec
Janka  Rajnohová
Nina  Brunnerová
Lea  Mokrá
Eliška  Mikušová
Veronika  Keratová
Sofia  Zelenáková
Rebeka Ľubica Mačáková
Alžbeta  Lacková
Natália  Arvayová
Sara  Jurenková
Elena  Mihalusová

Zoznamy sú zostavené v poradí, v akom 
boli doručené oznámenia o narodení  
z príslušných matrík.

Nová aktivita OZ Žiar

OZ Žiar sa opäť uchádza o štatút 
miestnej akčnej skupiny. Čo to 
pre nás znamená? Uchádzame 
sa o sumu 1 330 098,11€ v zá-
kladnej alokácii a 1 197 088,30€ 
v alokácii výkonnostnej na zákla-
de spracovanej Stratégie rozvoja 
územia OZ Žiar, ktorú budeme 
realizovať a postupne napĺňať.

Načo sú financie určené? V stratégii 
sme si na pracovných stretnutiach 
za účasti zástupcov samospráv, 

podnikateľského ale aj občianske-
ho sektora, zadefinovali oblasti 
podpory -  cestovný ruch, verejná 
infraštruktúra a rozvoj podnikania 
a služieb. Do týchto oblastí bude 
celá podpora smerovať. V praxi 
to bude zjednodušene povedané 
fungovať tak, že OZ Žiar podľa sta-
noveného harmonogramu vyhlási 
výzvy na predkladanie projektov, 
následne  ich vyhodnotí a zazmluv-
ní s úspešnými žiadateľmi. 

Ako sa to žiadatelia dozvedia? V prí-
pade získania štatútu MAS bude OZ 
zabezpečovať informačné semináre, 

školenia, workshopy a pod., kde zís-
kajú žiadatelia potrebné informácie 
a poradenstvo. 

Dokedy budeme vedieť výsledok,či 
sme boli úspešní? Podľa harmono-
gramu vo výzve riadiaci orgán za-
bezpečí vyhodnotenie do augusta 
2017. V prípade, že získame štatút 
MAS, podporíme podľa akčného 
plánu uvedeného v stratégii 40 roz-
vojových projektov pre samosprávy, 
podnikateľov, ale aj občianske 
združenia. 

Erika Jonasová, OZ Žiar



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

Sedacia súprava  Novona

0917 539 165

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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Zľavy až do 
výšky 40%

Regál ALIS 114 €

Taburet ARON  29 € Kancelárske 
kreslo         
69 €

Kam 
cez prázdniny
LETO NA NÁMESTÍ 
7.7. o 17,00 – STOP BAND 
- z každého rožka troška (koncert)
21.7. o 17,00  ÚSVIT 
- country  (koncert)
28.7. o 17,00 – VEGA 
- hviezda TV Šláger (koncert)
4.8. o 17,00 – O dvoch hrochoch 
Divadielko Severka 
(divadielko pre deti)
11.8. o 17,00 – Pé Dé a priatelia 
- pop rock (koncert)
18.8. o 17,00 – COLOR 
- pop (koncert)

Podujatia sa konajú len v prípade 
priaznivého počasia.

Počas jednotlivých podujatí sa môžu 
prezentovať výrobcovia handmade 
výrobkov z Handlovej.
Kontakt: cukan77@gmail.com.

Prázdninové stredy 
v knižnici pre deti, rodičov aj 
starých rodičov.
Každú stredu o 10.00 hodine spestrí-
me deťom prázdninové dopoludnia 
hlasným čítaním.

BAŽANT 
KINEMATOGRAF 2017
Po roku k nám opäť zavíta 
retroautobus s nádielkou kvalitných 
slovenských a českých filmov. 
Uvidíme sa na Námestí baníkov v 
Handlovej od utorka 11.7. do piatku 
14.7. 2017 vždy o 21.30 na Námestí 
baníkov Handlová.
11.7.  OBECNÁ ŠKOLA
Československo, 1991, 100 min.
12.7.  UČITEĽKA
Slovensko/Česko, 2016, 102 min.
13.7. TEÓRIA TIGRA
Česko/Slovensko, 2016, 101 min.
14.7.   SEDEM ZHAVRANELÝCH  
 BRATOV
Slovensko/Česko, 2015, 108 min.

DIGITÁLNE KINO BANÍK
NAJDOSTUPNEJŠIE PREMIÉRY 
V OKRESE 
Vstupné na premiéry iba 4 Eurá.
Aktuálny program nájdete vždy na 
www.kino.handlova.sk 
046/ 5 475 439

Centrum voľného času 
pripravilo:
· návštevu kúpaliska, jazdu na koňoch, 
lezenie na Bouldrovej stene, turistiku 
spojenú s opekačkou, výlety na Re-
matu, do ZOO do Bojníc, tréningy boj. 
umenia Aikido, športové turnaje

Bližšie info: 
· M. Soláriková, 0918 525 035
· P. Deliová  0908 034 510
· D. Koloredyová  0908 405 710
· A. Boťanská 0905 615 305
· M. Gešvantner – Burčová 
  0949 770 848

Letné aktivity podľa zamerania
Príroda  3. – 7. 7.2017
PIRÁTI  10. – 14. 7. 2017
ŠPORT  17. – 21. 7. 2017
ROZPRÁVKA   21. – 25. 8. 2017

SBM - Expozícia uhoľného ba-
níctva na Slovensku, Handlová  
pozýva

Každý prázdninový UTOROK
a okrem zaujímavej prehliadky 
môžete tešiť na zábavný kvíz s od-
menou. V eko-dielničke si vyrobíme 
netradičné pohľadnice, ktoré za vás 
pošleme.
Každý prázdninový PIATOK film
„Ako baník k zlatu prišiel“ je prvá 
štiavnická rozprávka, v ktorej sa do-
zviete niečo zo života baníkov.
Návštevy prázdninových utorkov 
a piatkov, ako aj  eko dielne, nám, 
prosím, nahláste aspoň deň vopred 
na telefónnom čísle 046/5423 973, 
0903 411 011, alebo elektronickou 
poštou na adresu: 

Autobus do rozprávky
Ak ste chceli v sobotu 24.júna zažiť 
rozprávkové dobrodružstvo, museli 
ste nastúpiť do rozprávkového au-
tobusu. V ňom vám sprievodkyňa 
prezradila, čo všetko na vás v Roz-
právkovom lese čaká – postavičky 
z obľúbených rozprávok, Máša a 
Míša, dobrá Ježibaba, ale aj Cirkus 
obrov, rocková skupina PellMell 
59, rôzne súťaže, atrakcie či škola 
pantomímy. 

Cesta rozprávkovým lesom je jed-
ným z naúspešnejších podujatí v 
Handlovej. Priazeň ľudí si dokázalo 
udržať dlhých 39 rokov. Rok, čo rok 
na Jednu studničku prichádzajú ľu-
dia, aby svojim deťom či vnúčatám 
dopriali trochu zázračného sveta 
rozprávok. A koľko ich je? Každý rok 
približne 1500.

Organizátori: mesto Handlová, 
dom kultúry, Centrum voľného času, 
Detský a mládežníčky parlament, 
Hater Handlová s.r.o. a Mestský 
bytový podnik, s.r.o. ďakujú za 
pomoc pri organizácii podujatia 
všetkým dobrovoľníkom a hlavne 
partnerom podujatia - Nadácii pre 
šport a kultúru HBP, spoločnostiam 
STRABAG, Agroprodukt Slovakia 
a.s., FIN.M.O.S., HRC Ligeta, Citroen, 
BCF, COOP Jednota a Steiger. 

HN
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INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE

Leto s dobrou knihou 
a rozprávkami!

Prázdninové stredy 
v knižnici pre deti, rodičov aj starých 
rodičov.
Každú stredu o 10.00 hodine 
spestríme deťom prázdninové 
dopoludnia hlasným čítaním. 
Počas „Rozprávkových dopoludní 
v knižnici“ si budeme spolu s deťmi 
(prípadne aj s rodičmi a starými 
rodičmi), čítať najkrajšie, najzaují-
mavejšie, najveselšie rozprávky a 
príbehy z obľúbených kníh. Zážitky 
z dobrodružnej cesty po svete kníh 
a príbehov si deti doplnia v tvori-
vých dielňach. Všetky práce budú 

na konci prázdnin vyhodnotené a 
tri najkrajšie odmenené. 
Vstup na podujatia je pre deti aj 
dospelých voľný a zdarma.        

12.7. Pipi Dlhá Pančucha 
(A. Lindgrenová)

19.7. O medvedíkovi bez mena 
(M. Lazarová)

26.7. Zverinec na siedmom po-
schodí (P. Gajdošík)
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)

Otváracie hodiny MsK
v termíne 

od 1. 7. do 30. 8. 2017

Knižnica na Námestí baníkov:
pondelok – piatok    8.00 – 17.00 h

Súčasťou Mestskej knižnice je 
novootvorená letná čitáreň pred 
knižnicou. V čase otváracích hodín 
si tu môžu čitatelia posedieť, prečí-
tať dennú tlač, časopisy. 

Pobočka knižnice v ZŠ MC 
bude od 15. 07. 2017 zatvorená a 
od 01. 09. 2017 zrušená.
Knihy bude možné vrátiť a požičať 
si v knižnici na Námestí baníkov. 
Čitateľský preukaz je platný.

Nezabudnite navštíviť knižnicu a 
požičať si knihu na dovolenku! 

Rozhýbme sa 2017

Krásne slnečné počasie už od rána 
31. mája prialo tradičnému športo-
vo-zábavnému dňu v ZŠ Školská. 

Dopoludňajšiu časť vyplnil Mikrore-
gionálny turnaj  vo futbale, ktorý 
slávnostne otvorila riaditeľka školy, 
Ľudmila Pogádlová. Na turnaji súperili 
tri vekové kategórie. 
Najstaršiu kategóriu tvorili žiaci 7. až 
9. ročníka v zastúpení škôl: ZŠ Miero-
vé námestie, ZŠ Morovnianska cesta, 
ZŠ Školská, ZŠ Chrenovec Brusno, 
Gymnázium Handlová. Pozvanie 
prijali aj futbalisti zo športových tried 
ZŠ Energetikov Prievidza. B kategóriu 
tvorili mladší žiaci 5. a 6. ročníka škôl: 

ZŠ Chrenovec Brusno, ZŠ Morovnian-
ska cesta, ZŠ Školská a ZŠ Energetikov 
Prievidza. Zahanbiť sa nedali ani diev-
čenské futbalové tímy kategórie C 
v zastúpení žiačok 5. – 9. ročníka zo ZŠ 
Chrenovec Brusno, ZŠ Morovnianska 
cesta a ZŠ Školská. 
Umiestnenie na prvých troch pozí 
ciách bolo nasledovné:

A kategória
1. miesto: ZŠ Energetikov, Prievidza
2. miesto: ZŠ Školská, Handlová
3. miesto: ZŠ MC, Handlová

B kategória
1. miesto: ZŠ Chrenovec Brusno
2. miesto: ZŠ Energetikov, Prievidza
3. miesto: ZŠ MC, Handlová

C kategória
1. miesto: ZŠ Chrenovec Brusno
2. miesto: ZŠ Školská, Handlová
3. miesto: ZŠ MC, Handlová

Jednotlivé zápasy turnaja prebehli v 
dobrej priateľskej nálade. Pre všetkých 
športovcov bolo zabezpečené občer-
stvenie a ocenenia pre víťazov. 

V popoludňajších hodinách pokračo-
valo podujatie rôznymi športovými 
atrakciami, ktoré škola ponúka. Deti si 
v rytme hudby zaskákali na trampolín-
kach, svoje telo spevňovali cvičením 
s overballom, fit loptami... Najmladší 
žiaci prekonávali prekážkovú dráhu, 
v telocvični školy boli pripravené 
ukážky netradičných športov. 

Športovo-zábavné popoludnie bolo 
spojené s talentovými skúškami 
žiakov do športovej triedy zameranej 
na futbal. Po úspešnom absolvovaní 
talentových skúšok sa konal turnaj 
hráčov staršej a mladšej prípravky FC 
Baník HN a dvoch družstiev zúčastne-
ných hráčov žiakov školy. Všetky deti 
preukázali svoj talent za podpory hrá-
čov FC Baník HN, ktorí ukončili turnaj 
autogramiádou. Každé dieťa bolo za 
svoj športový výkon ocenené.

Naše poďakovanie patrí všetkým zú-
častneným športovcom, pedagógom 
a priateľom školy za príjemný, špor-
tom naplnený deň!

Mgr. Peter Krištín

Slovenský pohár 
v Handlovej
V sobotu 27. Mája 2017 sa v Han-
dlovej,  v priestoroch telocvične Zá-
kladnej školy na Mierovom námestí, 
konalo prvé kolo Slovenského pohára 
JIPAST kategórie C v športovej gym-
nastike. Zúčastnili sa ho aj Handlov-
ské gymnastky, ktoré si svoju účasť 
vybojovali v kvalifikačných kolách 
v Handlovej a v Brezne.  Dievčatá 
podali pekné výkony a v silnej kon-
kurencii z celého Slovenska sa určite 
nestratili. 

Najmladšie žiačky:
25. miesto – Romanka Ivanová
Mladšie žiačky:
9. miesto – Adela Gazdíková
29. miesto – Vanessa Pavlíková
Staršie žiačky:
9. miesto – Hana Kotlárová
22. miesto – Nikola Nieburová

Juniorky:
2. miesto – Viktória Matiašková
Ženy:
4. miesto – Laura Koštialová
Klub športovej gymnastiky Handlová 
sa v súťaži družstiev umiestnil na 3. 
Mieste. Martinov putovný pohár pre 
najlepšiu gymnastku klubu získala 
Adela Gazdíková.

Pre dievčatá to bolo posledné jarné 
kolo Slovenského pohára, no už te-
raz sa pripravujú na jesenné súťaže. 
Pokiaľ má vaše dieťa záujem zúčastniť 
sa tréningov tiež, radi ho privítame 
v telocvični Základnej školy Morov-
nianska cesta každý pondelok, stredu 
a piatok od 16:30 počas celého škol-
ského roka.                 Mária Kotríková

O kôš mesta Handlová
V dňoch 23. a 24. júna 2017 sa na 
Námestí baníkov v Handlovej usku-
točnil už 33. ročník basketbalového 
turnaja pod názvom „O kôš mesta 
Handlová“, ktorý bol súčasne  aj 23. 
ročníkom Memoriálu Ondreja Havia-
ra. Podujatie otvoril primátor mesta 
Handlová Rudolf Podoba, ktorý ako 
hráč odohral aj 1. ročník. Úvodný 
rozskok vyhodil zakladateľ turnaja 
Jaroslav Daubner. 
Celkom sa na turnaji odohralo 15 
zápasov systémom každý s každým. 
V krásnom počasí diváci videli množ-
stvo zaujímavých zápasov. V štyroch 
prípadoch rozhodlo až predĺženie.      
V zápasoch sa predstavili viacerí hráči 
extraligy a reprezentanti SR.  Víťaz-
stvo obhájilo posilnené družstvo 
Starcov. Najstarší hráč bol 60 ročný 
Jaroslav Daubner a najmladší 15 
ročný Noel Mikič. Vyhodnotenie pri 
guláši bolo u ďalšieho basketbalistu, 
v reštaurácii 120-ka, u Jána Spevára.
Najlepší strelci: Stojanov /Otázniky/ 
77 b. Baldovský /Starci/ 76 b.  Tomáš 
Mrviš / A ZASE/ 63.
Konečné  poradie: 
1. STARCI    
2. Čajaci       
3. A ZASE    
4. Otázniky   
5. Odchovanci 
6.SLÁVIA 
Budúci, 34. ročník, ktorý sa stane 
súčasne aj Memoriálom primátora 
mesta Handlová Peťa Hromádku 
bude organizovať v závere júna 2018 
družstvo A ZASE.

Víťazi turnaja za posledných 10 
rokov:
2008 - Slávia, 2009 - A ZASE, 2010- 
Starci, 2011- A ZASE, 2012- A ZASE, 
2013 -  A ZASE, 2014 - Odchovanci, 
2015 - A ZASE, 2016 - Starci, 2017- 
Starci.

Jaroslav Daubner
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Turnaj Nováky
Dňa 17.6.2017 sa mladšia prípravka 
FC BANÍK HN HANDLOVÁ zúčastnila v 
Novákoch na turnaji Summer Football 
Tournament 2017.

Výsledky FC BANÍK HN HANDLOVÁ
FC BHN HANDLOVÁ - ŠK DOLNÉ 
VESTENICE 2:2
FK TEMPO PARTIZÁNSKE - FC BHN 
HANDLOVÁ 4:0
FC BHN HANDLOVÁ – FC SLOVAN 
HLOHOVEC 3:2
ŠK BERNOLÁKOVO - FC BHN HAN-
DLOVÁ 5:0

Naše mužstvo skončilo so 4 bodmi a 
horším skóre oproti ŠK DOLNÉ VES-
TENICE na nepostupovom 4. mieste. 
Trénera však tešila bojovnosť a chuť 
po víťazstve, ktorú chlapci ukázali. 
Chlapci nastúpili do každého zápasu 
disciplinovane s veľkou bojovnosťou. 
Napriek tomu, že nie vždy sa nám 
podaril dosiahnuť pozitívny výsledok 
nás teší, že do každého zápasu sa 
zapojili všetci hráči, ktorí zabojovali o 
základnú zostavu.

Turnaj Kraľovany
O necelých 24 hodín sa naša 
mladšia prípravka zúčastnila 
futbalového turnaja KRAĽO-
VANY QUICK SPORT CUP 2017.
Turnaja sa zúčastnili tak, ako každý 
rok, mužstva z celého Slovenska 
a tak bolo o kvalitu postarané.                         
Organizácia bola na vysokej úrovni.
Hralo sa hracím systémom 5+1 a 
striedalo sa hokejovým spôsobom. 
Hrací čas bol 1x20minút. Chlapci hrali 
v každom zápase s veľkou chuťou po 
víťazstve a s odhodlaním zabojovať o 
dobrý výsledok aj so zvučnými mena-
mi slovenského futbalu. Chlapci sa s 
10 bodmi a skóre 14:13 umiestnili na 
krásnom 3.mieste, za čo im patrí gra-
tulácia. Síce nám 3. miesto nestačilo 
na postup, no napriek tomu sme si 
z turnaja odniesli všetci veľmi pekne 
zážitky. Organizátori ocenili každého 
hráča futbalovou soškou, ktorou vy-
čarili všetkým futbalovým nádejam 
úsmev na tvári.

Tréner mužstva: Jozef Juríček

Výsledky FC BANÍK HN HANDLOVÁ
FC BHN HANDLOVÁ - POHRONIE 4:2
BÁNOVCE N/B - FC BHN HANDLOVÁ 
6:2
FC BHN HANDLOVÁ - AS TRENČÍN 0:5
FAMT PREŠOV - FC BHN HANDLOVÁ 
1:1
FC BHN HANDLOVÁ - FK L. MIKULÁŠ 
0:3

Poďakovať by sme sa chceli hlavne 
rodičom, ktorí pomohli zabezpečiť 
chlapcom účasť na takomto turnaji. 
Vážime si záujem rodičov a ich účasť 
nie len na majstrovských zápasoch, 
turnajoch ale aj tréningových jed-
notkách, na ktorých sa zúčastňujú vo 
veľkom počte.

Martin Uríček

ŠKOLSKÝ 
STREETBALL 2017 
s rekordnou účasťou 
Dňa 30.5.2017 sa uskutočnil na ZŠ, 
Mierové námestie v Handlovej street-
balový turnaj pre deti zo základných 
škôl s názvom ŠKOLSKÝ STREETBALL 
2017 Turnaja sa zúčastnilo 150 detí 
z okolia ako aj z ďalekých miest Ko-
márna a Prievidze. Na turnaji sa 

predstavilo spolu 26 tímov, ktoré sa 
predstavili v dvoch kategóriách. Zau-
jímavosťou bola účasť detí z Komárna 
a Prievidze. 

Vedúci tímu Komárna Jozef Mažár: 
„Ďakujeme organizátorom, že sme 
sa mohli zúčastniť na tejto skvelej 
akcii, ktorá bola na slovenské pomery 
výnimočná, nakoľko organizovanie 
streetbalových turnajov pre detské 
kategórie na Slovensku zaostáva za 

okolitými krajinami. Dúfam, že s týmto 
turnajom sa založí tradícia organizova-
nia takýchto turnajov a aj iné kluby sa 
budú inšpirovať s týmto nápadom a sa 
vytvorí systém streetbalových turnajov 
na Slovensku, ktoré by v letnom období. 
Prajem celému realizačnému tímu veľa 
úspechov. “

Výsledky turnaja: 
 MLADŠÍ STREETBALISTI :
1. STREETFIGHTER Komárno 

(ZŠ Komárno)
2. DREAM TEAM Prievidza 
(ZŠ S.Chalupku Prievidza)
3. LAST SHOT 
(ZŠ. Mierové námestie Handlová

Kategória STARŠÍSTREETBALISTI:
1. GOLDEN CELTICS 
(ZŠ, Mierové námestie Handlová)
2. JUH 1 (ZŠ Juh Handlová)
3. MINÁRIKOVCI (ZŠ, Mierové ná-
mestie Handlová)

Naše najmladšie futbalové nádeje na turnajoch

Mladé lezecké nádeje

Najmladší lezci z HK Prometeus 
Handlová, ktorý navštevujú krú-
žok „Horolezec pri CVČ Handlová, 
absolvovali v máji a v júni 2017 
dva preteky Slovenského pohára 
v lezení detí:  v Pezinku a doma v 
Handlovej. 

20. mája 2017 sa v Pezinku liezlo na 
rýchlosť. Trojica našich reprezentantov 
Kristínka Denčiaková, Peter Tončko a 
Martin Kohút si počínala veľmi dobre. 
V kategórii do 10 rokov Peter Tončko 
v napínavom finále nakoniec zvíťazil. 
Len stotiny sekundy delili Martina 
Kohúta od víťazstva v kategórii do 12 
rokov. Kristínka Denčiaková sa prete-
kov Slovenského pohára zúčastňuje 
tento rok po prvý-krát a skončila v 
silnej konkurencii na piatom mieste. 
10. Júna 2017 sme mladých lezcov 
z celého Slovenska privítali u nás v 

Handlovej na vonkajšej lezeckej stene 
na Hutire. Tentoraz sa liezlo s lanom 
na obtiažnosť. Mali sme veľmi silnú 
konkurenciu. Kvalitu pretekov pred-
znamenala doteraz najväčšia účasť 
pretekárov v celej histórii pretekov 
u nás. Získať skúsenosti z pretekov 
mohlo využiť aj viacero domácich 
lezcov (Henrich Holein 7. miesto). Nás 
veľmi potešilo, že z kvalifikácie sa do 
šesťčlenného finále prebojovali v jed-
notlivých kategóriách aj traja domáci 
reprezentanti. Kristínka Denčiaková 
potvrdila piate miesto z Pezinka. 
Martin Kohút, po výbornej kvalifikácii, 
keď do finále postupoval z druhého 
miesta, skončil nakoniec na štvrtom 
mieste. Peter Tončko vyhral. Je to 
už jeho tretie víťazstvo v pretekoch  
tohto roka za sebou. Peter má výbor-
ne našliapnuté na celkové víťazstvo v 
Slovenskom pohári. Ohlasy na úroveň 
a organizáciu pretekov boli veľmi 
priaznivé. A to nielen od trénerov, ro-

dičov či divákov, ale aj od prítomných 
funkcionárov Slovenského horolezec-
kého spolku JAMES. Preto sa chcem 
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali 
na príprave a zabezpečení samotných 
pretekov. Za všetkých menovite spo-
meniem len juniorov z HK Prometeus 
Handlová: Romanu Trepáčovú, Lýdiu 
Baranovičovú, Martina Minárika, Petra 

Kurica, Jakuba Kuboviča, ktorí ešte 
nedávno pretekali v detských kate-
góriách a dnes významnou mierou 
prispeli k stavbe súťažných ciest a k 
zabezpečeniu pretekov.
Verím, že mladé lezecké talenty                
z celého Slovenska privítame u nás       
v Handlovej opäť o rok.  

Milan Koša



Prihláste sa 
do Pálfyho Laury 

do 25. augusta 2017  
a prezentujte sa počas 

Regionálnych osláv 
Dňa baníkov 

2. septembra 2017 
od 17.00 h

kontakt: Braňo Čukan
0918 610 816

cukan77@gmail.com
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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

Rekordný počet 
streetbalistov
 

People Streetball Cup 2017 na 
handlovskom námestí sa zapísal do 
sedemročných  dejín tohto podu-
jatia  výborne. Veľký záujem hráčok 
a hráčov najrozličnejších kategórií, 
vysoká úroveň zápasov a organizačne 
zvládnuté podujatie. To všetko spolu, 
podporené  záujmom  Handlovčanov, 
ukázalo, že streetball je v baníckom 
meste ako doma. Organizátori si 
počkali na výborné počasie a to prilá-
kalo neuveriteľný počet 50 družstiev 
v šiestich kategóriách.

Prvenstvo v turnaji obhajoval Ondrej 
Haviar a jeho Energy tím 69. Vo finále 
sa im do cesty za obhajobou postavili  
hráči Letného Vánku. Proti reprezen-
tantom Slovenska však neuspeli. Tím 
Exit skončil tretí. V ženskej kategórii 
Cross Country zvíťazili nad Vydýcha-
nými z lavičky, tretie bolo družstvo 

O jedného menej. Open mix vyhral  
Zimný vánok pred tímom Energy 
mix a tretia bola partia so zaujíma-
vým názvom  Žena a jej prostriedky 
Kategóriu Open Fun ovládli Cica 
team pred  Who´s next? a tímom 
Divná 4ka. Pozitívom turnaja bola aj 
slušná účasť mládeže, nemuseli tak 

hrať s dospelými. Kategóriu 18 roč-
ných vyhrali  Prievidžania Budiš Jelo-
Boys pred  People nealko a Baníkmi.  
V najmladšej kategórii  hráčov do 14 
rokov si víťazstvo odviezli Amateris, 
druhé skončili Buchty na pare pred 
Dobermanmi.                   

Igm, foto Spiritualphoto




