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Keď idú maturantky 
mestom...

Keď som pred rokom vítal v obrad-
nej miestnosti mesta abiturientov 
Jedenásťročnej strednej školy v 
Handlovej počas pomaturitného 
stretnutia po 60. rokoch, nechcelo 
sa mi veriť, že títo štramáci a fe-
šandy už ťahajú na osem krížikov. 
Mali veselé oči a mladé duše. Ma-
turovali v ťažkých povojnových ro-
koch, nemali k dispozícii moderné 
informačné technológie a okrem 
učenia mali aj iné povinnosti. Ale 
zvládli to a zvládli aj všetky úska-
lia, ktoré im život pripravil. 

Dnešní maturanti nemusia ráno 
pokosiť či postarať sa o statok. 
Nemusia informácie pracne hľa-
dať v knihách. Kamoš GOOGLE 
so všetkým pomôže. Pripravené 
témy si skopírujú, vytlačia, ulo-
žia do telefónu... Môžu sa na ne 
pozrieť kedykoľvek a kdekoľvek 
alebo ich počúvať cez sluchátka v 
autobuse... 

Napriek všetkému, čo som napísal 
a aké porovnanie som priniesol, 
majú dnešní maturanti plné právo 
pociťovať obavy ako to všetko do-
padne, sťažovať sa, že je toho veľa, 
že je to ťažké, že požiadavky každý 
rok rastú... Je to ich maturita, prvá 
veľká skúška nervov a zodpoved-
nosti. Všetkým držím palce, aby to 
o rok bola pre nich už len úsmevná 
spomienka. A ak by náhodou nie 
- nevzdávajte to! Aj druhý pokus je 
lepší ako žiadny :).

Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej  

Už v dávnych časoch bolo pri stav-
bách či rekonštrukciách kostolov 
zvykom vložiť do veže časovú 
schránku, ktorá opisovala nielen 
udalosti doby, históriu danej obce 
či farnosti. Keď po dlhých desaťro-
čiach prichádzali na vežu kostolov 
reštaurátori,  objavili vzácne in-
formácie či artefakty rozprávajúce 
zaujímavé príbehy, ktoré odkrývali 
minulosť.Aj v Handlovej sa rozhod-
li odovzdať správu o dianí dneška 
budúcim generáciám. 

Keď uhorský kráľ Ľudovít I. vydal 
zakladaciu listinu Handlovej 8.3.1376 
pôvodní obyvatelia sa už v kostole na 
bohoslužbách stretávali. Kostol posta-
vený v období vrcholnej gotiky počas 

svojej histórie prešiel rekonštrukciami, 
z ktorých niektoré si vyžiadala doba, 
niektoré bolo nevyhnutné  uskutoč-
niť pre  samotnú záchranu kostola. 
Z tohto dôvodu sa veža kamennej 
dominanty mesta v septembri 2016 
zahalila do železného lešenia.

Kostol sv. Kataríny je na Slovensku 
jedinečným svojou 45 m vysokou 
vežou s arkádovým prechodom a šin-
dľovou baňou, ktorá je tvorená tromi 
cibuľami. Veža je viditeľná už v diaľke 
príchodom do Handlovej zo severnej 
aj južnej strany. Zub času poznačil nie-
len šindľovú strechu, ale aj  drevené 
trámy, ktoré bolo potrebné vymeniť. 
V záujme zachovať krásu dominanty 
mesta aj pre budúce generácie, od 

septembra 2016 do konca mája 2017 
bola vymenená šindľová krytina a fa-
rebná drevená ochodza. Na stavbu 
lešenia stavebná firma STAMA plus 
s.r.o., Vrútky použila takmer 20 t  žele-
za, okolo veže postavila 23 poschodí 
lešenia spojených päťdesiatimi reb-
ríkmi. Polrok náročných prác prišiel na 
konci mája 2017 do finále. Zub času 
a história sa podpísali a práce spojené 
s výmenou strešnej krytiny navýšili 
pôvodný rozpočet. Na výmenu šin-
dľovej strechy získala handlovská 
farnosť prostriedky z MK SR v gran-
tovej schéme „Obnovme svoj dom“, 
a to vo výške 15 450 Eur. Havarijný 
stav a s ním spojené výdavky navýšili 
rozpočet na takmer 160 000 Eur. 

(pokračovanie na str.4)

18.6. Deň otcov

Časová schránka je uložená vo veži 
kostola sv. Kataríny v Handlovej
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V mesiaci máj ZUŠ v Handlovej 
realizovala celý rad podujatí, 
ktorými obohatila kultúrny život 
v meste a v jeho spádovej doline. 

V priestoroch školy, v spolupráci 
so ZŠ Mierové námestie, komorný 
súbor Cinema musica uskutočnil 
mimoriadne pekný, dramaturgicky 
zaujímavý program hudby k filmom. 
Na sprievodnom slove spolupraco-
vali žiaci ZŠ Mierové námestie, ktorí 
si výborne pripravili prezentácie 
k jednotlivým hudobným číslam.  
Program sa stretol s pozitívnym ohla-
som u žiakov i učiteľov ZŠ. Koncert sa 
uskutočnil dňa 9 .mája v koncertnej 
sále ZUŠ. 

V mesiaci máj ZUŠka zabezpečila 
svojím kultúrnym programom v spo-
lupráci s inštitúciami a organizáciami 
v meste a regióne podujatia ako Míľa 
pre mamu, v obci Ráztočno program 
v rámci osláv Dňa matiek. Rovnako 
tak prispela škola k oslavám Dňa ma-
tiek v obci Chrenovec – Brusno. 

ZUŠ Handlová nezabudla ani na 
najstarších a najstaršie mamičky 
v meste, keď programom potešila 
v Senior centre taktiež pri príležitosti 
osláv Dňa matiek.  Pozornosť si za-
slúži aktivita speváckeho oddelenia 
ZUŠ Handlová pri realizácii podujatia 
v DK mesta Handlová, kde sa dňa 24. 
mája uskutočnil Zborový koncert. 
Predstavili sa detský spevácky zbor 
Lienky, Barborky a miešaný spevácky 
zbor Artanno. 

Žiaci a pedagógovia ZUŠ Handlová 
vzorne reprezentovali svoje mesto 
a školu aj na celoslovenských a me-
dzinárodných súťažiach.  V medzi-
národnej gitarovej súťaži vo Frídku 

Místku za účasti Poľska, ČR a SR 
spomedzi 72 súťažiacich získala Lea 
Mazánová čestné uznanie I. stupňa. 
ZUŠ Handlová v celoslovenskej sú-
ťaži Ping song 2017 reprezentoval 
Jozef Varga, ktorý v kategórii klasický 
spev získal bronzové pásmo. V tej 
istej kategórii Liliana Gašparičová 
získala strieborné pásmo. Adela 
Gazdíková v súťaži Ping song 2017 
súťažila v kategórii klasický aj po-
pulárny spev. V oboch kategóriach 
získala zlaté pásmo. 

Na medzinárodnej speváckej súťaži 
Talent Ostrava školu reprezentoval 
Slavomír Dobrotka a v konfrontácii 
krajín Poľsko, Maďarsko, Česko 
a Slovensko spomedzi 58 semifina-
listov skončil ako 2. náhradník finále 
tejto prestížnej speváckej súťaže 
s vynikajúcim slovným hodnotením 
odbornej poroty. Zároveň to bolo 
v jeho vekovej kategórii najlepšie 
umiestnenie slovenského zástupcu  
v súťaži.  Ten istý žiak v celosloven-
skej súťaži Novácky talent 2017 ale 
aj s účasťou ČR skončil vo výbornom 
zlatom pásme. 

Ani v jednej z najväčších celosloven-
ských súťaží Bojnická perla 2017 sa 
naši nestratili. Adela Gazdíková vo 
svojej vekovej kategórii získala zlaté 
pásmo a 3. miesto v súťaži. Staršia 
a ostrieľanejšia Laura Minichová vo 
svojej kategórii skončila tiež v zla-
tom pásme a rovnako na 3. mieste. 
Najstarší Slavomír Dobrotka v súťaži 
Bojnická perla skončil taktiež v Zla-
tom pásme. 

Našim žiakom a pedagógom patrí 
srdečná gratulácia a poďakovanie 
za vzornú reprezentáciu mesta a ZUŠ 
Handlová.

Valéria Ferčáková

Úspešná Základná umelecká škola v Handlovej

Slavomír Dobrotka
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Rokovanie mestského 
zastupiteľstva nemá 
byť politickou tribúnou

Primátor Handlovej  Rudolf Podoba 
sa rozhodol napísať otvorený list 
predsedovi NR SR Andrejovi Danko-
vi. Deň pred plánovaným zasadnu-
tím Mestského zastupiteľstva mesta 
Handlová, ktoré sa konalo 25.5.2017, 
asistent poslankyne NR SR Renáty 
Kaščákovej oslovil primátora mesta 
Handlová s požiadavkou na  5-7 
minútové príhovory poslankýň 
NR SR Renáty Kaščákovej a Anny 
Zemanovej. 

Primátor ich požiadal  o vystúpenie 
v závere rokovania, o čom infor-
moval poslanecký zbor a prítom-
ných hostí. Vzhľadom k tomu, že 
poslankyne sa do záveru rokovania 
zastupiteľstva do miestnosti nedo-
stavili, primátor mesta ich prijal až 
po rokovaní zastupiteľstva vo svojej 
pracovni. 

Na základe priebehu osobného 
stretnutia sa Rudolf Podoba rozho-
dol otvoreným listom osloviť pred-
sedu NR SR Andrea Danka. Podľa 
jeho názoru môže byť zákon 369 z 
roku 1990, ktorý umožňuje poslan-
com Národnej rady SR vystúpiť na 
rokovaniach obecných a mestských 
zastupiteľstiev zneužívaný na poli-
tickú kampaň. Bude preto žiadať o 
legislatívnu zmenu. 

JP

Schválili  najdôležitejší 
dokument samosprávy
V poradí 27. rokovanie Mestského 
zastupiteľstva mesta Handlová (MsZ) 
sa konalo vo štvrtok 25. mája 2017. 
Rokovanie s desiatimi bodmi otvoril 
primátor mesta Rudolf Podoba.             
V úvode informoval prítomných, 
že poslankyne Národnej rady Anna 
Zemanová a Renáta Kaščáková ma-
ilom požiadali o možnosť vystúpiť 
na rokovaní so svojim príhovorom. 
Podľa zákona o obecnom zriadení 
majú poslanci Národnej rady právo 
vystúpiť na rokovaniach obecných a 
mestských zastupiteľstiev.  Primátor 
Rudolf Podoba ich teda informoval, že 
im poslanecký zbor vytvorí priestor v 
závere rokovania. Po tejto informácii 
otvoril zasadnutie májového zastu-
piteľstva.

Príjemným začiatkom rokovania 
bolo schválenie počtu nových žiakov 
v nadchádzajúcom školskom roku 
2017/2018 v troch handlovských 
základných školách. ZŠ, Mierové 
námestie začne školský rok s poč-
tom žiakov do 1. ročníka 66 v troch 
triedach. ZŠ, Morovnianska cesta do 
1. ročníka prijala 27 prváčikov, v 0. 
ročníku 15 detí a otvára dve triedy pr-
vákov a jednu triedu nultého ročníka. 
ZŠ Školská bude mať v prvom ročníku 
49 žiakov v troch triedach.

Vedúci ekonomického oddelenia 
predložil výsledky inventarizácie, 
záväzkov, rozdielu majetku a záväz-
kov mesta ku koncu minulého roka.              
V tomto smere neboli zistené žiadne 
závažnejšie nedostatky. Peter Mendel 
pokračoval výsledkami hospodárenia 
mesta, škôl a školských zariadení v 
minulom roku a predložil Záverečný 
účet mesta –najdôležitejší dokument 
samosprávy. Výsledky hospodárenia 
mesta za predchádzajúci rok sú 
pre samosprávu a jej obyvateľov 
potešujúce. Handlovská samospráva 
si môže z prebytku hospodárenia 
za rok 2016 pripísať do rezervného 
fondu 414 479, 76 Eur. K minuloroč-
nému hospodárskemu výsledku si 

však môže pripočítať aj plusové čísla 
z predchádzajúcich rokov. Spolu sa 
tak za roky 2014, 2015 a 2016 „na-
zbieralo“ v rezervnom fonde mesta  
532 361,44 Eur. O použití rozhodne 
MsZ, pričom prednostne prostriedky 
môžu smerovať na kapitálové výdav-
ky, resp. na úhradu záväzkov, odstrá-
nenie následkov živelných katastrof, 
havarijného stavu po živelných 
pohromách a pod.  

Vyhodnotenie hospodárskej činnosti 
Domu Kultúry mesta Handlová, Mest-
skej knižnice a Plavárne Handlová po 
predložení ich riaditeľov resp. vedú-
cich poslanci schválili. V roku 2016 
dosiahol DK MH v hlavnej činnosti 
kladný hospodársky výsledok vo výš-
ke  3 522,- Eur.  Mestská knižnica  sa 
môže pochváliť s kladným hospodár-
skym výsledkom vo výške  684,10 eur.  
Plaváreň v roku 2016 hospodárila 
s kladným hospodárskym výsledkom 
vo výške 34 617,75  Eur a od vzniku 
samostatnej príspevkovej organi-
zácie mesta Handlová v roku 2003 
dosiahla historicky najlepšiu tržbu vo 
výške 67 682,27 Eur. 

Peter Cagáň z oddelenia regionálne-
ho rozvoja, predložil návrh na schvá-
lenie predloženia žiadosti o nenávrat-
ný finančný príspevok na projekty 
pod názvom Zlepšenie kľúčových 
kompetencií žiakov ZŠ Školská a Re-
vitalizácia vnútrobloku Morovnianska 

cesta. Poslanci dali zelenú aj podaniu 
druhej žiadosti o príspevok. Ten sa 
týka územia s rozlohou približne 6 
500  metrov štvorcových medzi po-
liklinikou a  multifunkčným ihriskom 
na Okružnej ulici.

V rôznom odzneli informácie o 
kontrole Najvyššieho kontrolného 
úradu, ktorý si od 23. februára do 13. 
apríla tohto roku zobral na mušku 
informačný systém samosprávy. Zistil 
nedostatky pri zverejňovaní faktúr 
a objednávok a na webovej stránke 
mesta, ktoré však ani v jednom prí-
pade neboli zásadným porušením 
zákona. Mesto prijalo opatrenia, aby 
sa tieto chyby odstránili.

V rôznom poslanci odhlasovali zru-
šenie neziskovej organizácie Help, 
n.o. ktoré musí potvrdiť Správna rada. 
Likvidáciou poverili ekonómku Help 
n.o. Doris Jančíkovú. V závere primá-
tor mesta poďakoval Rii Ferčákovej 
za riaditeľskú činnosť v Základnej 
umeleckej škole, nakoľko sa funkcie 
riaditeľky dobrovoľne vzdala. Do 
diskusie sa neprihlásil nikto a tak pri-
mátor rokovanie  MsZ ukončil.

Do diskusie sa neprihlásil nikto a 
v miestnosti neboli prítomné ani 
poslankyne Národnej rady. Všetky 
materiály k bodom zasadnutia, uzne-
senia a zvukový záznam sú na www. 
handlova.sk. 

JP

V Handlovej sa ušetrilo za tri roky viac ako pol milióna

Pozvánka na MsZ

Primátor mesta Handlová zvoláva 
Mestské zastupiteľstvo mesta Han-
dlová na štvrtok 

29. júna 2017 o 14.00h 
do veľkej zasadacej miestnosti MsÚ 
Handlová. 
Rokovanie poslaneckého zboru je 
verejné.

Harmonogram zvozu triedených zložiek – jún

V mesiaci jún 2017 sa budú jednotlivé zložky zvážať nasledovne:
mesto Handlová, Nová Lehota, Horný koniec: 
 papier  7. a 21.júna
 kovy   13. júna
 plasty  14. a 28. júna 

mestská časť Morovno, Dolný koniec: 
 papier  2. a 23. júna 
 plasty  9. a 30 júna 
 sklo   16. júna 
Žiadame obyvateľov mesta, aby v prípade plastových odpadov (PET fľaše) a 
objemnejšieho papierového odpadu, tento stláčali a neznižovali tak kapacitu 
kontajnerov na ich zber. Aktuálny kalendár nájdete aj na www.handlova.sk.
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Farnosť zriadila verejnú zbierku 
a transparentný účet v Slovenskej spo-
riteľni SK5009000000005077239645 s 
názvom „Lebo každý šindeľ sa počíta“, 
na ktorom sa ešte stále zhromažďujú 
finančné prostriedky určené na 
obnovu veže. Finančné prostriedky 
handlovská farnosť získala finančným 
darom od samosprávy mesta, a to 
5 000 Eur, či od sponzorov ako HBP 
Prievidza, a.s., IMMOBILIEN MANA-
GEMENT, s.r.o. Žilina, štedrých darcov 
a farníkov, ktorí prispeli väčšou či 
menšou sumou. Na výmenu  dreve-
ných trámov bolo spotrebovaných 35 
kubíkov dreva a vymenených takmer 
30 000 šindľov. 

Keď v novembri 2016, práve na Kata-
rínu vrcholili oslavy 640. výročia prvej 
písomnej zmienky o Handlovej, pri-
pravila farnosť Handlová a samosprá-
va mesta Handlová časovú schránku, 
ako odkaz dneška pre budúce gene-

rácie.  Krásu a duchovné bohatstvo 
dneška uložené pre budúce generá-
cie v časovej schránke, v piatok 19. 
mája 2017 primátor mesta Handlová 
Rudolf Podoba a handlovský kaplán 
Radoslav Hasík vložili do priestoru 
najvyššej cimburie veže kostola. 

Čo je obsahom časovej schránky? 
Farnosť Handlová vložila písaný 
dokument s časovým sledom prebie-
hajúcej rekonštrukcie veže od sep-
tembra 2016 do mája 2017, drevenú 
pohľadnicu, starý šindeľ a časť dreva z 
farebnej arkádovej ochodze, časopis 
Katarínka, ktorý vydáva farnosť, dve 
čísla Katolíckych novín a „živú vodu 
zo slivovice“.  Za samosprávu mesta 
bolo do časovej schránky vložené CD 
o 640. výročí, ktoré mesto slávilo v ro-
ku 2016, písaný dokument o histórii 
mesta, štatistické údaje s historickým 
prehľadom počtu obyvateľov, han-

dlovské zvyky, ľudové a banícke pies-
ne. Do časovej schránky boli vložené 
euro mince, teda mena, ktorou dnes 
platí 19 štátov z 28 členských štátov 
Európskej únie. 

Súčasťou časovej schránky sa stal 
filmový materiál na USB kľúči k 640. 
výročiu mesta Handlová z dielne RTV 
Prievidza, s.r.o.,  spolu s reportážnymi 
príspevkami o prebiehajúcej rekon-
štrukcii, zábermi na Handlovú v roku 
2016 a odkazom pre nasledujúce 
generácie, v ktorom sme im popriali 
veľa šťastia. 

Ako sa časová schránka vynášala na 
vežu? O tom rozpráva fotoreportáž, 
ktorú si návštevníci môžu pozrieť        
9. júna vo večerných hodinách v rám-
ci európskeho projektu Noc kostolov 
2017 pri výstupe do veže kostola.       

Jana Oswaldová

Časová schránka je uložená vo veži kostola Sv. Kataríny v Handlovej

Odstávka el. energie  
29.6.2017
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, 
a.s  oznamujeme, že v termíne 29. júna 
2017 v čase od 8.00 h do 14.30 h bude 
prerušená distribúcia elektriny z dôvo-
du plánovaných prác na zariadeniach 
distribučnej sústavy prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy spoločnosti Stredo-
slovenská energetika - Distribúcia, a.s.. 
Obmedzená distribúcia elektriny bude 
pre odberné miesta a lokality: 
Banská cesta: 0,6,8,12,999,2664
Ivana Krasku: 1,2,4,5,7,8,10,12,14,1
6,18, 838
Pekárska: 0,13,15,17,19,29,34,36,38,
720,734,744,749,751,752,753,756,75
9,763,776,999,2620, 2621,3257
Údernícka: 47, 49, 329
Aktuálne oznamy o prerušení 
distribúcie el. energie nájdete na 
www.handlova.sk.

Pribudol priechod 
pre chodcov
V Handlovej sa začalo s obnovou 
priechodov pre chodcov. Nový náter 
dostalo 10 priechodov  na uliciach 
Československej armády, Mostnej, 
1.mája, Švermovej a v centrálnej 
mestskej zóne. Samospráva opäť 
obnovila priechod pred mestským 
úradom, ktorý tu  po rekonštrukcii 
námestia chýbal. Celková cena ob-
novy priechodov bude vyčíslená až 
po ich dokončení.  Jeden priechod 
stojí približne 100 eur. Starať sa o vo-
dorovné dopravné značenie na mest-
ských komunikáciách je povinnosťou 
samosprávy.                                             IS

Predpokladané termíny opráv ko-
munikácií v Handlovej na Ul. Krššá-
ková, Ul. Športová, ul. M. Vladovej a 
Ul. Savina.

Na základe informácií od zhotoviteľa 
mesto Handlová informuje, že v 
súvislosti s prebiehajúcou opravou 
komunikácií je predpokladaný har-
monogram opráv a s tým súvisiace tr-
valé a čiastočné uzávierky miestnych 
komunikácií nasledovné: 

Opravy, ktoré budú realizované za 
čiastočnej uzávierky komunikácie 
v termíne 25.5. - 10.7.2017 (45 dní):
· Ul. M. Krššákovej (časť od križo-
vatky medzi Ul. M. R. Štefánika a ul. 
Savina)
· Ul. Športová (I. časť medzi Ul. Šver-
mová Ul. Kvetná, II. časť medzi Ul. M. 
Krššákovej a ul. Majerníkova) 
· Opravy, ktoré budú realizované za 
úplnej uzávierky jednotlivých častí 
komunikácie:
· v termíne 29.5. - 10.7.2017 (41 dní) 
Ul. M. Krššákovej  (časť od križovatky 
medzi ul. Savina po Ul. Športová) a 
Ul. Športová (časť od križovatky ul. 

Kvetná po ul. M. Krššákovej)
· v termíne 1.7. - 15.8.2017 (45 dní) 
Ul. M. Vladovej (od Ul. M.R. Štefánika 
po Ul. Športová)
· v termíne 1.8. - 15.9.2017 (45 dní) 
Ul. Savina (od Ul. Kvetná po Ul. M. 
Krššákovej)
V pondelok 29.5.2017 sa začalo s 
opravu chodníka na Ul. Hurbanova. 

Mesto Handlová žiada 
o súčinnosť
Počas celej doby opráv bude na 
komunikáciách osadené prenosné 
dopravné značenie, ktoré žiadame v 
plnej miere rešpektovať. Zároveň pri 
celkovej uzávierke komunikácií mesto 
Handlová odporúča parkovanie 
na priľahlých uliciach s rešpektovaním 

pravidiel cestnej premávky, najmä 
dodržovanie vzdialeností potrebných 
na plynulý prechod ulíc. Mesto Han-
dlová vopred ďakuje za spoluprácu 
obyvateľom dotknutej lokality, 
ohľaduplnosť majiteľov motorových 
vozidiel a rešpektovanie dočasného 
dopravného značenia, čím sa urýchli 
priebeh opráv.

JP, foto VH

Pokračuje sa v celkovej rekonštrukcii ciest a chodníkov

Opravujú sa výtlky
V Handlovej začali koncom mája s 
opravou výtlkov na miestnych komu-
nikáciách. Problematické miesta vy-
brali i obyvatelia mesta, a to prostred-
níctvom Jarného výtlkozberu, ktorý 
pripravila radnica, informovala hovor-
kyňa Handlovej Jana Paulínyová. 
V tohtoročnom rozpočte samospráva 
vyčlenila na letnú údržbu mestských 

komunikácií vrátane opravy výtlkov 
z vlastného rozpočtu 30.000 eur, pri-
čom má vo svojej správe takmer 45 
kilometrov ciest. 

„Opravy výtlkov sa budú vykonávať do 
vyčerpania plánovaného rozpočtu, v 
závislosti od klimatických podmienok 
a podľa priorít. To znamená, že s opra-
vou sa začalo v tých oblastiach mesta, 
kde premáva mestská hromadná do-
prava, je vyššia koncentrácia dopravy 

a podobne,“ ozrejmila Paulínyová.

Výtlky v meste opravuje spoločnosť 
Hater Handlová a využíva na to 
zariadenie fungujúce na princípe in-
fražiarenia. „Teplotou sa prepojí starý 
asfalt doplňujúcou hmotou, ktorá je 
v podstate odpadový materiál. Táto 
oprava výtlkov je efektívna a šetrná k 
životnému prostrediu,“ dodala hovor-
kyňa mesta. 

ZDROJ: TASR
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Mestská polícia 
informuje...  
Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac apríl 2017 – máj 2017 (od 
20.4.2017 do 21.5.2017) celkom 
481 udalostí. 

Zaevidovaných bolo 98 priestupkov, 
z ktorých bolo 39 zistených vlastnou 
činnosťou a 38 oznámených občan-
mi mesta. Kamerovým systémom 
bolo zistených 21 priestupkov. 

Z celkového počtu bolo 58 do-
pravných priestupkov. V dvoch 
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  
- 3 priestupky. Proti verejnému po-
riadku bolo riešených 15 priestup-
kov, z ktorých bolo 6 priestupkov 
na úseku rušenia nočného pokoja, 2 
priestupky na úseku verejného po-
horšenia a 7 priestupkov na úseku 
znečistenia verejného priestranstva. 
Proti majetku 5 priestupkov.

V 12 prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmien-
kach držania psov (nezabránenie 
voľnému pohybu psa; neprihlásenie 
psa do evidencie; neoznámenie 
zmeny skutočnosti a údajov, ktoré 
sa zapisujú do evidencie, neodstrá-
nenie výkalov).
Zákon 219/1996 
– o ochrane pred zneužívaním alko-
hol. nápojov – 1 priestupok.
Zákon 79/2015 o odpadoch 
– 1 priestupok.

Pre podozrenie zo spáchania trest-
ného činu boli tri skutky odovzdané 
na OOPZ Handlová.

Príslušníci mestskej polície odchytili 
12 túlavých psov, ktorí boli umiest-
není v útulku (4 odchytených psov 
si z útulku zobrali ich majitelia a 4 
psíkom bol nájdený nový domov).  
Príslušníci MsP vykonali za uve-
dené obdobie 122 zákrokov a 39 
výjazdov k narušeným monitoro-
vaným objektom. Na žiadosť OOPZ 
Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 
112 bolo príslušníkmi MsP vykona-
ných 8 zákrokov. Niektoré udalosti 
MsP za obdobie od 20.4.2017 do 
21.5.2017 a viac infomácií nájdete 
na www.handlova.sk/mestské orga-
nizácie. MsP Handlová – volajte 24 
hodín denne 046/168 00, 046/ 5475 
007 alebo 0905 499 384 a nezabud-
nite, ak ste svedkom protiprávnej 
činnosti, nahláste ju ihneď.

Ing. Milan Pepich, 
náčelník MsP

POZOR - musíte mať 
parkovací kotúč!

V centre 
H a n d l o -
vej je už 
takmer rok 
obmedzené 
státie mo-
t o r o v ý c h 
vozidiel na 
30 minút. 
Mestskí po-
licajti zatiaľ 
vodičov na 
tento fakt len upozorňujú. Od začiat-
ku júna chcú však pritvrdiť. Parkoviská 
sú totiž označené dopravnými znač-
kami, ktoré znamenajú – parkovacie 
miesta s regulovaným státím. Aby 
vedeli policajti odkontrolovať čas 
státia, musíte mať takzvaný parkovací 
kotúč. Ak neviete, ako taký kotúč 
vyzerá a kde ho máte vziať, naša rada 
je - papierníctvo. No a možno budete 
mať šťastie a jeden kotúč s logom 
mesta vám darujú mestskí policajti. 
Rozdávať ich budú v júni. Ak viete, 
že sa v meste zdržíte dlhšie ako 30 
minút, zaparkujte radšej na nových 
vyhradených miestach na parkovisku 
za domom kultúry alebo pri Jednote. 
Tam státie časovo obmedzené nie je. 

Rd

Nová aktivita 
v Seniorku
K neodmysliteľným voľnočasovým 
aktivitám v SENIOR CENTRE HANDLO-
VÁ, n. o., ktoré pripravujeme pre na-
šich obyvateľov od svojich začiatkov, 
patrí napríklad premietanie filmov 
pre pamätníkov a filmov rôznych 
žánrov podľa želania klientov. 

Melódie slovenských ľudových piesní 
sa chodbami Seniorka ozývajú každý 
utorok. K ďalším aktivitám patria aj 
spomienkové rozhovory, spoločné 
cvičenie, či prechádzky. 

Aby sme vyhoveli žiadostiam muž-
ského osadenstva a vyplnili im voľný 
čas, zakúpili sme petangovú sadu. 
Táto francúzska spoločenská hra, 
petank alebo petang, je určená pre 
dve 1 – 3 členné družstvá, ktoré sa 
snažia umiestniť gule čo najbližšie 
k cieľu. Túto hru môže hrať aj každý 
sám za seba. S veľkým očakávaním 
sme oslovili 10 našich klientov a po-
zvali sme ich na dvor, aby si túto hru 
zahrali. Výhodou tejto,  už olympijskej 
disciplíny je, že sa jej môžu zúčastniť 
aj vozíčkári. Všetci súťažiaci sedia 
buď na invalidnom vozíku, alebo na 
stoličke, aby nebol nikto zvýhodnený. 
Po prvotných rozpakoch sa našim 
hráčom hra zapáčila a všetci si ju 

užívali a bojovali. Počas hodiny sa na 
nás prišli pozrieť nielen klientky, ale aj 
rodinní príslušníci, ktorí prišli za svoji-
mi blízkymi i  naši zamestnanci. 

Na našej prvej penangovej aktivite 
sme mali aj prvého víťaza, pána Pén-
zeša, ktorý sedí na invalidnom vozíku. 
Napriek svojmu handicapu však po-
razil všetkých súťažiacich. Veríme, že 
sme našli voľnočasovú aktvitu, ktorá 
sa stane pravidelnou obľúbenou čin-
nosťou nielen u mužov, ale aj u žien. 

Soňa Zubáľová, ISR

JANKO PROCNER 
v banskom múzeu

18. mája majú múzeá a galérie svoj 
deň, Medzinárodný deň múzeí a ga-
lérií. Oslávilo ho aj SBM v Handlovej 
vo veľmi milej spolupráci s Jánom 
Procnerom. 

Janko sa rozhodol vystaviť svoje 
drevorezby s baníckou tematikou 
v priestoroch múzea. Jeho baníci, 
v spojení s banskými strojmi, pôsobia 
skutočne fascinujúco. Aj preto Janko 
súhlasil, že jeho diela ostanú v expo-
zícii do konca júna. Takže, ak ste ne-
stihli prísť, stále máte možnosť vidieť 
unikáty Janka Procnera ako napríklad 
Spomienka na baňu, Svätá Barbora, 
Kovanie koňa, Odstrel zátinky a ďalšie. 
Celý dojem z prezentácie umocňujú 
banícke piesne, ktoré väčšinou zložil 
sám Janko. Srdečne vás pozývame na 
tento zážitok a ak budete mať šťastie, 
možno stretnete aj uja Janka (ako mu 
hovoríme.) 

Stretnutie a rozhovor s ním je tiež zá-
žitok, pretože kam Janko príde, vládne 
hneď dobrá nálada a veľa smiechu. 
Sme mu veľmi vďačné za túto spo-
luprácu. A nielen to, Janko nám ju 

prisľúbil aj v budúcnosti. Pokiaľ sa 
objednáte telefonicky vopred, môžete 
vidieť uja Janka priamo pri práci a pri-
učiť sa základom vyrezávania. 

V eko dielni si môžete vybrať z nasle-
dujúcich činností:
Pečenie chlebíka (k 1. 6. – MDD)
Náramky priateľstva z eko kože 
alebo z bavlnených nití 
(k 8. 6. – Deň najlepších priateľov)
Tkanie na mini krosnách

Návštevy eko dielne nám, prosím, na-
hláste aspoň deň vopred na telefón-

nom čísle 046/5423 973, 0903 411 011 
alebo elektronickou poštou na adresu 
sbm.handlova@muzeumbs.sk.
Tešíme sa na Vás. Zdar Boh!

Kolektív SBM

Slovenské banské múzeum
Hľadá brigádnika 

(ideálne študenta) na dohodu 
počas letnej sezóny.

Pracovná náplň - lektor. 
Bližšie informácie na t. č. 046/5423 
973, 0903 411 011, alebo priamo u nás 
v múzeu.     SNP 25, 972 51 Handlová
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Gymnazisti navštívili 
hlavné európske mestá
Študenti Gymnázia Ivana Bellu v 
Handlovej si povedali, že je lepšie 
raz vidieť ako stokrát počuť a tak 
sa  v dňoch od 29.apríla do 6. mája  
spolu s Annou Sivekovou vybrali 
na vlastné oči spoznávať európske 
hlavné mestá.

Prvou zastávkou bol Luxemburg a jeho 
historické pamiatky. Nasledoval Brusel 
a európske inštitúcie, po ňom Londýn 
(žiaci si ho prezreli z časti Greenwich) 
so svojimi pamiatkami a múzeami 
(Britské múzeum, Múzeum voskových 
figurín, Prírodovedné a vedecké mú-
zeum, Viktória a Albert múzeum...). 
Zaujímavé boli prechádzky po  rušných 
londýnskych uliciach, ale aj tichých ze-
lených parkoch. Z Londýna  - smer  Paríž  

a prehliadka  Eiffelovej veže a múzea  v 
paláci Louvre. Je to najnavštevovanej-
šie múzeum umenia na sveta. Má jednu 
z najkrajších  zbierok a zároveň je to  
historická pamiatka. Budovy Louvre sú 
jedným z poznávacích znakov 1. okrsku 
Paríža a pravého brehu Seiny. Dnes 
múzeum zahŕňa zbierku vyše  35 000 
exponátov vystavených na približne 60 
tisíc metrov štvorcových.  
Čerešničkou na torte bol posledný 
deň v Disneylande. Atrakcie, zábavný 
sprievod, veľa ľudí, ale i dobrá nálada 
sa niesla počas celého dňa. Po návšte-
ve tohto zábavného parku nastal čas 
vrátiť sa domov. Veď ako sa hovorí, 
všade dobre, doma najlepšie. Doma je 
doma. Zájazd sa skončil, ale žiakom zo-
stali krásne spomienky, zážitky a nové 
priateľstvá, ktoré nadviazali študenti 
handlovského a nováckeho gymnázia.                       

Anna Siveková

Poštová história 
Handlovej
Na začiatku 19. storočia sa poštové 
stanice v Uhorsku zmenili na poštové 
úrady. Pre vývoj prievidzskej pošty je 
významný rok 1824, kedy bola použi-
tá prvá prievidzská poštová pečiatka 
s názvom Privitz. V tom čase pôsobili 
na hornej Nitre len dva poštové úrady, 
a to v Prievidzi a v Oslanoch. 

V druhej polovici 19. storočia otvorili 
poštový úrad v Nitrianskom Pravne 
a v Handlovej. 

V Handlovej bol poštový úrad zriade-
ný 28. apríla 1872. V pamätnej knihe 
a prvej kronike o Handlovej z roku 
1933, handlovský notár a kronikár Gej-
za Kubínyi píše, že poštové zásielky do 
roku 1913 boli každodenne dopravo-
vané konským povozom do Prievidze. 
Po vybudovaní železničného spojenia 
medzi Handlovou a Prievidzou sa od 
februára 1913 poštové zásielky začali 
prepravovať vlakom. 

Prvým riaditeľom poštového úradu 
v Handlovej bol v rokoch 1890 až 
1906 Juraj Wohland, od roku 1921 
Ján Mayer. V tom roku sa správa pošty 
osamostatnila. Na pošte pracovalo 
5 zamestnancov, okrem vedúceho 
pošty poštové zásielky roznášali dvaja 
poštári a dve poštárky. Služby telefo-
novania a telegrafu začali Handlovča-
nia používať od roku 1909. 

A kde sa budova prvej handlovskej 
pošty nachádzala? Keď budete pre-
chádzať Handlovou a pristavíte sa 
pri dnešnej predajni DM drogérie, 
zatvorte oči a predstavte si písací stôl, 
za ktorým sedí poštár, pred sebou má 
modrý atrament, čiernu podložku, 
pero a drevený stojan, na ktorom 
boli uložené pečiatky s názvom Pošta 

Handlová. V tejto budove boli posky-
tované služby poštového úradu oby-
vateľom od roku 1872.  Rokmi bola 
budova pošty prestavovaná, pristavo-
vaná a v súčasnosti je vlastníkom tejto 
nehnuteľnosti rodina Korbačková. 

V roku 1921, keď sa správa pošty 
osamostatnila, bola v Handlovej 
vybudovaná nová budova pošty, 
nachádzajúca sa v parku na mieste 
súčasného Pamätníka padlých bo-
jovníkov. V roku 1977 pri výstavbe 
mestského parku bola budova pošty 
asanovaná. Novopostavený objekt na 
námestí počas 2. svetovej vojny sa stal 
novou poštou. 

Samotný interiér pošty sa zmenil 
trikrát, aby mohol plnohodnotne 
poskytovať služby občanom a spĺňal 
požiadavky poštových služieb.  Mno-
hí Handlovčania si isto pamätajú na 

starú poštu, kde oproti vchodovým 
dverám a schodom sa na malej chod-
be nachádzali dve poštové telefónne 
kabínky a štyri poštové priehradky. 
Na poschodí sa nachádzala telegrafná 
služba, ktorú obsluhovali dve pracov-
níčky. Boli tam dve kabínky pre služby 
telefónnych hovorov. Posledná rekon-
štrukcia pošty bola v novembri roku 
2007. Pošta bola prestavaná na po-
skytovanie služieb aj pre imobilných 
občanov, služby telefónnych kabínok 
či telegrafu boli zrušené, vzhľadom na 
súčasnú modernú dobu mobilných 
telefónov a internetu. 

Dnes pošta poskytuje svoje služby 
občanom prostredníctvom ôsmich 
priehradok, zamestnáva 24 zamest-
nancov, vedúcu pošty a jej zástupky-
ňu. Z tohto počtu 12 zamestnancov 
vykonáva služby poštových doručo-
vateliek a 10 pracovníčok pracuje pri 

poskytovaní poštových služieb pri 
priehradkách. 

Dnes má pošta v Handlovej služobné 
auto, ktoré rozváža poštu do prí-
mestských častí Handlovej, do Novej 
Lehoty a do Morovna. 

Pošta vydala vo svojich moderných 
dejinách niekoľko príležitostných 
poštových pečiatok, ako napríklad 
k Mierovým slávnostiam, ktoré sa 
konali v Remate, či pri príležitosti 
zaujímavých kultúrnych či športových 
podujatí. V tomto roku si pošta v Han-
dlovej pripomína 145. výročie svojho 
založenia. 

Prajeme jej a jej zamestnancom veľa 
pracovných úspechov. 

František Kučiak

Starú fotografiu zapožičal zo svojej súk-
romnej zbierky František Kučiak.

Furmani opäť 
v Morovne
Kone ľudia krotili už od pradávna. Z 
ich chrbta lovili, viedli vojny a vyu-
žívali ich na cestovanie aj na ťažbu 
dreva. Koníky môžeme v lese vidieť 
aj dnes. Tam, kde sa nedostane tech-
nika, pomáhajú ľuďom svojou silou a 
inteligenciou. Takéto koníky ste mohli 
vidieť aj na 12. ročníku furmanských 
pretekov v sobotu 6. mája v mestskej 
časti Morovno pri Handlovej.

Morovnianska podkova vznikla z ini-
ciatívy dvoch domácich morovnian-
skych furmanov Chalasa a Osvalda.  
Keď sa pred dvanástimi rokmi pustili 
do organizácie furmanských prete-
kov, nikto neveril, že táto tradícia 
vydrží tak dlho. Obaja už nie sú medzi 

nami, ale nádherná spomienka na 
nich zostala práve v podobe furman-
ských pretekov.
Deň pred súťažou to s počasím vy-
zeralo všelijako, len nie priaznivo.  V 
sobotu ráno však vykuklo slniečko, čo 
potešilo aj rekordných 21 párov súťa-
žiacich furmanov. Jazdil sa furmanský 
slalom, ďalšie disciplíny boli práca s 
drevom a ťažký ťah.

Zlato si tento rok odniesol furman 
Patrik Játy s pomocníkom Jozefom 
Játym z Pšurnoviec, s koníkmi Ma-
čekom a Litvorom. 21 párov koní 
a furmanov predviedlo nádhernú 
súhru medzi prírodou a človekom. 
Toto mimoriadne divadlo má každý 
rok svojich obdivovateľov.                       

Rd
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Čas plynie, rana bolí, 
ani čas ju nezahojí.

Dňa 11.5.2017 sme si pri-
pomenuli 7.výročie úmrtia 
môjho manžela, otca, starého 
otca, brata, švagra 

Jozefa Horvátha 
z Handlovej. 

Za tichú spomienku ďakujeme tým, ktorí ho 
poznali  a spomínajú s nami. Manželka a deti.

Dňa 26.5.2017 uplynulo 
25 rokov, čo nás opustil náš 
drahý otec 

Juraj Košo. 
S úctou a láskou spomínajú 
dcéry Anka a Ľubka. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spo-
mienku.

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným a známym, že sa dňa 
21.4.2017 prišli rozlúčiť 
s našim drahým manželom, 
otcom a dedom 

Miroslavom Tolnayom. 

Smútiaca rodina.

S hlbokým zármutkom 
oznamujeme všetkým prí-
buzným a známym, že dňa 
12.5.2017 nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec 
a starý otec 

Zoltán Farkas 
vo veku 72 rokov. 

Smútiaca rodina.

Dňa 17.5.2017 nás opustil 
náš milovaný brat 

Janko Koričanský. 

S láskou spomínajú brat 
Roman a sestra Branka 
s rodinami.

V apríli 2017 uplynulo 
10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša mamička a stará 
mama 

Mária Sámalová 
a v auguste uplynie 30 rokov, 
čo nás navždy opustil náš 

otecko 
a starý otec 

Rudolf Sámal. 

S láskou a vďakou spomínajú 
dcéra a vnúčatá s rodinami.

18.6.2017 uplynie dlhých 
12 rokov, čo dotĺklo tvoje 
dobré srdiečko. Stále na teba 
spomíname, otecko náš 
drahý, deduško milovaný 

Viliam Reichmann. 

S láskou manželka, syn a dcéry 
s rodinami.

Neúprosný osud to najdrahšie 
nám vzal, len bolesť v srdciach, 
smútok a spomienky nám 
ponechal.

 Dňa 5.6.2017 uplynú 2 roky, 
čo nás navždy opustil náš 
ocinko a dedko 

Milanko Košík. 
S láskou spomínajú dcéra Andrejka s rodinou. 
Ľúbime ťa, ocinko.

Dňa 4.6.2017 uplynuli 
2 roky, čo nás navždy opustil 
môj milovaný syn 

Štefan Vőlc.

Tí, čo ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

Mama s rodinou.

S veľkou bolesťou v srdciach si dňa 
24.6.2017 
pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy 
bez rozlúčky opustil milovaný syn   

Marek Kmeť. 
S láskou a smútkom v srdci spomína mama, 
Miška, Martin s rodinou, krstní a starí rodičia 
a ostatná rodina.

V mesiaci apríl/máj sme sa rozlúčili 

Zoltán  Farkas, 72 rokov
Eva  Ivanová, 68 rokov
Jozef  Košík, 74 rokov
Brigita  Baranová, 86 rokov
Ján  Chovanec, 76 rokov
Katarína Horčíková, 67 rokov

Zoznam v rubrike je vytvorený na základe súhlasu 
pozostalých so zverejnením informácie. Z dôvodu 
uzávierky novín je zoznam zverejnený od 25. do 
25. dňa v mesiaci.

Návrh na ocenenie Zlatý Amos 
pod záštitou prezidenta republiky
Nominovaných učiteľov z celého Slovenska na získa-
nie titulu Zlatý Amos bolo 24 a do semifinále  postú-
pilo 16 učiteľov. Medzi nominovanými učiteľmi bola 
aj učiteľka zo ZŠ Školská Handlová Beáta Havranová, 
ktorá sa zúčastnila sústredenia v Kežmarských 
Žľaboch, kde sa pripravovali s  režisérom Hudákom 
na semifinále do Popradu. Každý semifinalista si vy-
žreboval krajinu európskej únie a musel si pripraviť 
s deťmi krátky, výstižný program. 

Pani učiteľka Havranová si vyžrebovala švédsky mu-
zikál, na ktorý si pripravila dvojminútový program. 
Súčasťou prideľovania bodov bola aj videovizitka o 

učiteľovi, ktorú slovenská televízia natočila so žiakmi 
z príslušnej triedy. Možno ju vidieť na Youtube.

Semifinále bolo 7 a 8. mája v Poprade, pod záštitou 
prezidenta republiky. Tvárou Zlatého Amosa bol Igor 
Timko. Celý program uvádzala moderátorka Adela 
Banášová a spevák Adam Ďurica. Po programe sa 
semifinalisti stretli  so zástupcami ministerstva škol-
stva, od ktorých dostali pozvánku do Primaciálneho 
paláca na stretnutie s prezidentom republiky Andre-
jom Kiskom. 

Nomináciu učiteľky Beáty Havranovej navrhli rodičia 
žiakov. Srdečne jej gratulujeme.

Za rodičov Jana Miklánková

Srdce ako poďakovanie
V sobotu 13. mája sa stretlo na Námestí baníkov  
viac ako 600 Handlovčanov.  Tohtoročná Míľa 
pre mamu sa niesla v duchu rozprávok. Okrem 
tradičnej  symbolickej  míle okolo námestia, boli 
pre mamičky s deťmi pripravené rôzne súťaže a 
tombola.  O dobrú náladu sa postarali tanečníci  z 
Volcana, žiaci  základnej umeleckej školy a prišli aj 
hasiči.  Okrem kvetinky dostali všetky mamičky k 
svojmu sviatku aj darček v podobe veľkého živého 
srdca. Akciu na Slovensku každoročne organizuje 
Únia materských centier. V Handlovej má Míľu pre 
mamu “pod palcom” Materské centrum Lienka v 
spolupráci s Centrom voľného času a mestom. IS
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INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE

POBOČKA KNIŽNICE V ZŠ MC 
BUDE ZRUŠENÁ
Oznamujeme čitateľom, ktorí navšte-
vujú pobočku Mestskej knižnice v 
priestoroch ZŠ MC, že knižnica bude k 
15.7.2017 zrušená. Od tohto termínu 
budú môcť čitatelia vrátiť vypožičané 
knihy a využívať všetky knižničné 
služby v Mestskej knižnici na Ná-
mestí baníkov. V nových, moderných 
priestoroch knižnice nájdu čitatelia 
rozsiahlejší knižničný fond náučnej 
literatúry, beletrie aj literatúry pre 
deti, ktorý pravidelne aktualizujeme 
a dopĺňame novými titulmi, vyššiu re-
levantnosť poskytovaných bibliogra-
ficko-informačných služieb, pomoc 
pri vyhľadávaní literatúry, prístup k 
dennej tlači, časopisom, prístup na in-

ternet, celodenný prístup do knižnice 
(otváracie hod. 8.00-18.00). Dúfame, 
že nám zostanú naši čitatelia verní, 
neodradí ich vzdialenosť a knižnicu 
budú navštevovať aj naďalej. 

Pripravujeme v júni:
Medailóny o spisovateľoch k ich 
výročiam 

H. Ponická (95. výročie narodenia), 
Ľ. Zúbek (110. výročie narodenia)
Deň detí. Tvorivá dielňa. Bezplatný 
zápis detí do knižnice
Mesiac poľovníctva. 
Stretnutie s poľovníkom
Štrajk handlovských baníkov. 
V spolupráci s MOMS 
Gymnazisti v knižnici. Literárna 
hodina.
Jar Adely Ostrolúckej. 
Literárna hodina. (k výročiu Ľ Zúbka)
Štoplíkove dobrodružstvá. 
Zážitkové čítanie z knihy H. Ponickej

Jubilanti  
Alžbeta Kaňková
Jolana Cabaníková
Emília Madajová
Mária Schmidtová
Igor Reiff
Katarína Sklenárová
Stanislav Antal
Anna Barabášová
Jozef Jánošík
Mária Gregušová
Anna Laluhová
Anna Gáliková
Ľudmila  Gregušová
Anna Rapčanová
Zuzana Spišiaková
Ondrej Csengödi
Jozef Pirožek
Eva Tomková
Alžbeta Vicianová
Katarína Nemcová
Bernard Privalinec
Viera Čertíková
Ondrej Regina
Emília Kadašiová
Eva Bátorová
Anna Greschnerová
Helena Reichmanová

Narodení apríl/máj 
Matúš  Kress
Maxim  Markus Mucha
Samuel  Szakács
Teo  Katriňák
Filip  Kotrík
Hugo  Vallo
Vanesa  Šarköziová 
Olívia  Tonhauserová
Liliana  Podolcová
Catherine  Kušnerik

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

Svätojánska noc, 
čarovná moc 

Letný slnovrat je od dávnej minulosti 
v slovenskej ľudovej tradícii spojený 
s pálením ohňov. Oheň symbolizoval 
slnko a jeho silu. V predkresťanskom 
období slávili tento obrad úcty k Sln-
ku, verili, že očisťuje,  utužuje  zdravie 
a preto prinášali obety. Najznámejším 
z týchto obradov, bolo tradičné pále-
nie ohňov na kopcoch okolo dedín.  
Najvýznamnejším dňom letného 
slnovratu bol deň 24. júna, deň  sv. 
Jána.  Zapaľovanie ohňov v tento 
deň , tzv. svätojánske ohne (vajany, 
sobotky), patrili medzi najvýznamnej-
šie udalosti dedinského pospolitého 
ľudu. Boli oslavou mladej generácie, 
mládencov, ktorí postavili vatry, ktoré 
večer zapálili a spolu s dievčatami 
preskakovali ohne, spievali ťahavé 
piesne a hrali hry. Tieto ťahavé piesne, 
poznáme ako pracovné a dnes ich 
nazývame trávnice.

Já veru, o Jáne, kde ťa páliť máme,
Na hore, na jame, tam ťa páliť 
máme. 

Oheň symbolizoval víťazstvo slnka 
nad tmou, bol oslavou svetla a na-
stupujúca noc vytvárala romantické 
svätojánske ovzdušie. Mládenci 
oslovovali dievčatá, ktoré sa im páčili, 
tie na rozkvitnutých júnových lúkach 
zbierali kvety a vili z nich vence. Po 
polnoci ich hádzali za seba a mladí 
chlapci ich chytali.  Šikovný šuhaj 
získal v srdci dievčaťa nádej a možno 
aj budúcu ženu. Bola to noc nielen 
plná lásky, ale aj mágie a zbierania 
liečivých byliniek. Zbierali sa rast-
linky ako láskavec na šťastie, čistec 

na krásu, materina dúška na zdravie 
či ľubovník na lásku, ale aj púpava, 
harmanček, prvosienka, papradie. 
Verilo sa, že papradie či čertovo rebro, 
kvitne práve v noci z 23. na 24. júna 
a tam, kde zakvitne, je vraj zakopaný 
poklad. V túto magickú noc sa však 
stretávali aj bosorky a strigy, ktoré 
mali nečisté úmysly. Bosorkám sa 
pripisovalo urieknutie, bolesti hlavy 
či nechutenstvo a vraj vo svätoján-
sku noc  zbierali s plachtou rosu na 
lúkach.  Preto gazdovia obchádzali 
svoje maštale a k domácim zvieratám 
nepúšťali cudzie ženy. Pred uriek-
nutím chránili dobytok cesnakom či 
krajcom chleba so soľou. Obchádzali 
svoje príbytky a kropili ich svätenou 
vodou.  Na sviatok sv. Jána platil zákaz 

hýbať zemou, čo znamenalo, že bolo 
zakázané kopať zemiaky a sadiť, ženy 
nesmeli prať v potoku. Celý deň sa 
dbalo na to, aby sa z domu nevynieslo 
mlieko, lebo by kravy mohli prestať 
dávať mlieko.

A ty svätý Jáne, daj mi požehanie,
aby mi kravička dobre dojila,
aby som hodne masla zmútila.
Svätojánska noc, len ty máš tú moc,
kde chceš, tam ber a ku mne daj!

Svätojánska rosička,
daj mi krásy na líčka.
Po rosičke pobehám, 
na krásu jej nazbieram.

JO , foto www. ententyky.cz

Zachránili sme 
Maca Miša
Vďaka neziskovej organizácii Falck 
a poisťovni KOOPERATIVA  sa naši 
najmenší žiaci zúčastnili kurzu prvej 
pomoci.  Naučili sa, čo robiť, keď si 
kamarát na ihrisku zlomí nohu, ako 
zistiť, či je človek v ohrození života, 
ako správne zavolať záchranku.
Kurzy viedla lektorka zážitkovou, 
hravou formou. Vysvetliť na prvý 
pohľad zložité postupy prvej pomoci 
či resuscitácie inštruktorom pomáhal 
aj maskot MACO MIŠO a plyšoví 
medvedíci.

Aj vďaka tomuto stretnutiu so zá-
chranármi budú vedieť aj naše deti 
správne zareagovať a poskytnúť 
prvú pomoc.                 

  Mária Maňáková

Žihadielko už onedlho
Začiatkom marca tohto roka vyhrali  
Handlovčania v  súťaži nové ihrisko 
pre deti. Postavia ho na Mostnej 
ulici. Samospráva dokončuje na 
vybranom mieste terénne úpravy.  
Ihrisko by malo mať rozlohu 16 krát 
20 metrov. Na základe zmluvy medzi 
mestom a obchodným reťazcom 
, začne stavebník, ktorého si Lidl 
vybral, stavať ihrisko tri týždne pred 
zaviazaným termínom. Dokončené 
by malo byť 15.júla. Handlovská 
samospráva má v budúcnosti v 
pláne tento areál  zrekultivovať celý 
a vytvoriť tak športovisko pre deti 
všetkých vekových kategórií.

IS



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

Sedacia súprava  Novona

0917 539 165

Sedacia súprava Alica

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 €

Handlovské         noviny 9

Zľavy až do 
výšky 40%

Regál ALIS 114 €

Taburet ARON  29 € Kancelárske 
kreslo         
69 €

Pozývame 
na podujatia v júni
Deti pomáhajú deťom
1. 6. 2017 9.30h, Námestie baníkov
ŠK Achilles, DIGI. mesto Handlová

Železnica pre deti
3.6. 2017, podľa CP 
jazda parným vlakom
Organizátor: Prievidzský parostrojný spolok

Move week (Týždeň v pohybe)
29.5. – 4.6.2017   - ZŠ, MŠ, ŠK 

POSOLSTVO – návšteva vyhladzova-
cieho tábora Majdanek 
6.- 7.6. 2017, DK Handlová

50 HŠH Atletika 1. stupeň ZŠ
7.6.2017 od 9.00 h ihrisko ZŠ MN 
Organizátor: Mesto Handlová, CVČ, ZŠ MN
 

Noc kostolov
9.6.2017 od 17.30 h kostol sv. Kataríny
Organizátor: mesto Handlová, DK Han-
dlová, Farnosť Handlová

Slovenský pohár v lezení detí
10.6.2017 od 9.00 h, Hutira 
Organizátor: HK Prometeus Handlová, 
CVČ, SHS JAMES 

Handlovské športové hry seniorov 
– 1. ročník 
10.6.2017 od 9,00 h, športovisko ZŠ 

Organizátor: mesto Handlová, ZO SZZP, 
CVČ 

Handlovský juniáles
17.6. 2017 od 19.00 h, DK Handlová
Organizátor: Gymnázium Ivana Bellu a 
DK Handlová 
V programe sa predstaví: Volcano a 
Slavo Dobrotka. Nebude chýbať zaují-
mavá TOMBOLA.
Do tanca hrá: DJ Mathes

Handlovský Peoplestreetball 
cup 2017
17.6.2017, 9.00h, Námestie baníkov
Organizátor: Reštaurácia People

Koncoročné predstavenie Volcano 
21.6. 2017, DK Handlová

Slávnostné vyhodnotenie 50. roční-
ka Handlovských športových hier
23.6.2017 od 13.00 h, kinosála DK 
Handlová 
Organizátor: mesto Handlová, CVČ, DK

Banícka rallye 2017
medzinárodná mototuristická súťaž
23.6. – 25.6.2017 (piatok - nedeľa), 
Handlová – Banská Štiavnica - Han-
dlová 
Organizátor: Mesto, AMK Baník Handlová

39. ročník Cesty rozprávko-
vým lesom
24.6. 2017 od 10.00 h, Jedna studnička

Káčer na bicykli 
26.6.2017, 9.00 h, Námestie baníkov
Organizuje nadácia TA3 v spolupráci 
s mestom Handlová. Charitatívne 
podujatie trvá v týždni od 25.6 do 
1.7.2017 v siedmich etapách. 2. etapa 
bude štartovať v Handlovej.

Informácie z diania v meste Handlo-
vá a viac o podujatiach nájdete na 
www.handlova.sk alebo na stránkach 
organizátorov podujatí. 

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

Steiger v Handlovej
10 rokov spolupráce  pri 
organizovaní mestských 
podujatí

Spoločnosť Steiger, a.s. už 10 ro-
kov sponzoruje podujatia mesta 
Handlová. Medzi tradičné, ktoré 
sa tešia podpore pivovaru, patria 
Cesta rozprávkovým lesom, Ba-
nícka rallye, Regionálne oslavy 
Dňa baníkov a Handlovské Kata-
rínske dni. Primátor mesta Rudolf 
Podoba sa pri tejto príležitosti po-
ďakoval generálnemu riaditeľovi 
spoločnosti Steiger a.s. Jarosla-
vovi Vysloužilovi, ktorý si prevzal 
z rúk primátora v stredu 24.5.2017 
ďakovný list, upomienkové pred-
mety mesta a spoločne navštívili 
Banské múzeum v Handlovej. 
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Handlovské športové 
hry sú s Handlovčanmi 
už polstoročie 

Mesto Handlová pozýva všetkých 
športovcov na slávnostné vyhod-
notenie 50. ročníka Handlovských 
športových hier, ktoré sa uskutoční 
v piatok 23.6.2017 od 13,00 hod. v 
kinosále DK Handlová. Nenechajte si 
ujsť celkové vyhodnotenie všetkých 
športových súťaží podľa konečného 
umiestnenia škôl, spojené s oce-
ňovaním a kultúrnym programom. 
www.handlova.sk 

50 rokov chôdze 
v Handlovej
Atletická chôdza patrí medzi nároč-
né disciplíny a vo viac ako 100 roč-
nej histórii atletiky na Slovensku 
medzi najúspešnejšie. Ako jediná 
má dvoch olympijských víťazov 
(Jozef Pribilinec – Soul 1988, Matej 
Tóth – Rio 2016).

Jedným z priekopníkov tohto športu 
u nás je Eduard Straka, aktuálne s 58. 
chodeckými pretekárskymi sezónami, 
druhý na svete. Viac má Pier Giorgo  
Andreotti (Taliansko), 62 sezón. S jeho 
príchodom do Handlovej v roku 1967 
sa začala písať história chôdze v na-
šom meste. Prvé chodecké preteky 
v Handlovej sa konali 2. apríla 1973 na 
atletickej dráhe futbalového štadióna 
TJ Baník. Doteraz sme zaznamenali 15 
chodeckých pretekov a to najmä pri 
jubilejných ročníkoch Handlovských 
športových hier. Medzi najvydarenej-
šie patrí chodecký míting na 5 km 5. 
apríla 2007. Vtedy úspešný tréner Ju-
raj Benčík priviedol na preteky kom-
pletnú mužskú a ženskú reprezentá-
ciu Slovenska (až 5 olympionikov na 
štarte). Na asfaltovom okruhu v okolí 
športovej haly zvíťazil Matej Tóth, 
dnes olympijský víťaz a majster sveta. 
Z takmer štyroch desiatok chodcov 
Handllovčanov v histórii si úspešne 
počínal ligový chodec v kategórii 
dospelý Emil Krivoš, dnes 57 ročný, 
stále žijúci v Handlovej. Pri chôdzi vy-
držal takmer dve desaťročia. Neskôr 
jeho syn Emil súťažil až po kategóriu 
juniorov ( 2 medaily z Majstrovstiev 
Slovenska). V 80. rokoch minulého 

storočia boli v žiackych kategóriách 
najúspešnejší Radovan Valušek 
a Zuzana Záhorská. V poslednom de-
saťročí sa výsledkami medzi najlepšie 
žiačky SR  zaradila Aneta Struhárová. 
Najúspešnejší bol Milan Linheš ml. 
Na Majstrovstvách Slovenska v kate-
goriách dorastencov a juniorov získal 
spolu 5 medailí. V kategórii sa prepra-
coval do reprezentácie SR.

Veteránsky chodec a rekordér Eduard 
Straka v tomto roku na Majstrov-
stvách Slovenska v hale v Bratislave 
získal 2. miesto, v apríli v Borskom 
Mikuláši na okruhu 3. miesto. Doteraz 
pri 56. štartoch na Majstrovstvách 
Slovenska vybojoval spolu 44 medailí 
(27-10-7). V Dudinciach v kategórii 
veteránov nad 35 rokov vybojoval 3. 
miesto. Naostatok v máji v Žiari nad 
Hronom v hlavnej kategórii a naj-
vyššej domácej súťaži Atletickej lige 
mužov skončil na 9. mieste. (Ligovú 
premiéru mal v roku 1965). Doteraz 

absolvoval 523 chodeckých pretekov, 
nachodil 215 tisíc kilometrov (viac 
ako 5-krát okolo zeme), 62-krát pre-
konal slovenské veteránske rekordy 
v chôdzi v kategóriách od M45 až 
M70, drží 17 rekordov na tratiach 
3km, 5km, 10km a 20km. Absolvoval 
19 Majstrovstiev Európy veteránov 
(spolu 9 medailí). Na 6. Majstrov-
stvách sveta (3 medaily). 

A ako hodnotí Eduard Straka 
50 rokov v Handlovej?
„Za celé dlhé roky pretekárske, orga-
nizátorské, trénerské a funkcionárske 
aktivity a udržiavať si vysokú špor-
tovú výkonnosť popri každodennej 
práci a väčšinou za vlastné finančné 
prostriedky sa dá len za predpokladov, 
ak nájdete rovnováhu medzi prácou, 
rodinou, športom a ostatnými aktivi-
tami. V chodeckej rodine nájdete vždy 
najozajstnejších priateľov, priaznivcov, 
prajné prostredie a nadšencov.“

J.P. 

Plaváreň počas celého 
júna otvorená!

Plaváreň MESTA HANDLOVÁ ozna-
mujeme všetkým priaznivcom vody, 
že PLAVÁREŇ JE OTVORENÁ
počas celého mesiaca JÚN 2017 
v bežných prevádzkových hodinách
t.j. zaplávať si môžete:

 pondelok - piatok 6.30 - 20.00 h
 sobota - nedeľa 9.00 - 19.00 h. 

Využite v júni aj naše ďalšie služby
Informácie  a objednávky  v pokladni 

plavárne: 0918 911 401
                                                

Víkendovka na plavárni

Plaváreň mesta Handlová pozýva 
všetkých priaznivcov vody do svojich 
priestorov, kde v mesiaci jún 2017 
počas víkendu pri zakúpení rodin-
ného vstupu čaká na návštevníkov 
malé prekvapenie. Tešíme sa na vašu 
návštevu!

Vyhodnotenie 
rybárskych pretekov 
6. -7. mája 2017
V sobotu 6. mája 2017 sa uskutočnili 
na Handlovskom rybníku preteky o 
putovný pohár primátora mesta Han-
dlová v love rýb na udicu. Jednalo sa  
o jubilejný 25.  ročník. 
Počet účastníkov: 103 – účasť ovplyv-
nila predpoveď počasia, ako aj  kona-
nie rybárskych pretekov v okolitých 
organizáciách.

Poradie: 
1. miesto  Július Lenč HA  
  6 kaprov    286 cm
2. miesto      Miroslav Schubada   HA 
     5 kaprov    243 cm
3. miesto      Ing. Ľubomír Honíšek  ZV   
  5 kaprov    214 cm

Bol vyhodnotený aj najväčší úlovok. 
Víťazom sa stal p. Ľubomír Honíšek 
zo Zvolena.
V nedeľu 7. mája 2016 sa konali 
preteky detí do 15 rokov. Celkove sa 

zúčastnilo 25 detí, všetky z Miestnej 
organizácie Handlová. Súčasne sa ko-
nali aj  preteky funkcionárov MO SRZ 
a pozvaných hostí o celkovom počte 
24 účastníkov.

Poradie deti: 
1. miesto Andrej Paukov  
 2 kapre 95 cm
2. miesto Jakub Chlpek  
 1 kapor 57 cm
3.miesto Alexandra Šarayová 
 1 kapor 56 cm

V kategórii deti bola udelená aj cena 
za najväčší úlovok. Víťazom sa stal 
Jakub Chlpek s výsledkom 57 cm. 

Poradie pretekov funkcionárov MO 
SRZ Handlová a pozvaných hostí:
1.miesto Anton Troják  
  7 kaprov 359 cm
2.miesto Erik Hegli  
  7 kaprov, 323 cm
3.miesto Ing. Peter Uličný 
  3 kapre, 137 cm
Podujatie sa vydarilo k všeobecnej 

spokojnosti organizátorov – výboru 
MO SRZ Handlová. Jediným negatí-
vom bolo počasie v nedeľu. 

Výbor MO SRZ ďakuje všetkým 
sponzorom za venované vecné ceny, 
ako aj finančnú podporu podujatia: 
Primátor mesta Handlová  Ing. Rudolf 
Podoba venoval darčekové koše na 
preteky o putovný pohár primátora 
mesta (25. ročník)  Ceny za mesto 
Handlová odovzdal Ing. Jozef Ton-
hauser – prednosta Mestského úradu 
a Ján Spevár – poslanec mestského 
zastupiteľstva, ktorý  venoval sud piva 
za najväčší úlovok. Mesto Handlová 
podporilo aj preteky detí – všetky 
deti obdržali darčekovú upomienku 
od mesta. Ďalšími sponzormi boli: 
Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, 
kultúru a šport regiónu, Agro – rybia 
farma Handlová, rybárske potreby zo 
Žiaru nad Hronom, Prievidze a p. Sto-
ličného z Handlovej, p. Olšák -Šport 
bar Weber – Handlová, p. Ján Hoos, 
reštaurácia Korzár – p. Petrucha, p 
Fabianová a tajomník SRZ p. Javor.
Petrov zdar! 

Výbor MO SRZ Handlová

Materské centrum Lienka 
ukončilo svoju činnosť

Materské centrum Lienka v Han-
dlovej je od  pondelka 29. mája až 
do odvolania zatvorené. Štatutárka 
neziskovej organizácie Monika 
Galbavá, podľa vlastných slov, nie 
je schopná naďalej pokrývať režijné 
náklady na prevádzku a problém 
je aj s personálnym zabezpečením. 
Ďalším dôvodom je aj plánovaná 
rekonštrukcia podkrovia nad sídlom 
centra. O tom, kedy a či vôbec bude 
Lienka opäť otvorená, vás budeme 
aktuálne informovať.
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Koncom apríla sa bežci ŠK ACHIL-
LES Handlová zúčastnili Korzo 
behu v Prievidzi. Vyskúšali si 9 km 
novú trať spred OC Korzo do Bojníc 
a cez ZOO naspäť. Beh materiálne 
podporilo aj mesto Handlová - 
zapožičaním zábran na vytýčenie 
trasy. 

Výsledky ŠK ACHILLES Handlová:
Hobby beh muži:  
 1.miesto  Lukáš Pavlíček  
Hobby beh ženy: 
 1.miesto  Romana Šimková
9 km trať juniori: 
 2.miesto  Adrián Gardlík                            
4. miesto  Matúš Ujček 
 Juniorky: 
 1. miesto  Anita Gardlíková 
 muži A: 
 2. miesto  Tomáš Benko 
ženy A: 
 3. miesto  Lenka Lomnická
muži B: 
 3.miesto  Miroslav Ťapúšík                
 muži C: 
 1.miesto  Milan Linkeš                            
 3.miesto  Peter Vagáň 

V nedeľu 7. mája ŠK ACHILLES Han-
dlová behal pre tých, ktorí behať ne-
môžu. Zúčastnili sme sa najväčšieho 
charitatívneho behu na svete Wings 
for Life World Run Slovakia 2017. V 
jeden okamih bežalo na 111 miestach 
sveta 155 288 tisíc ľudí a odbehlo 1 
431 184 km. Medzi nimi aj náš tím v 
Bratislave, ktorý odbehol 200,5 km. 

Ani tu sme sa nestratili : Miňo Linkeš 
si s odbehnutými 29,85 km vybehal v 
jeho kategórii 1. miesto a Vlado Kováč 
s neuveriteľnými 40,35 ! km 6.miesto. 
Celý výťažok behu je venovaný na 
výskum poranení miechy.

Blaho Ľubomír, 
ŠK ACHILLES Handlová

Handlovskí bežci Handlovské gymnastky 
sa v silnej konkurencii 
nestratili

V sobotu 6.mája vycestovali 
gymnastky z Klubu športovej 
gymnastiky Handlová na druhé 
oblastné kolo Slovenského pohá-
ra do Brezna. Pre dievčatá to bola 
posledná možnosť kvalifikovať sa 
na Slovenský pohár, ktorý sa konal 
v Handlovej 27.mája. Aj napriek 
silnej konkurencii zo siedmich 
gymnastických klubov sa naše 
dievčatá začiatkom mája nestra-
tili a umiestnili sa na popredných 
miestach.

Slniečka:
4. miesto Amálka Štupáková 
9. miesto Isabellka Rozenbergová
10. miesto Edtitka Michelová
11. miesto Simonka Šálová
12. miesto Ninka Mlynarčíková

Najmladšie žiačky:
7. miesto – Romanka Ivanová
11. miesto – Emka Michelová
Mladšie žiačky:
3. miesto – Adelka Gazdíková
12. miesto – Vanesska Pavlíková
16. miesto – Šárka Štupáková
17. miesto – Vaneska Klčová
20. miesto – Františka Rumpliová

Staršie žiačky:
1. miesto – Timea Briatková
3. miesto – Hanka Kotlárová
4. miesto – Nikola Nieburová

Juniorky:
3. miesto – Viktória Matiašková
4. miesto – Andrea Duníková

Ženy:
1. miesto – Laura Koštialová

Dievčatá dokázali, že patria medzi 
najlepšie na Slovensku. Výsledky zo 
Slovenského pohára, ktorý sa konal 
v priestoroch telocvične Základnej 
školy Mierové námestie v Handlovej, 
nájdete na našom FB profile Klub 
športovej gymnastiky Handlová. 
Dajte nám LIKE.

Streetcup 2017 vyhral 
domáci Dream Team
7.mája  handlovské námestie po roku opäť ožilo hokej-
balom. Osem tímov bojovalo na oficiálnom 2.ročníku 
handlovského hokejbalového Streetcupu 2017. Spolu 
s Michalom Sekerešom  pomáhal pri organizovaní 
handlovský rodák Marek Viedenský. Hokejový repre-
zentant Marek Viedenský je po  zranení, jeho pohyb je 
obmedzený, ale hokejku aspoň takto neopustil. 

Osmička tímov bola rozdelená do dvoch skupín, päť 
tímov hralo aj v prvom ročníku. Víťazstvo obhajovali   
HBK Prievidza, druhý tím z minulého roku Game Over 
nehral, ale tretí Ráztočňania sa chceli opäť dostať na 
bedňu. Prievidžania potvrdili úlohu favorita a dostali 
sa až do finále, ale tam po boji  - až v predĺžení - prehra-
li s víťazom handlovským Dream Teamom vedeným 
Matejom Kovalíkom, ktorý bol najužitočnejším hráčom 
turnaja. V zápase o tretie miesto vyhral v minulom roku 
ôsmy Chrenovec so Street Teamom  Handlová, ktorý si 
zopakoval 4. miesto z roku 2016. Najlepším  brankárom 
bol  Marek Knob z HBK Prievidza, najlepším  strelcom 
jeho spoluhráč Sebastian Knob. Výsledky nájdete na 
www.sbkhandlova.sk                              IGM

Najmilší oriešok 
má len kvality
„Výstava psov je základné kynolo-
gické podujatie, kde sa stretávajú 
majitelia čistokrvných psov s preu-
kazom pôvodu, aby predviedli svoj-
ho psa pred rozhodcom (výnimoč-
ne pred porotou) a obecenstvom 
a obdržali odborný posudok o 
kvalitách a nedostatkoch posudzo-
vaného jedinca od kvalifikovaného 
rozhodcu“, toľko hovorí odborná 
literatúra. 

Na handlovskej výstave psov dostáva-
jú príležitosť byť „výstavným kusom“ 
všetci psíci. Tento rok organizátori 
prežili poslednú aprílovú sobotu 
v spoločnosti najlepších štvornohých 
priateľov a mali možnosť vidieť psích 
krásavcov a krásavice. Tento rok ich 
bolo 59 a okrem „domácich“ psíkov 
prišli aj psíkovia z blízkeho okolia 
z Prievidze, Žiaru nad Hronom, do-
konca až z okolia Košíc.

Predvádzanie a hodnotenie psa na 
výstave nie je také jednoduché, ako sa 
môže zdať. Zapotia sa pri tom nielen 

psíkovia, ale aj ich páni. Porotkyne 
Lenka Zábojníková, Paulína Deliová a 
„hlas ľudu“, porotca vybratý z hľadiska, 
si všímali atribúty, ako sú príslušnosť 
k plemenu, charakter psa, stavba tela 
a spolupráca psíka s pánom. Absolút-
nymi víťazmi súťaže pre rok 2017 sú 
BOS- Sučka Cane Corso – MORIGA (2 
roky) majiteľky Benedikty Gabalovej a 
BOB- pes oriešok BOBY- (4 roky) ma-
jiteľky Ivany Michalskej. Oceňovalo sa 
však vo všetkých kategóriách. 

Mysleli sme aj na tých psíkov, ktorí 
nemajú to šťastie mať svojho pána 

a skončili v Karanténnej stanici Han-
dlová. Počas výstavy Detský a mlá-
dežnícky parlament mesta Handlová 
behal pomedzi divákov s pokladnič-
kou a zbieral peniažky. Podarilo sa im 
zozbierať 25,32 €.  

Všetkým, čo prispeli, patrí veľké 
psie ĎAKUJEM. 
Podujatie pre milovníkov psov pri-
pravili Mestský kynologický klub 
Handlová a CVČ Handlová. Podujatie 
finančne podporilo mesto Handlová. 

Paulína Deliová

Vybojovali si účasť na Majstrovstvách SR
20.mája sa v obci Ivachnová pri Ružomberku konali Kvalifi-
kačné preteky branného viacboja kynológov pre oblasť stred. 
Mesto Handlová a svoj kynologický klub Handlová strelnica 
reprezentovalo celkom päť členov. V kategórii žiačky zabojo-
vali najmladší členovia klubu. Peťka Drozdová (10r.) so psom 
Tixi, ktorá bola zároveň najmladšou účastníčkou pretekov, za 
čo získala ocenenie organizátora. Druhou reprezentantkou  v 
tejto kategórii bola Lenka Drozdová (12r.) so psom Uran, ktorá 
si odniesla pohár Národného koordinátora BVK Antona Šabí-
ka za synchronizáciu psa a psovoda. V kategórii žiaci Patrik 
Krivuš (14r.) so psom Alex pre klub vybojoval druhé miesto 
a tým si zaistil postup na Majstrovstvá Slovenska v BVK. V ka-
tegórii dorast muži zvíťazil Dávid Pavlák (18r.) s fenkou Lady 
a teda z prvého miesta postupuje na Majstrovstvá Slovenska 
v BVK.  V kategórii ženy 19-40 rokov prišla klub reprezentovať 
Michaela Reichmanová s fenkou Faira. Aj keď neobsadili víťaz-
né priečky, tak ako všetci, aj ony vzorne reprezentovali svoj 
klub a mesto Handlová.
Tieto preteky a dosiahnuté výsledky sú obrazom toho, že 
aj v meste Handlová máme šikovných mladých kynológov. 
Súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov pri 
reprezentácii Kynologického klubu Handlová strelnica a sa-
motného mesta Handlová.  Srdečne  Vás pozývame do obce 
Banská Belá,  kde sa dňa 16.9.2017 budú konať Majstrovstvá 
Slovenska v BVK.                                       Michaela Reichmanová



Prispejte spolu s nami ku záchrane vzác-
neho kostola Sv. Mikuláša biskupa v Novej 
Lehote, ktorý bol postavený v roku 1785 
na gotických základoch z 15. storočia. 

Tešíme sa na Vašu návštevu a verím, že 
spolu prežijeme príjemné popoludnie.

Program:
13:00 h pešia púť od Kostola                         
sv. Kataríny Alexandrijskej v Handlovej 
do  N. Lehoty
15:00 h sv. omša v Kostole sv. Mikuláša 
v N. Lehote
16:00 h prezentácia a predaj životopis-
nej knihy o biskupovi Petrovi Dubovskom
16:30 h kultúrny program na námestíč-
ku v N. Lehote (hudobníci z Handlovej)

Počas kultúrneho programu bude za-
bezpečené aj občerstvenie (grilovačka 
pri príležitosti ukončenia školského roku 
2016/2017 bude z vlastných zásob).

CESTA NASPAŤ BUDE ZABEZPEČENÁ 
MESTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU.
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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

- Rozvoz štrkov do 2 t po celej  handlovskej doline
-  predaj stavebného materiálu, pletiva,  
 oceľ. profilov
-  predaj  profi/ hobby náradia,  dymovodov,  
 náterov, lakov

- predaj vymývanej dlažby 2cm + doplnky 

 (soklík, schodíky a pod.)

-  Akcia na kanalizačný materiál 
 (drenážne rúry, odpadné rúry, plastové rúry, kanalizačné rúry,   
 tvarovky, vonkajšia kanalizácia...
-  predaj krmiva pre zvieratá               Dovoz tovaru priamo k vám! 

Po - Pi:  8.00 - 17.00h, So: 8.00 - 12.00h 

Stavebniny Horný koniec 0905 259 192

A
K
C
I
A

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

Občianske združenie Handlová 
- moje mesto oz, Karpaty Art 
Gellery, RKC -  farnosť Handlová 
Vás srdečne pozývajú na 
5. ročník Lehotského juniálesu, 
ktorý sa uskutoční 1. júla 2017 
v Novej Lehote pri Handlovej. 

5. ročník Lehotského juniálesu




