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Úvodník
Aj vy máte niekedy pocit, že váš život je 
ako maratón, ktorý sa nikdy neskončí? 
Robota, nákup, domácnosť, starosti, 
účty a tak stále dookola? Našťastie,        
v živote je to zariadené tak, že vždy prí-
du nejaké STOP DNI. Je to ako keby sa 
maratónci mohli vždy v štvrtine svojho 
behu zastaviť, oddýchnuť si a premys-
lieť si stratégiu. Takými malými stop 
dňami sú napríklad víkendy. Ale máme 
aj veľké a zásadné stop dni. 
Prídu už o mesiac...

V ten víkend odložíme všetky povin-
nosti. Máme len jedinú - ísť tam, zapá-
liť sviečky a spomínať. Na rozžiarených 
cintorínoch si zrazu uvedomíme vlast-
nú smrteľnosť a aj to, ako málo záleží 
na mnohých veciach, kvôli ktorým sa 
tak často trápime. Tu nás už trápiť ne-
budú... Uvedomíme si aj to, že nech by 
sme sa snažili akokoľvek, proti večnos-
ti nič nezmôžeme.

Zapáľte sviečky spomienok na hro-
boch tých, ktorých ľúbite a už im to 
nemôžete povedať. Zapáľte sviečky a 
nech vám ich svetlo ukáže, že je dôle-
žitý každý deň, každá hodina, minúta, 
sekunda. Prežime ich čo najlepšie.

Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej 

Pripomíname si
Človek je krásny nielen vtedy, keď má 
pružný krok. Človek je krásny podľa 
múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa 
vrások a bielych vlasov, podľa slov, 
keď ponára sa v hovore s deťmi do 
rokov, keď aj on bol mladý. Človek je 
krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Minuloročné oslavy trochu nevyšli. 
Stáva sa. Roztiahli sa z rôznych dô-
vodov na dva týždne a stratili cveng. 
Tento rok si napravili reputáciu. 
Vrátili sa tradície a viete čo, dajme 
im trikrát áno, alebo ak chcete „pá-
čik“. Bolo dobré počasie, výborný 
program, výborný jarmok.

Baníckeho jarmoku sa zúčastnilo sto-
štyridsať predajcov, na Partizánskej 
ulici boli kolotoče a na námestí bola 
šmýkľavka, lovenie kačiek a aquazor-
bing a hlavne veľa ľudí. Opäť sa do no-
ci stretávali rodiny, priatelia a Handlo-
vá na dva dni ožila atmosférou, ktorú 
už dávno nezažila. Kultúrny program 
po oba dni roztancoval mladších aj 
starších. Mesto vsadilo na Petra Nagya 
aj Horkýže Slíže, prišiel The downtown 

band s našim Reném, ale aj poľská 
banícka dychová hudba Žófiowka                 
z Jastrzębiu-Zdroju. Otvorili sme novú 
externú expozíciu banského múzea, 
spomenuli sme si na baníkov, ktorí 
sa na nás určite pozerali z neba, oce-
nili sme banských záchranárov, ktorí 
si tento rok pripomenuli storočnicu 
banského záchranárstva. Pálfyho Lau-
ra sa prešla mestom graciózne a za 
svetla reflektorov nového námestia. 
Takmer tridsiatka formálnych aj nefor-
málnych združení, folklórne súbory 
boli predstavené bohatému handlov-
skému publiku. 

Handlová sa po tohtoročných baníc-
kych dňoch nadýchla. Plnými dúška-
mi si užívala rozhovory Handlovčanov 
a ich známych pri tradičných nápo-

joch, výbornou náladou, spomienka-
mi ale aj umením nadaných umelcov 
na 3. maliarskom sympóziu. Na titulke 
našich Handlovských novín patrí ďa-
kujeme všetkým, ktorí priložili ruku 
k dielu. Ďakujeme mesto Handlová, 
HBP, a.s, ZMOHN, SAD PD, a.s, Hlavná 
banská záchranná služba, Hutira Relax 
Club, SBM, Mária Kureková-GTS, Süli – 
výroba perníkov, Trenčiansky samo-
správny kraj,  Steiger, a.s. STRABAG, 
TUCON, F.I.N.M.O.S., dobrovoľníci a 
mestské organizácie. 

Ďakujeme aj vám, naši milí baníci          
a všetci návštevníci našich tradičných 
osláv. Tešte sa na budúci rok? Nemu-
síte čakať tak dlho. Vidíme sa už tento 
november na Handlovských Katarín-
skych dňoch.                                         JP

Deň baníkov 
        inak a super

Deň otvorených 
dverí v samospráve

17.10. 2017
www.handlova.sk
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V poradí 30. rokovanie Mestské-
ho zastupiteľstva mesta Hand-
lová (MsZ) sa konalo vo štvrtok 
28.9.2017. Rokovanie otvoril pri-
mátor mesta Ing. Rudolf Podoba. 
Na programe boli správy o výsled-
koch hospodárenia mestských 
organizácií za 1. polrok 2017, roz-
počtové opatrenie ale aj informácie 
o stave väčších investičných akcií 
mesta ako sú nové nákupné cen-
trum v lokalite Morovnianske síd-
lisko, kúpalisko a Voľby do Vyšších 
územných celkov.

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo na 
rokovaní v dvoch prípadoch v bode 
nakladanie s majetkom mesta trojpä-
tinovou väčšinou všetkých poslancov 
o odpredaji pozemkov nadobúda-
teľom, ktorí ich dlhodobo užívali. V 
ďalšom  poslanci schválili kúpu časti 
pozemku za areálom bývalej Slovenky 
z dôvodu zámeru vybudovania chod-
níka na Ul. Kpt. Nálepku. 

Správy o výsledkoch hospodárenia 
zobrali poslanci na vedomie bez vý-
hrad. Pozitívnou bola zmena rozpočtu 
mestskej knižnice, ktorá zapracovala 
do príjmu 4000 €. Prostriedky získala 
od Ministerstva kultúry SR  a sú účelo-
vo viazané na rozšírenie knižničného 
fondu. 

Vedúci ekonomického oddelenia MsÚ 
pokračoval predložením správy o sta-
ve vybraných pohľadávok a záväzkov 
mesta  za 1. polrok 2017. Mesto má 
nový komerčný úver na rekonštrukciu 
miestnych komunikácii vo výške 286 
587,52 €.  

Z obsahu správy o prideľovaní byto-
vých a nebytových priestorov za II. a 
III. štvrťrok 2017 predloženej kona-
teľom Mestského bytového podniku 
vyplynulo, že za toto obdobie bolo 
spolu pridelených 22 bytov a 2 neby-
tové priestory. 

Riaditeľka Domu kultúry mesta Hand-
lová (DKMH) predložila informatívnu 
správu o pripravovaných kultúrnych 
podujatiach na IV. štvrťrok 2017, vy-
hodnotenie II. a III. štvrťroka 2017. 

Schválením rozpočtového opatrenia 
č. 7 došlo k zmenám v príjmovej aj vý-
davkovej časti rozpočtu, ktoré pred-
stavujú zapojenie a zmenu účelovo 
určených finančných prostriedkov 
(napr. zo štátneho rozpočtu, z Európ-
skej únie, z rozpočtu iného subjektu 
verejnej správy) do rozpočtu mesta 
a taktiež disponibilné vlastné zdroje 
mesta. Ďalšie zmeny v rozpočte sú 
uskutočnené presunmi rozpočtova-
ných prostriedkov príp. realizované 
navýšením ich objemu, pričom ale 

celkové navýšenie rozpočtovaných 
prostriedkov predstavuje v príjmovej 
aj vo výdavkovej časti rozpočtu rov-
naký objem so zachovaním princípu 
vybilancovanosti.

Blížiace sa Voľby do VÚC, (4.11.2017) 
sa v meste pripravujú podľa schvá-
leného harmonogramu, informoval 
prednosta MsÚ. 

V rôznom informoval vedúci odd. 
výstavby  MsÚ o harmonograme, 
ktorý bol mestu zaslaný zo strany in-
vestora stavby obchodného centra 
na Morovnianskom sídlisku. Podľa 
investora sa v súčasnej dobe napĺňa 
predpokladaný odhadovaný časový 
harmonogram. Do konca roka 2017 
by mala byť vypracovaná štúdia re-
alizovateľnosti priestorového rieše-
nia stavby, štandardu vybavenia a 
dokončený inžinierskogeologický a 
hydrogeologický prieskum. V úpl-
nom závere roka by mal byť spustený 
proces posudzovania vplyvu na život-
né prostredie (EIA). Rok 2018 podľa 
predbežného odhadovaného plánu 
od investora bude ešte rokom vypra-
covávania potrebných žiadostí, vyjad-
rení dotknutých orgánov a povolení v 
zmysle stavebného zákona. Vzhľadom 
na lehoty vybavenia žiadostí daných 

legislatívou nie je možné v tejto chvíli 
predpokladať, kedy bude položený 
základný kameň obchodného centra. 

Prednosta MsÚ informoval o prebie-
hajúcej súťaži na projekt prevádzky 
kúpaliska a plavárne. Mesto Handlová 
vyhlásilo verejné obstarávanie spôso-
bom podlimitnej koncesie 18.8.2017 
s termínom predkladania ponuky do 
11.9.2017. Vzhľadom na to, že sa do 
súťaže prihlásil jeden uchádzač, mesto 
z dôvodu transparentnosti požiadalo 
o stanovisko Centrum verejného ob-
starávania, ktoré po konzultácií s Úra-
dom pre verejné obstarávanie (ÚVO) 
odporučilo toto verejné obstarávanie 
zrušiť, aby neboli porušené zásady 
hospodárnosti a efektívnosti.  Dňa 
22.9.2017 vyhlásilo mesto nové VO s 
predkladaním ponúk do 9.10.2017. Po 
úspešnom ukončení VO by mala byť 
koncesná zmluva podpísaná v mesia-
ci november 2017. Z tohto dôvodu je 
zachovaná prevádzka plavárne mesta 
aj v októbri.

V závere odznela diskusia na tému 
úrokov z omeškania. V tejto súvislosti 
vedúci ekonomického odd. objasnil, 
že úrok z omeškania je vyrubený tým, 
ktorí zaplatili oneskorene.  

(Pokračovanie na str.3)

Vladimír Valovič je ďalším Hand-
lovčanom, ktorý robí nielen dobré 
meno Slovensku, ale hlási sa v ďa-
lekom svete, k svojmu rodnému 
mestu.

Vedeli ste o tom, že práca na filmo-
vých efektoch, ktoré vo filme predsta-
vujú niekoľko sekúnd či pár minút, si 
vyžadujú trpezlivú prácu jednotlivca 
alebo kolektívu počas niekoľkých me-
siacov? Jedným z tých, ktorý vo svete 
filmu niečo znamenajú, je práve Vla-
do. Má 35 rokov, vie kresliť, rozumie 
perspektíve a svetlu. Hon na čarodej-
nice, Piráti Karibiku, Harry Potter, 
Lincoln, Strážcovia galaxie 1 a 2, 
Star Trek, Lovec – to je len niekoľko 
filmov, za ktorými je práca Vladka (ako 
ho stále volajú doma) Valoviča. V roku 
2014 získal za filmové efekty k filmu 
Gravitácia zaslúžene zlatú sošku Osca-
ra. Jeho práca na filmových efektoch 
bola ocenená aj cenou BAFTA (cena 
Britskej akadémie filmového a televíz-
neho umenia). 

Po skončení základnej a strednej školy 
viedla jeho cesta do Bratislavy. Ne-
zdržal sa dlho, opustil Slovensko, aby 
skúsil šťastie v Anglicku, kde vyko-
nával rôzne povolania. Pracoval, aby 

si zarobil peniaze a splnil si svoj sen. 
Chcel sa naučiť všetko o filmových 
efektoch. Škola ho naučila a posunu-
la dopredu. Dnes sa živí filmovaním, 
filmovými efektami, prácou, ktorá ho 
baví a prináša uznanie a ocenenia vo 
svete filmu. Pracovné ponuky ho pri-
tiahli do Prahy, ale výzvou sa stala Ka-
nada a práca vo filmových štúdiách vo 
Vancuoveri, kam odišiel v roku 2015.
Efekty do filmu sa vyrábajú dlho. To, 

čo vidíme vo finálnom zábere, sú dlhé 
hodiny práce za počítačom, kde vzni-
ká zmes zhlukov, efektov z rôznych 
oddelení a vytvorenie trvá niekoľko 
mesiacov. Filmový efekt, to je práca na 
retuše, vystrihovanie, dopĺňanie poza-
dia, vytváranie obrovských počítačo-
vých animácií, vytváranie špeciálnych 
efektov.Svoje skúsenosti a grafické 
znalosti sa rozhodol odovzdávať ďal-
ším. Už dva roky intenzívne pracuje 

na svojom projekte, kde učí mladých 
z celého sveta, nielen Slovákov a Če-
chov všetko, čo sa naučil sám po dl-
hých hodinách strávených pri tvorbe 
filmových efektov. Učí filmové tech-
niky, spracovanie filmových efektov 
a trikov, ale aj základy compositingu, 
ktoré chýbajú väčšine samoukov učia-
cich sa doma. 

To všetko ponúka unikátna škola 
Compozitive zameraná na štúdium 
vizuálnych efektov a compositingu 
v online forme. Jej absolventi majú 
dobré výsledky a škola má veľmi 
dobré ohlasy vo svete filmu. Niekoľkí 
študenti ihneď po absolvovaní online 
kurzu dostali prácu na filmoch a rekla-
mách a dnes si rovnako plna svoj sen 
a chodia do práce, ktorá ich baví a na-
pĺňa. Vlado momentálne dokončuje 
veľký komixový film Justice League, 
ktorý o pár týždňov dorazí do kín na 
celom svete. 

Ak budete sedieť v handlovskom kine 
či doma pri televízii, sledovať púta-
vý hraný či kreslený film, vedzte, že 
možno práve za jeho vizualizáciou a 
filmovými efektmi stál Handlovčan 
Vladimír Valovič.                                    

JO

Aj vďaka jeho talentu a usilovnosti získali Handlovčania symbolicky zlatú sošku Oscara

Známi – neznámi Handlovčania

Septembrové mestské zastupiteľstvo aj o kúpalisku, voľbách a obchodnom reťazci



Septembrové mestské zastupiteľstvo aj o kúpalisku, voľbách a obchodnom reťazci (pokračovanie)

Zvoz triedeného odpadu
v meste Handlo-
vá a prímestských 
častiach v mesiaci 
október 2017

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

Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec: 
 • plasty  4. a 18. októbra 
 • papier  11. októbra 
 • sklo  17. októbra
 • kovy  24. októbra 
Mestská časť Morovno 
a Dolný koniec
 • plasty  13. a 27. októbra
 • papier  6. a 20.októbra

Pozvánka 
na Mestské zastupiteľstvo 
v Handlovej
Primátor mesta Handlová Rudolf Po-
doba zvoláva mestské zastupiteľstvo 
na štvrtok 26. októbra 2017 o 14.00 h 
do veľkej zasadacej miestnosti MsÚ 
Handlová.  Pozvánku s programom 
nájdete na www.handlova.sk.
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Takisto aj tým, ktorí neplatia vôbec. 
Spolu s istinou tvoria daň, ktorá je vy-
máhaná komplexne. Úroky z omeška-
nia sa vyrubujú od roku 1992, kedy sa 
volali penále a mesto malo možnosť, 
teda mohlo ale nemuselo ich vyrubo-
vať. Od roku 2005 sa zmenou zákona 
možnosť zmenila na povinnosť vyru-
biť úroky z omeškania (vtedy označe-
né ako sankčný úrok). Výška úroku je 
momentálne 15 % a jeho výpočet sta-
novujú presné predpisy. Tí čo neplatia 
vôbec sú podrobení exekučnému ko-
naniu a vďaka aktívnej vlastnej exe-
kučnej činnosti mesta sa za posledný 
rok podarilo zo sumy 64.500,- € získať 
32.000,-€. V rámci exekúcie je zahrnu-
tá celá dlžná čiastka – teda aj úroky z 
omeškania. Ak by úrok z omeškania 
mesto nevyrubilo, podlieha sankciám 
zo strany štátu za neplnenie zákonnej 
povinnosti. Suma vyrubených úrokov 
po presnom spočítaní je vo výške  116 
647,78 €. (viac o úrokoch na stránke 
ww.handlova.sk)

Mestské zastupiteľstvo mesta Handlo-
vá sa najbližšie bude konať vo štvrtok 
26.10.2017 a na programe bude aj 
schvaľovanie ocenení pre Handlov-
čanov. 

Všetky materiály k bodom zasadnu-
tia, uznesenia a zvukový záznam sú 
dostupné na webovom sídle mesta 
Handlová www.handlova.sk.

JP

Zvoz VOO v roku 2017 
v Handlovej

IBA v dňoch plánovaného zvozu
MÔŽETE veľkoobjemný odpad 
VYLOŽIŤ VEDĽA kontajnera vo 
VAŠEJ lokalite! Deň pred zvozom
alebo do 6.00 h v deň zvozu!

PATRÍ, NEPATRÍ? 
• Veľkoobjemný odpad je taký ko-
munálny odpad, ktorého rozmery 
alebo množstvo neumožňuje zber 
zbernými nádobami (bytové zaria-
denia a doplnky).
• Do veľkoobjemného odpadu NE-
PATRÍ: biologický odpad (tráva, ko-
náre, lístie,...), stavebný odpad (suť, 
okná, dvere,...), elektrické a elektro-
nické zariadenia.
• Občania mesta majú možnosť ulo-
žiť veľkoobjemný odpad v deň zvo-
zu vedľa zberných nádob na zber 
komunálneho odpadu najneskôr do 
6.00 h ALEBO jeden deň pred stano-
veným termínom zvozu. V inom ter-
míne vytvárate čiernu skládku!

Nestihli ste plánovaný zvoz?
Veľkoobjemný odpad môžete do-
niesť KEDYKOĽVEK do areálu Skládky 
odpadov Handlová (Na Scheiblingu) 
na vlastné náklady alebo si objednať 
odvoz. 
Objednajte si odvoz v spoločnosti 
Hater Handlová spol. s.r.o. (zvoz je 
spoplatnený) 
Volajte: 046- 5477 004, 
email: hater@nextra.sk

Zvoz VOO sa koná
4 krát do roka.
V roku 2017 v meste Handlová
bude spoločnosť Hater Handlová 
spol. s r.o. zvážať veľkoobjemný od-
pad v dňoch 6. - 8. novembra 2017 
nasledovne:
6.11.  obytné domy, paneláky 
7.11.  rodinné domy Handlová
8.11.   Horný koniec, 
 Nová Lehota, Morovno

JESENNÉ UPRATOVANIE
v meste Handlová je naplánované 
v termíne 
od 12.10.do 26.10.2017
Viac informácií na www.handlova.sk

Voľby do Vyšších územných 
celkov 2017 sa budú konať 
4. novembra 2017 

Blížiace sa Voľby do VÚC, (4.11.2017) 
sa v meste pripravujú podľa schvále-
ného harmonogramu. Na post pred-
sedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (TSK) bolo k 25.9.2017 regis-
trovaných 7 kandidátov a na post 
poslancov TSK bolo k 25.9.2017 regis-
trovaných na 11 miest poslanca TSK 
vo volebnom obvode Prievidza spolu 
68 kandidátov. Spôsob prezentácie 
kandidátov upravuje VZN č.2/2017 

o vyhradení miest na umiestňovanie 
volebných plagátov. Kandidáti sa 
budú prezentovať na jednej ploche     
v centre mesta, čím mesto zabezpe-
čilo zásadu rovnosti pre všetky poli-
tické strany a nezávislých kandidátov. 
Vo volebnom obvode č. 7- Prievidza 
je registrovaných 7 politických sub-
jektov. V Handlovej sa bude voliť v 18 
okrskoch. Všetky informácie vrátane 
zoznamu kandidátov sú priebežne 
zverejňované na webovom sídle 
www.handlova.sk. 
Obyvatelia budú mať informácie 
o voľbách do VÚC 2017 vo svojich 
schránkach do 10.10. 2017.          JP

Parkovanie 
na Partizánskej ulici
Veľa áut a málo parkovacích miest 
bráni na Partizánskej ulici plynulej 
cestnej premávke. Cesta nie je dosť 
široká na to, aby parkujúce autá na 
kraji vozovky neprekážali obojsmer-
nej premávke. Často vznikajú kolízie, 
hlavne v úsekoch, na ktorých sa niet 
kam uhnúť. V poobedňajších hodi-
nách, keď sa ľudia vracajú z práce 
a zaparkujú čo najbižšie k domu, je 
táto cesta takpovediac prejazdná len 

v jednom smere. Prečo teda nemôže 
byť jednosmená, pýtajú sa Handlov-
čania? 
Dôvodom je bezpečnosť chodcov v 
centrálnej mestskej zóne. Mesto sa 
snažilo dopravu od námestia skôr od-
kloniť, ako priviesť po jednosmerke 
ešte viac áut.
Riešením by bolo vybudovať nové 
parkovacie plochy a podobne ako na 
Mostnej ulici získať priestor vybudo-
vaním polopodzemných kontajnerov 
na odpad. Obyvatelia Partizánske by 
určite neboli proti.                                Rd

Sídlisko bude čistejšie
O pláne zrealizovať na Mostnej ulici 
v Handlovej pilotný projekt vertikál-
neho uskladnenia odpadu v hodnote 
75 tisíc eur informovala samospráva 
už v marci tohto roku. Termín zabu-
dovania polopodzemných kontaj-
nerov sa však z augusta presunul na  
september. Jedno zo stojísk križovalo 
inžinierske siete a tak sa museli uro-
biť projektové zmeny.

Počas osádzania kontajnerov ča-
kajú na obyvateľov sídliska drob-
né obmedzenia.

Kontajnery majú objem 3 až 5 tisíc 
litrov a pri ich osádzaní budú použité 
aj veľké mechanizmy. Inštalácia polo-
podzemnýchh kontajnerov je naplá-
novaná na tri menšie etapy. Postup-
ne sa budú robiť jednotlivé „hniezda“.
Vertikálny systém zberu odpadu pri-
nesie obyvateľom sídliska množstvo 
výhod. Namiesto 11 stojísk s osem-
desiatimi dvomi  neestetickými a 
často preplnenými kontajnermi, tu 
vzniknú tri hniezda s deväťnástimi 
objemnejšími a ľahko dostupnými 
kontajnermi, z ktorých dve tretiny 
budú pod zemou. Takéto riešenie pre 
uloženie odpadov predĺži frekvenciu 
jeho vývozu a tiež ušetrí miesto pre 
15 nových parkovacích miest.

V tejto časti mesta je do konca roka 
naplánovaná aj oprava ciest. Tá sa 
však, vzhľadom na predĺženie termí-
nu uloženia kontajnerov, pravdepo-
dobne posunie.                                  

Rd



Kúpte si obraz, podporíte umenie
V rámci Regionálnych 
osláv Dňa baníkov 2017 sa 
v Handlovej uskutočnilo 
3.maliarske  sympózium 
umelcov. Tentokrát umelci 
tvorili na témy:  Baníci, 
svetlo a odkaz záchraná-
rom. 

V Handlovej sa stretli slo-
venskí maliari a tvorili od 
29.8. do 1.9.2017. 

Autorské diela sú v dňoch 26. septembra až 6. októbra 2017 súčasťou predaj-
nej výstavy v priestoroch Karpaty Art Gallery. K predajnej výstave je vytvorený 
pre záujemcov katalóg s vystavenými a predajnými obrazmi. Príďte si pozrieť 
obrazy vytvorené na banícke témy. 

34 obrazov vytvorili umelci: Igor Piačka, Júlia Piačková, Peter Uchnár s manžel-
kou Nana Furiya, Ema Jakubisová a pridala sa aj handlovská rodáčka Viola Mon-
tenot – Kosnáčová.                                                                                                          JP+JO
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Obec Jalovec Obecný úrad, Mlynská 636/45, Jalovec

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom nehnuteľnosti podľa 

§9a ods.1 písm. a) v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v Jalovci č. 26 zo dňa 27.4.2017

Predmet prenájmu:  
nebytové priestory na ul. Mlynskej 636/45 Jalovec v rozsahu výmery 45 m2

Podmienky OVS:  
 1. účel využitia: administratívne, skladovacie alebo výrobné účely
 2. nájomné: minimálne 14 €/m2/rok (+ energie)
 3. doba nájmu: neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou
 4. výška úhrady paušálnych nákladov obce spojených s OVS: 15 Eur

Termín na predkladanie súťažných návrhov končí dňa 17.10.2017 o 12:00 h.

Úplné znenie vyhlásenia  obchodnej verejnej súťaže vrátane súťažného ná-
vrhu nájomnej zmluvy je k dispozícii na Obecnom úrade v Jalovci oddelenie 
Evidencie, Mlynská 636/45 počas stránkových hodín.
Tel. 046/5471949, e-mail: info@jalovec.eu.

Je vaše dieťa gramotné?
Zrejme ste si odpovedali áno, lebo vie čítať a písať. Ale gramotnosť sa v dnešnej 
dobe chápe úplne inak. Gramotný človek vie svoje vedomosti využívať a premieňať 
vo svoj prospech. Sme modernou školou, všestranne rozvíjajúcou svojich žiakov a 
preto sa z našej Základnej školy Mierové námestie zapojilo 465 žiakov z 24 tried do 
projektu Deň gramotnosti, ktorý sme 8. septembra pripravili v spolupráci s Metodic-
ko-pedagogickým centrom v Trenčíne.

Triedy a učebne sa premenili na banky, obchody, firmy, dielničky. V triedach na 
prvom stupni sa najmenší žiaci oboznamovali s hodnotou peňazí, počítali svoje 
úspory a rátali, čo si za ne môžu kúpiť. Rozprávkové postavy im pomáhali v slov-
ných príkladoch nakupovať a platiť. Čitateľskú gramotnosť si deti rozvíjali čítaním 
príbehov a úlohami zameranými na porozumenie. Tretiacke triedy sa premenili na 
podnikateľské subjekty, ponúkajúce rôzne druhy služieb. Zo získanej tržby pravdaže 
museli uhradiť zdravotné aj sociálne poistenie a zaplatiť dane.  Štvrtáci využili svoje 
matematické znalosti pri nákupoch v rôznych butikoch, obchodníci sa predbiehali 
v motivačných akciách.  Samozrejmosťou bolo správne vydávanie drobných mincí 
z nákupu. 

Žiaci druhého stupňa sa problematikou gramotnosti zaoberali vážnejšie. Riešili 
množstvo problémových úloh, zameraných na rozvoj čitateľskej, finančnej, infor-
mačnej či technickej gramotnosti. Na hodinách matematiky kontrolovali a dopĺňali 
údaje na pokladničných bločkoch, overovali si hodnotu nákupu a množstvo zakú-
pených potravín. Zoznámili sa s novými pojmami finančnej gramotnosti (banko-
mat, dlhopis, investovanie, PIN, rozpočet...). Prepočítavali a vyberali najvhodnejšiu 
rodinnú dovolenku, s ohľadom na ponúkané akcie a zľavy. Praktickým cvičením v 
dvoch obchodných reťazcoch porovnávali ceny nákupov a ich výhodnosť. Čitateľ-
skú gramotnosť zdokonaľovali tvorením príbehov, čítaním textov a odpoveďami na 
kvízové otázky. Pri vyrábaní drobných predmetov museli využiť svoje čitateľské a 
technické zručnosti, aby vedeli pochopiť návod alebo technický výkres.

Deň gramotnosti mal veľký úspech. Potvrdil nám, že naše deti zo Základnej školy 
Mierové námestie nemajú vedomosti len z učebníc, ale vedia poznatky využívať aj 
prakticky a v živote sa nestratia.

Elena Dobišová

Druhý septembrový sviatok 
15.9.2017 Centrum voľného času 
zorganizovalo zájazd do Osvien-
čimu. 

Do koncentračného tábora sme 
vstúpili cez známu bránu s nápisom 
„Arbeit macht frei - Práca oslobo-
dzuje“. Atmosféra v priestrannom 
areáli spôsobuje zimomriavky i tým 
najsilnejším jedincom. Dotvárajú 
ju prázdne tehlové domy, ostnaté 
drôty a tajná prítomnosť nárekov a 
mučení, ktoré sa tu kedysi odohrá-
vali. V každom z nás to zanechalo 
veľmi silný zážitok. 

Ale, aby sme zažili aj príjemnejšie 
chvíle, pokračovali sme v našom 
zájazde a dorazili sme do Krakova, 
vraj najatraktívnejšieho a najnav- 
števovanejšieho mesta Poľska, 
mesta kráľov. Samozrejme, nemô-
žeme zabudnúť na krakovský skvost  
Wawelský hrad, ktorý je symbolom 
a srdcom Poľska. Krakov je fascinu-
júce mesto plné histórie, romantiky, 
dobrého jedla, ale aj výhodných ná-
kupov. Krásne slnečné počasie nám 
spríjemňovalo potulky po tomto 
nádhernom meste, do ktorého sa 
určite viacerí radi vrátime.

Dana Kolorédyová, CVČ

Slovenské banské 
múzeum informuje 
Deň čo deň,
noc čo noc, 
rozkvitá v prudkom jase
banícka čierna práca.
Do hlbín ponára sa
pre svetlo nášho šťastia,
pre teplo domovov,
pre umenie a vedu, 
pre dláta sochárske.
Banícka čierna práca
roztáča priemysel
a hýbe dejinami.

Ján Kostra – Na slávu baníkov 
(úryvok)

Vonkajšia aj vnútorná expozícia je 
pre vás otvorená v pondelok až pia-
tok od 8:00 do 16:00 h. Ak nemáte 
čas na prehliadku, zastavte sa aspoň 

na nákup v našom obchodíku, kde 
ponúkame široký výber magnetiek, 
šperkov z minerálov a polodraho-
kamov, pohľadníc a kníh s baníckou 
tematikou. 
K dispozícii je deťom a širokej verej-
nosti. Tento mesiac je v ponuke vý-
roba postavičiek z gaštankov alebo 
Vinobranie (tvorba obrázkov pomo-
cou hroznových listov a korkových 
štupľov). 
Dospelí milovníci vína majú šancu 
zúčastniť sa Vinobrania iným spô-
sobom, kúpou suchého červeného 
cuveéz odrôd hrozna Pinotnoir, Ali-
bernet a Acolon. Víno je venované 
Handlovčanom, nesie názov Kricker-
hauerRingbürger, ročník 2012 a je         
z limitovanej edície (1000 fliaš). 

Tešíme sa na Vás. Zdar Boh, Glückauf, 
Godblessyou, SzczescBoze!

Kolektív SBM

Boli sme v Osvienčime



Pohrebná služba 
Parte s.r.o.
Naša pohrebná služba sa nachádza priamo 
na miestnom cintoríne, kde Vám zabezpečíme 
kompletné pohrebné služby ! 
  STÁLA SLUŽBA    0907 55 22 00
  HANDLOVÁ  046/547 65 06  
  Dom smútku, Cintorínska 27
  BOJNICE  046/ 542 48 21  
  Dom služieb, Sládkovičova 210/50 
  PRIEVIDZA  046/ 542 36 56  
  Hviezdoslavova 9
  CHRENOVEC  046/ 547 13 38 
  Dom služieb, č. 384

Kvalitné pohrebné, cintorínske a kamenár-
ke služby na profesionálnej úrovni
- zabezpečenie kompletných pohrebných 
  a cintorínskych služieb
- zabezpečenie kremačných služieb
- prevoz pri kompletných pohrebných službách   
  v rámci okresu ZDARMA
-  odvoz a prevoz zosnulých 24 hod. denne v   
  rámci celého okresu, SR a EÚ
-   zabezpečenie administratívnych záležitostí/  
  matrika, odovzdanie preukazov, iné/

-   zabezpečenie pohrebu v ktoromkoľvek meste,  obci, 
  v okrese, v republike
-   návrh, tlač a roznesenie parte podľa požiadavky
-   široký výber rakiev
-   vlastná výroba živých a umelých vencov, kytíc, ikebán
-   poradenstvo a konzultácie ohľadom zabezpečenia   
  pohrebu
-   zabezpečenie kamenárskych prác a ďalšie služby   
  podľa požiadaviek zákazníka

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

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

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

Narodení
august/september 2017

Marek  Práznovský
Martin  Škrteľ
Leonard  Bolfík
Roman  Pittner
Oliver  Barnaš
Branislav  Toth
Adrián  Danko
Nela  Packová
Timea  Mikušková
Paulína  Grentznerová
Katarína  Tomková
Erika  Poláková

Deti sú zapísané  v poradí, v  akom 
boli doručené oznámenia o narodení  
z príslušných matrík.

Jubilanti v mesiaci   
SEPTEMBER    2017

Anna Kmeťová
Jozefína Tóthová
Katarína Kurincová
Irena Bubláková
Ján Čičmanec
Mária Hudecová
Hedviga Mišovicová
Helena Daubnerová
Juraj Franko
Alžbeta Halászová
Mária Hertlíková
Ľudmila Ilešičová
Ružena Lísková
Juliana Chlpíková
Jozefína Maďarová
Helmut Mečiar
Michal Vajnorák
Anna Muszelová
Darina Mešťanová
Darina Dérerová
Edita Pastierová
Pavol Urbánik
Marta Sirotňáková
Ján Klčo
Anna Maláriková
Ján Špleha
Anton Turčan
Jan Sýkora
Viera Valentová
Mária Stanová
Gerlinda Straková
Magdaléna Tomová
Karol Lieskovský

Spoločnosť PARTE s.r.o - správa cintorína oznamuje náv-
števníkom cintorína, že pri príležitosti Sviatku všetkých 
svätých a Pamiatky zosnulých, bude mestský cintorín Han-
dlová otvorený v týchto hodinách:

Piatok 27.10.2017 - 8.00 - 21.00 h
Sobota 28.10.2017 - 8.00 - 21.00 h
Nedeľa 29.10.2017 - 8.00 - 21.00 h
Pondelok 30.10.2017 - 8.00 - 21.00 h
Utorok 31.10.2017 - 8.00 - 21.00 h
Streda    1.11.2017 - 8.00 - 21.00 h
Streda    2.11.2017 - 8.00 - 21.00 h

Osvetlenie cintorína bude zabezpečené   nonstop.
Zmeny nájomcu HM, zmeny adresy trvalého pobytu ná-
jomcu HM, konzultácie k HM ako i platby a vydanie zmlúv 
na prenájom HM podľa zákona č.131/2010Zb.z. o pohreb-
níctve vybavíte v kancelárii nachádzajúcej sa v domče-
ku označenom Pohrebná služba pri vstupe do cintorína                

v Handlovej. Vaše pripomienky a návrhy týkajúce sa zlepše-
nia správy a činnosti cintorína zasielajte priamo na adresu:

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

Budeme sa snažiť akýkoľvek problém vyriešiť, čo najskôr      
k Vašej spokojnosti.

Prosíme návštevníkov cintorína, aby veľký odpad hádzali 
do veľkoobjemového kontajnera.
Príchod k cintorínu a parkovanie bude zabezpečené člen-
mi mestskej polície.

Vážení návštevníci, ďakujeme za porozumenie, vzájomnú 
tolerantnosť a rešpektovanie pokynov mestskej polície         
a správy cintorína.

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

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

PONÚKAME
široký výber dušičkového tovaru: venčeky 
z  umelej čečiny, prírodné, šiškové, umelé kytice, 
živé črepníkové chryzantémy, vázy, lampáše, kahan-

ce, náplne, večné svetlá, anjeli rôznych 
veľkostí a mnoho iného.

Predaj bude zabezpečený v týchto dňoch:
Sobota         21.10.2017    8,00 - 14,00 hod.    
Nedeľa        22.10.2017    8,00 - 14,00 hod.  
Pondelok  23.10. až štvrtok    26.10.    7,30 - 17,00 h.
Piatok          27.10.2017    7,30 - 17,00 hod.    
Sobota         28.10.2017    7,30 - 17,00 hod.    
Nedeľa        29.10.2017    7,30 - 17,00 hod. 
Pondelok  30.10. až  štvrtok 2.11.       7,30 - 17,00h.

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

OZNAMY SPRÁVY CINTORÍNA

Blší trh v Handlovej 
v novom termíne 
Organizátori podujatia oznamujú, že 
Blší trh sa uskutoční v novom termí-
ne, v sobotu 7. októbra 2017 
na Námestí baníkov. Príďte si za pár 
eur niečo kúpiť, vymeniť či predať 
(knihy, oblečenie, kabelky...)
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Parte s.r.o. ponúka 

Kvalitné kamenárske služby 



Opustili nás
Alexander Árendáš  79 rokov
Štefan Prôčka  82 rokov
Šarlota Bieliková  68 rokov
Matilda Bučková  88 rokov
Ing. Elena Reiffová  82 rokov
Vladimír Chrenovský  70 rokov
Ing. Emil Kerata  72 rokov
Michal Zibura  74 rokov
Oľga Ondrušková   91 rokov
Antónia Sykorová  93 rokov
Mária Miškovská   90 rokov
Jozef Kováčik   61 rokov
František Srnec  70 rokov
Oľga Hanešová  66 rokov
Valéria Cabaníková  64 rokov
Emília Althapová  87 rokov
Anna Fízerová  46 rokov
Ján Marušek  70 rokov
Magdaléna Wohlandová  71 rokov
Adriana Kaššová  48 rokov
Juraj Lazor  60 rokov
Anna Maniková   90 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.
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Dňa 14.6.2017 nás navždy 
opustila naša milovaná 
manželka a stará mama 
vo veku 83 rokov 

Anka Smišeková. 

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

S láskou spomínajú manžel Michal, vnuk Mirko 
s rodinou, vnučka Silvinka s rodinou a neter 
Irenka s rodinou. Veľmi nám chýbaš.

Osud ti nedovolil s nami 
dlhšie byť, ale v našich 
srdciach budeš stále žiť. 

Dňa 13.10.2017 uplynie 
1 rok, čo nás náhle opustil 
vo veku 69 rokov náš drahý 
manžel, otec a dedko 
Bohuslav Kahún. 

S láskou spomínajú manželka a dcéry Tatiana 
a Bohuslava s rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Úprimne ďakujeme všet-
kým príbuzným, známym, 
kamarátom a kolegom, 
ktorí sa prišli dňa 31.8.2017 
navždy rozlúčiť s milova-
nou manželkou, maminou, 
dcérou, sestrou, švagrinou 
a krstnou 

Adrianou Kaššovou, 
ktorá nás náhle opustila dňa 28.8.2017, vo veku 
48 rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ. 
Smútiaca rodina. 

„Navždy ťa budeme ľúbiť...“

Sú vety, ktoré mu už nepo-
vieme, sú chvíle, na ktoré 
nezabudneme. Sú okamihy, 
na ktoré s láskou spomína-
me. Škoda len, že sa nedá 
vrátiť čas. 

Dňa 20.9.2017 uplynulo 
20 rokov, čo nás opustil náš 

otec, starý a prastarý otec pán 

Dezider Ištokovič. 
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

V mene celej rodiny vyslovujeme poďakovanie 
príbuzným, susedom a známym za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary na poslednej rozlúčke      
s našim milovaným 
Františkom Srncom, dňa 8.9.2017. 

Manželka a dcéry.

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

Dňa 3.9.2017 uplynulo 
21 rokov ako nás opustila 
milovaná manželka, 
mamička, babička 

Ruženka Šulcová. 
Tí, ktorí ste ju poznali, 
venujte jej s nami tichú 
spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú manžel Karol, dcéra 
Monika s rodinou.

Dňa 5.10.2017 
si pripomíname 3.výročie 
úmrtia môjho manžela, otca, 
starého otca a švagra 

Štefana Šišmiča. 
S láskou spomína manželka 
s deťmi.

Dňa 17.9.2017 uplynulo 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný syn, 
brat, manžel a otecko

Janko Ingár. 
S láskou a úctou 
spomíname.

Dňa 23.10.2017 si 
pripomenieme výročie 
nedožitých 75 rokov 

Jozefa Lišku. 

Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú 
spomienku. 

Manželka a synovia s rodinami.

Čas plynie a nevráti čo vzal, 
zostali len spomienky  žiaľ. 

Dňa 21.10. 2017 si pripo-
míname 10 rokov, čo nás 
opustil 

Jozef Vojtek.
S láskou spomínajú manžel-

ka a synovia s rodinami.

Dňa 28.10.2017 uplynú 
2 roky, čo nás opustil môj 
milovaný syn, otec a dedko 

Ing. Štefan Vido. 

S láskou spomína otec, deti, 
vnúčatá a sestry Elenka 
a Evka s rodinami.

Dňa 29.9.2017 sme si pripo-
menuli 30.výročie, kedy nás 
opustil náš manžel, otec, 
starký a prastarký 

Henrich Holein. 

S láskou spomína manželka, 
syn a dcéry s rodinami.

Kto v srdci žije, neumiera. 
Kto bol milovaný, nebude 
zabudnutý. 
Dňa 10.10.2017 uplynie 
9 rokov, čo nás opustil náš 
ocko a manžel 

Ján Ovčiarik. 
S láskou spomína manželka 

Anka a dcéry Janka a Anka s rodinou. 

Dňa 12.10.2017 uplynie 
51 rokov, čo nás opustil 
náš milovaný ocko, dedko, 
pradedo 

Ľudovít Madola. 

Tá rana stále v srdci bolí. 

S láskou spomínajú dcéry Anna, Mária, Gizela 
a syn Jozef s rodinami. Chýbaš nám.

Osud je občas krutý, nevráti 
čo raz vzal, zostanú spo-
mienky a v srdci veľký žiaľ. 

Dňa 19.10.2017 uplynie 
31 rokov, čo nás opustil náš 
syn, brat 
Ľudovít Bielokostolský. 

S láskou spomínajú mamička, brat Tibor s rodi-
nou a ostatná rodina. V našich srdciach stále žiješ.



5. október 2017 
Koleso nás spája
Miesto konania: 
Ul. Potočná a Ul. Partizánska
Organizátori: mesto Handlová, CVČ Hand-
lová, ŠK Achilles
Podujatie s cieľom podporiť dobudovanie 
cyklotrasy spájajúcej Handlovú s Prie-
vidzou a s ústrednou charitatívnou myš-
lienkou – spomienky na obete  holokaustu 
a rasového násilia. 

5. október 2017  v dopol. hodinách
Koncert v Senior centre, n.o. 
Lúč a Rozkvet pre klientov a ich rodinných 
príslušníkov
Miesto konania a organizátor: 
Senior centrum Handlová, n.o.

Predajná výstava umeleckých 
diel vytvorených v rámci 3. maliarske-
ho sympózia v Handlovej
Do 6. októbra 2017
Miesto konania: 
Karpaty Art Gallery v Handlovej
Organizátor: KAG, spolupráca mesto Han-
dlová
Podporte tvorbu autorov: Igor Piačka, Júlia 
Piačková, Peter Uchnár s manželkou Nany-
Furiya, Emília Jakubisová, Viola Montenot 
– Kosnáčová. 

6. október 2017 
Smile
Miesto konania: Námestie baníkov
Organizátor: CVČ, DaMP
Nové DaMPácke podujatie pri príležitosti 
Medzinárodného dňa úsmevu. 

7. október 2017 od 9.00 h do 13.00 h
Blší trh v Handlovej
Miesto konania: Námestie baníkov
Organizátor:  Natália Hromádková, spolu-
práca mesto Handlová
Ak máte doma niečo pekné na predaj, na-
hláste sa na blsitrhhandlova@gmail.com. 
Ak niečo potrebujete kúpiť, príďte.

7. október 2017 o 19.00 h
František 
a Vojta Nedvědovci & band
Miesto konania: kinosála DKMH
Organizátor: DKMH

7. október 2017 od 9.00 h.
Memoriál Jaroslava Trgiňu, 
1. ročník 
Miesto konania: Krytá strelnica Handlová 
(pod Kňazovým vrchom)
Organizátor: Šport.-strel. klub Handlová
12. október 2017
Mesiac úcty k starším
Miesto konania a organizátor: 
Senior centrum Handlová, n.o.

13. október 2017 o 16.30 h
Celomestské oslavy Mesiaca 
úcty k starším
Miesto konania: kinosála DKMH
Organizátor: mesto Handlová, DKMH
Vystúpia Peter Stašák, Peter Paulík, Poluv-
ská muzika a jej hostia. Pripravená je čaša 
vína. Vstup zdarma.

15. október 2017 od 8.00 h.
Súťaž o cenu M.R.Štefánika, 
7. ročník
Miesto konania: Krytá strelnica v Handlo-
vej (pod Kňazovým vrchom)
Organizátor: Športovo-strelecký klub Han-
dlová

17. október 2017
Deň otvorených dverí 
v samospráve
(MsÚ, knižnica, CVČ, DKMH, MsP, Asterion, 
n. o., Plaváreň)
Miesto konania: mestské organizácie 
Organizátor: mesto Handlová, mestské or-
ganizácie

18. október 2017
Deň starých rodičov od 15.00 h
Miesto konania: Senior centrum Handlová
Organizátor: CVČ Handlová, DaMP Hand-
lová

18. október 2017
Timravina studnička 
Miesto konania: mestská knižnica
Organizátor: Mestská knižnica, Únia žien
Literárne popoludnie s knihou určené pre 
ženy, pripravené v spolupráci s Úniou žien.

22. október 2017
Plastelínová hostina
Miesto konania: DKMH
Organizátor: DKMH

25.október 2017 o 10.00 h.
Kráľ čitateľov, 19. ročník
Miesto konania: kinosála DKMH
Organizátor: mesto Handlová, Handlovská 
dolina, mestská knižnica, DKMH

25. október 2017 o 18.00 h.
Motivačná prednáška 
Pavla „HIRAXA“ Baričáka
Miesto konania: kinosála DKMH
Organizátor: DKMH

25. október 2017 od 14.00 h
Halloweenske tvorivé dielne
Miesto konania: spoločenská sála DKMH
Organizátor: CVČ Handlová, DaMP
Tvorivé dielne pre deti ZŠ a deti z CVČ.

26. október, 14.00 h 
Mestské zastupiteľstvo 
mesta Handlová 
Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová.  
Pozvánka s programom 
na www.handlova.sk.

28. a 29. október 2017
Posolstvo workshop
Miesto konania: DKMH
Organizátor: DKMH

27. október 2017
Pamiatka zosnulých a pietna 
spomienka – kladenie vencov
Miesto konania: Mestský cintorín 
Handlová
Organizátor: mesto Handlová, DKMH, 
politické strany

Kino Baník Handlová
Svetové premiéry v handlovskom 
kine za najdostupnejšie ceny v okrese.
www.kino.handlova.sk
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Človeče, nehnevaj sa
Popoludní 21. 9. 2017 sa v SENIOR 
CENTRE HANDLOVÁ, n. o. uskutočnil 
I. ročník súťaže v spoločenskej hre 
„Človeče, nehnevaj sa“ o putovný 
pohár. Súťažili medzi sebou seniori 
zo zariadenia a deti z Komunitného 
centra Handlová. Hru si spoločne za-
hralo 8 detí a 8 seniorov. Absolútnym 
víťazom sa stal pán Jozef Wollner zo 
Senior centra. Aj keď išlo o detskú 
hru, všetci k nej pristupovali s váž-
nosťou a hlavne deti s veľkým reš-
pektom a úctou k starším spoluhrá-
čom. Tí čo prehrali, vzdali potleskom 
hold víťazovi a všetci účastníci boli 
na záver odmenení diplomom. Pre 
veľký úspech plánujú Komunitné 
centrum Handlová a SENIOR CEN-
TRUM HANDLOVÁ, n. o. pokračovať 
v spoločných stretnutiach a i takto 
prispieť k vzájomnému spoznávaniu 
a obohacovaniu mladšej a staršej ge-
nerácie. 

Silvia Bačinská, 
Komunitné centrum 

Inzercia
Predám záhradu s chatkou 
v Handlovej na Mlynárke. 
Cena 8500 €. Kontakt: 0904 546 712.

Predám skylink komplet. 
Tel.č.: 0911 798 082.

Predám garáž na ul. Partizánska 
v Handlovej. Vysoká brána aj pre 
vjazd dodávkového vozidla. 
0905 331 546.

Predám Peugot Expert 1600cm2, 
rok 2008, najazdené 405 tisíc km.
Servisované v  autorizovanom servi-
se. Letné aj zimné pneumatiky. 
Cena dohodou. 0905 331 546.

Pozývame v mesiaci október 2017

Ihrisko bude
Pamätáte si ešte na dobu, keď sme ako žiaci základných škôl 
pravidelne a povinne chodili na dopravné ihrisko? Na bicykli 
alebo kolobežke sme jazdili po mini cestách s mini semafór-
mi a značkami a učili  sa základné dopravné predpisy. Také-
to ihrisko prisľúbila handlovská samospráva deťom v škôlke 
na Dimitrovovej ulici. O výstavbe dopravného ihriska hovo-
ril primátor mesta na oslavách 60. výročia materskej školy.
Rodiča, ktorých deti chodia do tejto škôlky, sa potešili. Aké 
bolo ale ich prekvapenie, keď doviedli svoje ratolesti do ma-
terskej školy v prvý školský deň a ihrisko nikde.
Deti však smutné byť nemusia - ihrisko bude. 

Termín sa, podľa vyjadrenia mesta, posunul kvôli subdodá-
vateľovi a ihrisko by malo byť hotové v októbri. Za jeho vy-
budovamie  zaplatí samospráva približne 24 tisí eur.

Ič

Handlovská nemocnica pozýva verejnosť 
na bezplatné vyšetrenie mykotických ochorení kože 

Plesňové, čiže mykotické nákazy kože patria medzi naj-
častejšie ochorenia, kvôli ktorým vyhľadáme odborné-
ho lekára – dermatovenerológa. Okrem nepríjemných 
prejavov sú ľahko prenosné. Je lepšie im predchádzať, 
ale keď máme podozrenie na mykotické ochorenie, je 
nevyhnutné navštíviť odborníka. Kožná ambulancia NE-
MOCNICE Handlová – 2. súkromná nemocnica, ktorá je 
členom skupiny AGEL, pozýva  v týchto dňoch verejnosť 
na bezplatné vyšetrenie mykóz.

Neobjednaní pacienti môžu navštíviť dermatovenerolo-
gickú ambulanciu v pondelok až piatok od 7:00 do 12:00 
hodiny. Na vyšetrenie mykóz je možné sa objednať na 
telefónnom čísle 046/ 5192 734 alebo elektronicky na 
e-mailovej adrese: kozne@nemocnicahandlova.sk.

Dňa 22.9.2017 sme si pripomenuli 
krásne 80. narodeniny našej 

mamičky a babičky 

Oľgy Maďarovej. 

Mami všetko najlepšie. 
Dcéry Olinka a Miladka s rodinami.

MYSLITE NA DARČEKY?
FOTOTLAČ 

DO FORMÁTU A1
Podnikateľský inkubátor

5444 013



Tohtoročná úroda zeleniny a ovocia v 
našom regióne nepatrí medzi tie naj-
lepšie, ale nebola ani zlá. Keď sa zá-
hradkári starajú, polievajú a vyživujú 
pôdu, vždy je čo doniesť na tradičný 
handlovský Ekotrh. Ten organizuje 
Základná organizácia Slovenského 
zväzu ochrancov prírody a krajiny An-
dreja Kmeťa v Handlovej  v spolupráci 
s centrom voľného času a Regionál-
nym kultúrnym centrom v Prievidzi 
už niekoľko rokov.

Počas troch dní, od 12. do 14. septem-
bra, mohli záujemcovia na výstave 
vidieť všetko, čo vytvorila príroda, či 
už s pomocou človeka, alebo bez nej. 

Okrem skalných vystavovateľov, ktorí 
priniesli svoje najcennejšie zberateľ-
ské kúsy, sme tu našli aj jednu novin-
ku. Janko Procner dal návštevníkov 
výstavy možnosť vidieť, ako sa vyrába 
trombita.

Rd

Pomáhať je poslanie 
a radosť
Dnešná uponáhľaná doba je prí-
značná tým, že stále viac sa venu-
jeme svojej práci, kariére či ako sa 
dnes hovorí,  biznisu. Ľudí, ktorý 
svoj voľný čas venujú iným, nie  je 
veľa.  S jedným z nich, Martinom 
Uríčekom, sme prehodili  zopár viet 
o jeho aktivitách. 
Martin, máš za sebou vytvorenie no-
vého futbalového klubu v Handlovej, 
si organizátorom Hornonitrianskej 
futbalovej 24ky, memoriálu Karo-
la Matiašku, futbalovým trénerom, 
funkcionárom, úspešne si  sa podieľal  
na Žihadielku, si poslancom MsZ, člen 
športovej komisie, pomáhaš sociálne 
slabším rodinám. Máš vôbec čas na 
rodinu, nehovorí ti syn ujo?

Nie chvalabohu, nie, oslovuje ma tata, 
aj  keď je pravda, že som si vymyslel 
veľa aktivít, rodina je pre mňa prvora-
dá a snažím sa v rodinom kruhu stráviť  
čo najviac voľného času. Všetko, čomu 
sa venujem, by som nemohol robiť bez 
zázemia, ktoré mi vytvára moja rodina.  
Sám som si svoje aktivit vybral, nikto 
ma nenútil, teším sa, keď môžem veci 
posúvať ďalej, keď majú ľudia radosť z 
mojej práce. A spätne, aj ja mám dobrý 
pocit, keď sa niečo podarí, či už to bolo 
spomínané Žihadielko, či futbalová 24-
ka. 

Tvoje voľnočasové aktivity dávajú 
isto „zabrať“, k tomu zamestnanie v 
Hutire, kde pracuješ ako obchodný 
riaditeľ, je tvoj zámer kandidovať za 
poslanca Vyššieho územného celku 
(VÚC) správnym rozhodnutím?

Som presvedčený, že mladí ľudia sa 
majú zaujímať o veci verejné, keď sú 
mladý.Facebook a sociálne siete sú prí-
jemným spestrením, ale bez aktívnej 
účasti a bez vystúpenia z anonymity 
nie je možné ovplyvňovať rozhodnu-
tia, ktoré zasahujú do našich životov. 
VÚC, aj keď nie je najoblúbenejším  
štátnym orgánom, príjíma dôležité 
rozhodnutia v školstve, doprave či 
zdravotníctve. A je dobré byť pri tom, 
ľahšie sa potom pomáha. A pre mňa je 
pomáhať poslaním a radosťou. 

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa 
úspechov.    VH

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Do knižnice pribudnú nové knihy.
Rovnako, ako v predchádzajúcom ob-
dobí, aj v tomto roku sme sa uchádza-
li o finančnú dotáciu  na nákup kníh 
z Fondu na podporu umenia (FPU-ve-
rejnoprávna inštitúcia, ktorá podpo-
ruje umenie a kultúru na Slovensku). 
Projekt pod názvom „Viac nových 
kníh do knižníc“ bol podporený 
takmer v plnom rozsahu. Do knižnice 
pribudne viac ako 350 nových titulov. 
Naši čitatelia sa môžu tešiť na nové 
knihy pre deti, mládež aj dospelých, 
od slovenských i svetových autorov.  
Pribudnú knihy rôznych žánrov - ro-
mány, detektívky, trilery, rozprávky, 
ale aj náučné a odborné knihy. Dú-
fame, že si každý návštevník knižnice 
nájde svoje obľúbené čítanie. Tešíme 
sa na vašu návštevu.

Október v knižnici
- Vyhodnotenie prázdninových  
 stretnutí v knižnici 
- Timravina studnička 
 Medajlón k 150. výročiu narodenia
- Prváci v knižnici 
 Zápis študentov SŠ do knižnice
- Exkurzie do knižnice
 Pre SŠ a ZŠ
- Knižničný systém v SR
 Pre 5. roč. ZŠ
- Literárne popoludnie pre ženy
 V spolupráci s Úniou žien 
- Kráľ čitateľov 
- Deň otvorených dverí 
 v samospráve
- Mesiac úcty k starším
- Lentilka pre dedka Edka
- Zážitkové čítanie pre 1. st. ZŠ, 
 podľa požiadaviek vyučujúcich
- Výpredaj vyradených kníh

    MSK
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Ekotrh 2017 Zaniknutá skláreň v Novej Lehote
Obec bola samostatná a svojim počtom obyvateľov patrila k veľkým obciam. Oby-
vatelia sa živili poľnohospodárstvom, chovom dobytka a ťažbou dreva, ktorého bolo 
v okolitých horách dostatok.  V 19. storočí začala v obci pracovať skláreň a parný 
mlyn. V obci bol zriadený chudobinec, ktorý fungoval od 18. storočia. Obec, osídlená 
karpatskými Nemcami, mala kaplnku a barokový kostol z roku 1785 postavený na 
starších gotických základoch. Od roku 1785 v obci fungovala škola postavená pred 
kostolom. Táto, pôvodne drevená stavba, bola v roku 1912 prestavaná na murovanú. 
Budovu školy pre jej zlý stav asanovali. 
Nová Lehota bola známa v Uhorsku rozšíreným sklárskym priemyslom. Svoje výrob-
ky priemyselného skla dodávala na trhy v celej monarchii. Okolie Novej Lehoty bolo 
bohaté na ložiská sladkovodného kvarca (kremencovej živice) a dostatkom  dreva na 
vykurovanie v taviacej peci. Vodu na poháňanie obyvatelia čerpali v miestnom poto-
ku, v ktorom pretekala čerstvá voda z Bieleho kameňa pomerne veľkou rýchlosťou, 
aby bol zabezpečený chod sklárne. Z taviacich pecí vychádzalo úžitkové, fúkané aj 
tabuľkové sklo. 

Keď mi v roku 1988 vtedajší správca farnosti Nová Lehota Peter Dubovský daroval 
knihu Neuhau, ktorú mi venoval aj s podpisom, bol to začiatok môjho dlhoročného 
osobného priateľstva a spoločného pátrania za fungujúcou sklárňou. 

Keď sme na prechádzke vstúpili do lesného porastu, zbadali sme z bývalej sklárne už 
len ruiny zavalené pomerne vysokou vrstvou zeminy a naplavenín. Po odkrytí sutín 
a ruín sme našli zvyšky skla, tehál a kameňa. Pár sklenených úlomkov sme si vzali 
domov. Po krátkom čase som opäť šiel po stopách zaniknutej sklárne. Na pomoc som 
si vzal študenta 2. ročníka gymnázia Petra Kisantala, Handlovčana, ktorý sa túžil stať 
archeológom. S ním som vykopal pár sklenených zbytkov, črepín a ťažko datovateľnú 
mincu, pravdepodobne z roku 1861. Nasledovalo ešte niekoľko individuálnych náv-
štev miestnej zaniknutej sklárne. Objavil som dve kamenné formy na odlievanie ža-
tevných fľaštičiek a úlomky vyrábaných fajok a pálených z tejto hliny. Na nich bol vi-
diteľný nápis Banská Štiavnica, Selmecbánya. Medzi črepinami som našiel aj okrúhly 
sklenený predmet vo veľkosti dnešnej 2 eurovej mince s nápisom UXARDOZARA 
FABRIC, svetlozelenej farby, na ktorej je vyobrazený pravdepodobne erb sklárne. Ten 
si majstri dávali na svoje výrobky, ako označenie dielne, kde bol výrobok vyrobený. 
Podarilo sa mi ešte nájsť medenú  mincu datovanú do roku 1863. 
Posledná zachovaná informácia o výrobe v dnes už zaniknutej sklárni je z roku 1771, 
keď ju vo svojom diele opísal aj slovenský polyhistor Matej Bell (1684 – 1779).   
                           František Kučiak,upravené a krátené

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

62 
nezávislý 
kandidát
na poslanca
VUC Trenčín



Jeseň sa začala
Jeseň sa v ľudovom kalendári začínala sym-
bolicky 29. septembra, na svätého Michala. 

Končilo sa s prácami na poli, začínalo sa pradenie 
ľanu a konope, vinobranie a zabíjačky. V dedinách 
gazdiné varili lekvár, sušili huby, zbieralo sa lesné 
ovocie. Rodiny sa pripravovali na dlhé zimné mesia-
ce.  Jesenné dni sa skracovali, začínala byť skôr tma 
a v rodinách sa pri peciach rozprávali príbehy. Boli 
to aj spomienky na blízkych, ktorí ich opustili. Bolo 
to najmä na sviatok Dušičiek. Kresťanský kalendár 
dlho nemal presne vyhradený deň. Až v 8. storočí 
pápež Gregor IV. nahradil mnohé pohanské sviatky 
úcty k mŕtvym a stanovil 1. november ako Sviatok 
všetkých svätých a 2. november ako sviatok spo-
mienky na zomrelých, teda Dušičky. 

Ľudia v minulosti prinášali k hrobom svojich blíz-
kych obľúbené jedlá mŕtveho, alebo len tak symbo-
licky chlieb, maslo, pálenku a víno. A to v starovekej 
predstave, že ak mŕtvi pri hrobe na  Dušičky nič 
nenájdu, celý rok budú plakať od hladu. Niekde sa 
piekli malé bochníky chleba, nazývané duše. Rokmi 
na Slovensku prevážil a udržal sa zvyk, že na sviatok 
zomretých chodia ľudia na cintoríny páliť sviečky, 
prinášajú sušené alebo živé kvety, najmä chryzan-
témy a hroby čistia od lístia, vyhadzujú zvädnuté 
kvety, aby mŕtvi mali čisto a pokoj. Hroby rozžiare-
né zapálenými sviečkami patria neodmysliteľne k 
jeseni. Tak, ako u starých Slovanov v minulosti, tak 
aj dnes sú sviatky 1. a 2. novembra spomienkami 
na našich blízkych, ktorí už nie sú s nami, žijú však 

v našich srdciach. Sú to aj sviatky zmierenia sa so 
smrťou, ktorá je súčasťou kolobehu života. 

JO
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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 Sedacia súprava Mello

Pohovka Derek

PC „E“ 
 

Barová stolička 
Alba new

Rohová lavica
Sedacia súprava Modest 

Kreslo ušiak Charlot

Zľavy až do 
výšky 40%

Regál ALIS 

Taburet ARON  

Kancelárske 
kreslo         

Prevádzka materskej školy 
v školskom roku 2017/2018 

Prevádzka materskej školy a elokovaných pracovísk v 
pracovných dňoch
V pracovné dni od 06.00 h do 16.00 h
Elokované pracovisko Školská: od 07.00 do 12.30 h

Prevádzka materskej školy a elokovaných 
pracovísk v čase jesenných prázdnin
Jesenné prázdniny: 
30.10.2017 – 31.10.2017
Materská škola s elokovanými pracoviskami  v pre-
vádzke. Elokované pracovisko Školská prerušená 
prevádzka (deti presun na elokované pracovisko Cin-
torínska).
Kompletný harmonogram na celý školský rok nájdete 
na www.handlova.sk.

Novootvorené prevádzkarne 
v júli a auguste

Záložňa, bazár, vintage shop, Námestie baníkov 24
Očná optika, MC č. 1
Odoberanie merných podkladov pre vyhotovenie 
ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, 
SNP 26

Zrušené prevádzkarne v júli a auguste
Realitná kancelária, Námestie baníkov 24 
Potraviny pri štadióne, 1. mája 60 



Handlovské         noviny10

Kino Baník
Čas naozaj letí. Už viac ako tri roky 
môžu obyvatelia nášho mesta a re-
giónu navštevovať zdigitalizované 
kino Baník v Dome kultúry mesta 
Handlová. Je čas, aby sme krátko 
zhodnotili, ako kino „žilo a žije“ po-
čas uplynulého obdobia.
Po úspešnom štarte 4.septembra 
2014 sa postupne začala návštev-
nosť kina pohybovať v nižších čís-
lach ako sme očakávali. Nasledova-
lo obdobie, kedy sme hľadali mož-
nosti, ako divákom čo najviac vyjsť v 
ústrety, či už počtom premietacích 
dní, časmi premietania alebo dra-
maturgiou programu. 

Pre Handlovčanov je veľkou výho-
dou, že do kina netreba cestovať a 
tak im odpadajú cestovné náklady 

a šetria svoj čas. Pridali sme najniž-
šie vstupné, najväčšie plátno široko 
ďaleko, kvalitný projektor a ozvuče-
nie Dolby Digital 7.1. Výhodou je 
taktiež kapacita sály 358 miest. Ne-
dostatkom zatiaľ ostávajú klasické 
drevené kinosedadlá, čo dáva vý-
hodu okolitým viacsálovým kinám, 
ktoré majú pohodlné kreslá. V blíz-
kej budúcnosti je však naplánované 
vysporiadať sa aj touto otázkou a 
prebudovať hľadisko. 

Tu naše úsilie nekončí a tak sme 
zaradili do našej ponuky aj mož-
nosť objednať si premietanie pre 
uzavreté skupiny, možnosť hrania 
počítačových hier na veľkom plát-
ne, tematické premietania, školské 
predstavenia, premietanie pre det-
ské tábory a rôzne iné možnosti po 
vzájomnej dohode so záujemcami. 

Veľkú komunitu sme vytvorili aj 
stránkou kina na Facebooku a mož-
nosťou zaregistrovať si svoju ema-
ilovú adresu na webovej stránke 
Kina www.kino.handlova.sk a odo-
berať tak automaticky program cez 
Newsleter každý druhý týždeň.

Rok 2017 bude v krátkej histórii di-
gitálneho kina zatiaľ najúspešnejší, 
čo sa týka návštevnosti. Sme veľmi 
radi, že tomu pomohli aj slovenské 
filmy ÚNOS a ČIARA a českosloven-
ský film VŠETKO ALEBO NIČ.

Čo si priať do budúcnosti? Aby nám 
diváci zostali verní, aby sa radi vra-
cali do nášho kina a aby neváhali 
vysloviť svoj názor, či už písomnou 
formou alebo nás osobne navštíviť.
 Roman Martinca

Petr Darmovzal

Plavecká štafeta mesta 
Handlová 2017
Aj v tomto roku sa pripojilo naše 
mesto k výzve Asociácie športu pre 
všetkých Slovenskej republiky a zor-
ganizovalo v spolupráci s Centrom 
voľného času Handlová,  Plaveckým 
klubom Handlová, Plavárňou mesta 
Handlová korešpondenčnú súťaž v 
rekreačnom plávaní pod názvom „Pla-
vecká štafeta mesta Handlová 2017“. 
Vo štvrtok 21.9.2017 v čase od 8.00 
do 16.00 h si mohli zdarma zaplávať 
všetci občania Handlovej bez rozdielu 
veku. Popri školskej mládeži sme vy-
tvorili podmienky aj na účasť dospe-
lých, rodinných a pracovných kolek-
tívov, či seniorov, ktorí prišli podporiť 
svoje mesto v celoslovenskom rebríč-
ku v počte odplávaných kilometrov. 
Plávali sa tri rôzne vzdialenosti: 25, 50, 
100 a viac metrov, z čoho vyplýva, že 
účastníkovi štafety stačilo odplávať 
najmenej jeden bazén (25 metrov). 
Keďže plavecká štafeta miest je sú-
ťaž, v ktorej sa hodnotí celkový počet 

zapojených účastníkov bez ohľadu 
na dĺžku, ktorú preplávajú, osobitne 
počet detí a mládeže do 18 rokov a 
celková vzdialenosť v metroch, ktorú 
zapojení účastníci v príslušnom mes-
te absolvujú, uvádzame tieto počty za 
Handlovú:

Plaveckej štafety sa zúčastnilo cel-
kom 237 plavcov z toho 167 žiakov. 
Spoločne sme odplávali 23 100 met-
rov (924 bazénov). 

Všetkým plavcom k ich výkonom bla-
hoželáme a tešíme sa na nich o rok.

Ďakujeme všetkým základným ško-
lám v meste a Plaveckému klubu Han-
dlová, ktorí zapojením svojich žiakov 
prispeli k vysokej účasti detí a mlá-
deže na podujatí. Zároveň ďakujeme 
všetkým dobrovoľníkom a spoluorga-
nizátorom. Sme presvedčení, že bez 
ich účinnej pomoci a spolupráce by 
sme podujatie nemohli zrealizovať v 
takom rozsahu.

Plaváreň mesta Handlová
otvorená počas celého 
mesiaca október 2017 

POZOR ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN 
V OKTÓBRI!
Denne 09.00 -19.00 h

K dispozícii sú služby 
bazéna a solária.
Ranné plávanie 
od 6.30 h – do 8. 30 
h pre majiteľov kredit 
permanentky.

Fínska sauna otvorená len počas 
nedieľ.

Zmena termínu cvičení pre ženy!
Pilates   UT a ŠT 16.30 h
Aqua   UT a ŠT 17.45 h
Stepaerobic  PO a ST 17.30 h
Aerobic   PIA 17.30 h 
  a NE 14.00 h

Bližšie informácie v pokladni plavár-
ne: 0918 911 401

Plávanie vám pristane!

Výchovný koncert, 
ktorý deti bavil
Približne 1 600 handlovských detí a 
študentov sa v utorok 19. septembra 
prestriedalo na výchovnom koncerte 
v dome kultúry. Bola to však iná zába-
va, na akú sme na podobných podu-
jatiach zvyknutí. Svoju hudobno-la-
serovú šou tam odpálili naozajstní 
rockerskí majstri.

Vychovávať deti a mládež sa dá nielen 
neustálym memorovaním povinností, 
pravidiel a práv, ale aj formou, ktorá 

ich nadchne a zdvihne zo stoličiek. A 
presne túto podobu výchovy zvolil 
handlovský dom kultúry. Oslovil Ema 
production. Muzikanti  počas dopo-
ludnia odohrali dva koncerty pre ma-
terské školy a prvý stupeň základných 
škôl a dva pre druhý stupeň a stredo-
školákov. Členovia slovensko-české-
ho zoskupenia Roman Révai, Bobo 
Kantor, Miro Širáň a Pavel Marcel 
poskladali celý program z piesní, 
hovoreného slova, laserovej šou a  
celkom spontánne a nenásilne zapo-
jili do koncertu všetkých v sále. Face 
look je v poradí už štvrtý väčší projekt, 
ktorý  pre deti a mládež pripravili. 

Majú za sebou takmer 400 koncertov. 
Okrem toho, že si decká odnesú z ich 
konceru nejaké posolstvo, prenesú 
na nich aj kus svojej energie a umož-
nia im zažiť a vidieť niečo, s čím sa 
nestretnú každý deň. Pavel Marcel, 
spev, gitara, keyboards: „Hlavný zmy-
sel je tým deťom ukázať, že existuje živá 
muzika. Skutočná aparatúra, skutočné 
bubny, skutočná hmla...“.  

A aké posolstvo si deti odniesli  z han-
dlovského koncertu? 
„Na svete sme ľudia rôznej farby ple-
ti ale máme všetci rovnakú krv“.

Ič

Súťaž 
„Handlovská zelená dolina“
Kto môže súťažiť:  všetky tvorivé 
deti a žiaci vo veku od 6 do 15 rokov, 
ktorí navštevujú niektorú základnú 
školu v mikroregióne Handlovskej 
doliny Súťaž má dve časti.

Fotosúťaž
Aká je súťažná úloha?
Súťažnou úlohou je fotografiou do-
kumentovať krásy prírody handlov-
skej doliny. 
Ako sa zapojiť?
Odfotografuj svojim mobilom alebo 
fotoaparátom kúsok prírody hand-
lovskej doliny, ktorá sa ti páči. Môže 
to byť živočích, rastlina, potôčik, 
strom, krajina, čokoľvek, čo ťa zaujme 
a zapáči sa ti.
Fotografiu pošli e-mailom  na adresu  
tik@handlova.info.
Do predmetu správy napíš 
„Fotosúťaž“.
Do správy nezabudni napísať názov 
fotografie, svoje meno a priezvisko, 
vek a školu, do ktorej chodíš.
Fotografie môžeš zasielať do 31. ok-
tóbra 2017, kedy je uzávierka súťaže.

Čitateľská súťaž 
Aká je súťažná úloha?
Úlohou čitateľskej súťaže je prečítať 
knihu, ktorá motivuje k ochrane a po-
znávaniu prírody a napísať a nakresliť 
formou projektu o knihe vlastný čita-
teľský zážitok. 
Ako sa zapojiť?
Prečítaj si knihu o prírode, zvieratách, 
rastlinách. 
Napíš a nakresli svoj čitateľský zážitok 
formou projektu (minimálne jedna 
strana A4), čo ťa na príbehu zaujalo, 
nad čím si sa zamyslel, keď si knihu 
čítal. 
Svoj projekt prines osobne do knižni-
ce v Handlovej alebo pošli poštou na 
adresu Mestská knižnica Handlová, 
Námestie baníkov 3, 972 51 Handlo-
vá, alebo e-mailom na adresu knizni-
caha@szm.sk.
Nezabudni napísať aj názov knihy, 
svoje meno a priezvisko, vek a školu, 
do ktorej chodíš.
Svoje čitateľské zážitky môžeš zasie-
lať do 31. októbra 2017, kedy je uzá-
vierka súťaže.
Ak nemáš vhodnú knihu na čítanie, 
príď do knižnice – tety knihovníčky ti 
poradia a knihu požičajú.
Projekty budú hodnotené v dvoch 
kategóriách:
I. kategória – deti od   6 do 10 rokov
II. kategória – deti od 11 do 15 rokov

Uzávierka súťaže je 31. októbra 
2017. Vyhodnocovať budeme počas 
Týždňa vzdelávania 2017 v mesiaci 
november. Pre víťazov chystáme 
zaujímavé ceny!



Mladé basketbalové nádeje z ŠBK 
Handlová ukončili letnú prípravu na 
turnaji  v Ostrave
 
Chlapci z ŠBK Handlová majú za sebou skvelý turnaj 
v závere letnej prípravy, ktorý trénerovi ukázal, na 
čom treba popracovať, aby chlapci mohli úspešne 
vstúpiť do novej sezóny 2017/2018. S top mužstva-
mi hrali hráči pod vedením trénera Beráneka veľmi 
vyrovnané zápasy a v nasledujúcej sezóne môže 
táto partia poraziť akýkoľvek tím. Príležitosť dostali 
aj nováčikovia, ktorí sa predviedli v dobrom svetle.

Tréner timu Ján Beránek: „ Turnaj hodnotím veľmi 
pozitívne. S Komárnom prehra po predĺžení, s Ostra-
vou prehra o 5 bodov a záverečná výhra nad USKA 
Praha. Doplatili sme na nezohratosť tímu, ale práve 
na to bol tento turnaj. Myslím si, že nás čaká zaují-
mavá sezóna.“

ZAPOJ SA A VYHRAJ SKVELÉ CENY
Školský basketbalový klub pripravil pred deti ďalšiu 
skvelú súťaž, do ktorej sa môže zapojiť úplne každý. 

Ako sa zapojiť? 
Stačí, ak nakreslíš na výkres svoju predstavu ako 
vidíš basketbal. Môžeš kresliť čokoľvek na tému 
basketbal. Výkres treba odovzdať v ZŠ Mierové ná-
mestie pani učiteľke Markovej alebo pánovi učiteľo-
vi Beránekovi. 

O čo hráme? 
Hráme naozaj o fantastické ceny. 
1.  Značková basketbalová lopta 
 SPALDING 
2.  Tričko ŠBK Handlová
3.  Dres + trenírky ŠBK Handlová 
 s vlastným menom a číslom

Každý výkres bude vystavený v hlavnej budove ZŠ 
Mierové námestie. Najlepšie diela budú zarámova-
né  a vystavené v telocvični. 

Súťaž trvá do 22. 10. 2017!
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Handlovčania 
bežali dňom i nocou 
od Tatier k Dunaju

Bežecký klub ŠK ACHILLES Handlo-
vá sa 18. -19. augusta 2017 zúčast-
nil najväčšieho štafetového behu 
na Slovensku, dlhého 345 km, behu 
Od Tatier  k Dunaju. 

Na štart sa v sobotu v Jasnej v Nízkych 
Tatrách, za slnečného počasia, posta-
vila prvá časť tímu Lenka Lomnická, 
Vladimír Kováč, Ľubomír Blaho, Ro-

man Mikula, Denis Prokein. Po absol-
vovaní úvodných úsekov v Liptovskej 
Osade tím doplnili Miroslav Bilčík, 
Juraj Valach, Matej Pršo, Martin Pekár, 
Jozef Tínes, Štefan Kubálek. Beh po-

kračoval cez Šturec, Banskú Bystricu, 
Zvolen-Stráže, kde sa začalo stmievať 
a pršať. Ďalšie úseky sa bežali za úpl-
nej tmy a hustého dažďa cez Hron-
skú Dúbravu do Žiaru nad Hronom. 
Po každom úseku vytrvalci sledovali 
priebežné poradie, kde sa pohybovali 
v prvej desiatke. Beh pokračoval cez 
Žarnovicu smerom na Komjatice, Šaľu 
a už za svetla pomaly po hrádzi do 

Bratislavy. V cieli na Tyršovom nábreží 
sme opäť uvideli slnko a na prekvape-
nie naše umiestnenie. ŠK ACHILLES 
Handlová zabehol 345 km za 26:54 
hod a pri účasti 203 tímov skončil  v 
kategórii na vynikajúcom 7. mieste! 
Ešte trochu štatistiky: každý člen od-
behol priemerne viac ako 30km, bežci 
boli 28 hodín bez spánku, mali pre-
močené všetky veci a sprievodné autá 
najazdili viac ako 800 km, ale podľa 
názoru športovcov to bol krásny pocit 
a nezabudnuteľný zážitok.

Ľ. Blaho, ŠK ACHILLES Handlová

Handlovská MTB dvadsiatka
Handlovská kros desiatka
Duatlon
Dňa 9.septembra 2017 sa na strelnici 
v Handlovej uskutočnil 6. ročník Ha-
HaDu. Podujatie pozostávalo z 20 km 
cyklistiky v horskom teréne a 10 km 
behu po rovnakej trati. Odvahu po-
pasovať sa s MTB  traťou našlo 18 pre-
tekárov, z ktorých s časom 01:04:17 
zvíťazil Jakub Zima.

V bežeckej časti na trať vyrazilo 24 
pretekárov a 5 pretekárok. S časom 
00:40:47 sa na prvom mieste umiest-
nil Marcel Grom. V ženskej kategórii s 
časom 00:51:12 sa na prvom mieste 

umiestnila Stanislava Šiatinská. V du-
atlone sa na prvom mieste umiest-
nil Jakub Zima s časom 01:56:31.                    
V štafetách sa najlepšie darilo dvojici 
Marcel Grom, Vladimír Grom s časom 
01:58:32. V rámci podujatia sa konal aj 
beh detí a mládeže na 380m okruhu s 
odmenou vo forme účastníckych me-
dailí a sladkostí. Najmladší účastník 
podujatia bol narodený v roku 2015 
a najstarší v roku 1954. Zhodou okol-
ností to boli dedo s vnučkami. 

Podujatie podporili svojou prítom-
nosťou aj predstavitelia štátnej správy 
a samospráv. Mestskú zastupoval pri-
mátor mesta Handlová Rudolf Podo-
ba, ktorý odštartoval MTB časť podu-
jatia. Krajskú zastupovali prednosta 
okresného úradu Trenčín Jozef Stopka 
a predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý 
odštartoval bežeckú časť. Všetkým 
patrí poďakovanie za podporu tohto 
podujatia. Rovnako patrí poďakova-
nie aj všetkým ostatným podporova-
teľom a dobrovoľníkom bez práce či 
podpory ktorých, by takéto podujatie 
nemalo možnosť existovať už šiesty 
rok. Viac o podujatí sa dozviete na 
FB: Handlovský hasičský duatlon a na 
www.hasicjojo.webnode.sk.

Za organizátorov Jozef Tínes 

Peter Kuric pôjde 
na olympiádu
O mladom, 16 ročnom Handlovčanovi Petrovi 
Kuricovi si už šepkajú všetky bouldrove steny nie-
len na Slovensku, ale aj v Európe. Najhorúcejšou 
novinkou je jeho účasť na Majstrovstvách sveta 
juniorov v Rakúskom Insbrucku, kde si Peťo v troj-
kombinácii „vyliezol“ po olympijsku miestenku.
Peťo zaliezol v disciplíne speed svoj osobný 9 se-
kundový rekord, v boulderingu bez lana dosiahol 

dva TOPy a v leede skončil na 6. mieste. V celko-
vom hodnotení obsadil 15. svetovú priečku, čo mu 
zabezpečilo účasť na Letných olympijských hrách 
mládeže v Argentíne.  Peťa čaká do októbra 2018 
náročná príprava. Aby sa mohol naplno venovať 
športu, má v škole individuálne štúdium. A dozve-
deli sme sa aj to, že na majstrovstvách mal dva dni 
hlavu v smútku, pretože nestihol handlovský ba-
nícky jarmok s trdelníkmi a kapelou Horkýže slíže. 
Ale za postup na olympiádu to hádam stálo. Gra-
tulujeme, Peťo, a držíme palce.                                           Ič

Pozvánka na strelecké súťaže
Memoriál Jaroslava Trgiňu
Pozvánka na 1. ročník streleckej súťaže na krytú Strel-
nicu pod Jednou studničkou, v sobotu 7.októbra 2017 
od 9.00 h. 

Strelecká súťaž O cenu M. R. Štefánika 
V poradí už 7. ročník streleckej súťaže pod záštitou pri-
mátora mesta Rudolfa Podobu sa uskutoční v nedeľu 
15. októbra 2017 od 8.00 h. v priestoroch krytej strelni-
ce pod Jednou studničkou. 



Príďte na basketbal 
Od augusta sa hráči MBK Handlová 
poctivo pripravovali na novú sezó-
nu. Pod taktovkou skúseného trénera 
Kruna Krajnoviča sa spoločne pre-
pracovali cez tvrdú letnú prípravu až               
k začiatku súťaže. V príprave odohrali 
9 zápasov s jedinou prehrou. Tím uká-
zal srdce a veľkú motiváciu. Aj napriek 
viacerým drobným zraneniam sú všetci 
hráči pripravení nastúpiť na prvý súťaž-
ný zápas, ktorý odohrajú  proti silnému 
tímu z Košíc na jeho palubovke. Všetci 
sa na začiatok súťaže tešia a veríme, že 
naši fanúšikovia budú našim šiestym 
hráčom ako tomu bolo aj v minulých 
sezónach. Chceme vyjadriť obrovskú 
vďaku vedeniu mesta na čele s primá-
torom Rudolfom Podobom, Imrichovi 
Weiszovi a Jozefovi Tonhauserovi, bez 
ktorých si nikto handlovský basketbal 
nevie predstaviť. A samozrejme obrovská vďaka 
patrí  všetkým našim sponzorom a partnerom, 

na menovanie ktorých by sme potrebovali via-
cej priestoru. Prvý domáci zápas hráme v stredu 
4.10.2017 o 18.00h proti SNV. 

Zápasy na domácej palubovke
v mesiaci október 2017:
4. 10.2017 (streda) 
MBK Handlová – BK 04 ACLB Spišská Nová Ves
7.10.2017 (sobota) 
MBK Handlová – BK Levickí Patrioti A
14.10.2017 (sobota)  
MBK Handlová – BC Prievidza
21.10.2017 (sobota) 
MBK Handlová – Iskra Svit
28.10.2017 (sobota)  
MBK Handlová – MBK RiekerComth Komárno
Všetkých čo najsrdečnejšie pozývame na basket-
balové zápasy!

Ivan Kartáč
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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

-Predaj brikiet
- 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.)
-  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

Veronika Závadská




