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Hurá do školy!
Tašky, prezúvky, perá, ceruzky, 
farbičky … všetko je nachystané.
 
Školský rok sa môže začať. Do lavíc 
si sadnú „mazáci“ ale aj prváčikovia. 
Postupne budú jedni aj druhí zvládať 
krok za krokom ich učebné osnovy. 
Nebude toho málo a nebude to ľah-
ké. Slovenské školstvo kladie na deti 
vysoké nároky. Cieľom vraj je, aby 
školu opúšťali všetranne vzdelaní 
mladí ľudia. 

Pred pár dňami sme si pripomenuli 
výročie Slovenského národného 
povstania. A naše deti? Väčšina z nich 
netuší, čo to bolo, prečo to bolo a že so 
zbraňou v ruke išli do boja možno aj 
ich pradedovia. Čo urobíme? Pridáme 
do osnov viac hodín dejepisu.

V Európe sa rozmáha neonacizmus. 
Stúpencov Hitlera máme aj na našej 
politickej scéne. Vo voľbách dostali 
hlas od mnohých prvovoličov. A čo 
urobíme? Zorganizujeme viac zájaz-
dov do Osvienčimu a cestou späť sa 
zastavíme v nejakom super nákup-
nom centre.

1.septembra je štátny sviatok a tak sa 
do školy nastupuje o pár dní neskôr.      
A čože je to vlastne za sviatok? 

Nevadí, to vyrieši pár hodín náuky         
o spoločnosti, možno nejaký projekt         
o ľudských právach....

Ironizujem? Áno. Mám k tomu dobrý 
dôvod. Naše deti vyrastú, budú mať 
všeobecný prehľad, hocikoho strčia 
svojimi vedomosťami do vrecka. Ale 
budú aj hrdými Slovákmi, budú mi-
lovať svoju vlasť, poznať jej históriu, 
budú cítiť súdržnosť, odsúdia násilie 
a netoleranciu, povedia: „Táto malá 
nádherná krajina je môj domov“ alebo 
„Áno, hovorím po anglicky aktívne, 
ale mojim materinský jazykom je 
slovenčina“ ?

Čo by sme mali vtesnať do učebných 
osnov, aby sme z našich detí nevycho-
vali len múdrych ignorantov ale vzde-
laných, citlivých a spravodlivých ľudí?

Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová

Vyučovanie v školskom roku 
2017/2018 sa začína v ponde-
lok 4. septembra 2017. 

Do školských lavíc zasadá po prvý raz 
154 nových žiačikov – prvákov. Osob-
ne ich privítal primátor mesta Rudolf 
Podoba, ktorý priniesol našim začí-
najúcim školákom darček – knižku 
a zázračný medík, ktorý vylieči všetky 
školské choroby a boliestky.

Trochu školskej štatistiky:
Počet žiakov v základných školách 
spolu: približne 1 160 žiakov

Z toho:
ZŠ Mierové námestie 502 žiakov, 
z toho 64 prvákov
ZŠ Morovnianska 308 žiakov, z toho 
40 prvákov
ZŠ Školská 350 žiakov,  z toho 
50 prvákov.

ZŠ bude navštevovať približne o  30 
žiakov viac ako v minulom školskom 
roku.

Počet detí v Školskom klube detí 
spolu: cca 363
Z toho:
ŠKD pri ZŠ Mierové námestie 
167 detí, 6 oddelení
ŠKD pri ZŠ Morovnianska 76 detí, 
3 oddelenia
ŠKD pri ZŠ Školská 120 detí, 
4 oddelenia

Z dôvodu zvýšeného záujmu otvára-
me v každej základnej škole aj jedno 
nové oddelenie školského klubu detí, 
spolu budeme mať 13 oddelení škol-
ských klubov detí.  

Počet žiakov v ZUŠ, Poštová 58 Han-
dlová spolu: približne 424 žiakov

Individuálne vyučovanie - 215 žiakov
skupinové vyučovanie - 209 žiakov

Presné počty detí a žiakov v jednotli-
vých školách a školských zariadeniach 
budú známe po 15. septembri 2017.

Nové riaditeľky 
Primátor mesta Handlová Rudolf 
Podoba na základe výsledkov 
výberového konania menoval na 
päťročné funkčné obdobie na miesto 
riaditeľky: 

1) ZŠ, Školská 526/53, Handlová 
- Ľudmilu Pogádlovú (od 1.8.2017)
2) ZUŠ, Poštová 58, Handlová 
- Katarínu Bundovú (od 14.8.2017)
Prajeme veľa úspechov v riadiacej 
práci!

(pokračovanie na str. 8.)

Začína sa nový školský rok

foto archív VH, 2010
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10.augusta 2009 sa v handlovskej 
bani odohrala najväčšia banícka 
tragédia v novodobých dejinách 
Slovenska. Pri explozívnom vy-
horení požiarnych splodín zahy-
nulo dvadsať baníkov a banských 
záchranárov. 10.august sa stal 
pamätným dňom – Dňom obetí 
banských nešťastí. V Handlovej si 
ho pripomíname bielymi ružami.

10.augusta 2009 o deviatej hodine 
tridsiatej minúte sa prerušilo spoje-
nie dispečera s baníkmi v podzemí. 
Tento moment každý rok pripomí-
najú zvony kostola svätej Kataríny. 
Osem rokov po tragédii stáli v tomto 
čase pred sochou baníka kolegovia 
baníci a banskí záchranári. Okrem 
bielych ruží ako spomienku rozsvietili 
aj starú banskú lampu.

O osemnástej hodine sa pri soche ba-
níka konal oficiálny pietny akt. Uctiť si 
pamiatku dvadsiatich baníkov prišli 
zástupcovia prezidenta Slovenskej 
republiky, poslanci parlamentu, 
zástupcovia Hornonitrianskych baní 
a stavovských organizácií, predstavi-

telia krajskej i miestnej samosprávy, 
štátnej správy, politických strán, ob-
čianskych združení a samozrejme, 
Handlovčania. 

Vieme, že ani tisíce ruží Vás nevrátia,
ale nezabúdame na Vás.

Ing. Pavol Čavojský  * 1956 † 2009
Pavol Dobiš  * 1970 † 2009
Vladimír Gajdošík  * 1963 † 2009
Vladimír Gašparovič   * 1962 † 2009
Peter Gürtler  * 1980 † 2009
Milan Hinca  * 1959 † 2009
Roman Kolár  * 1967 † 2009
František Kolesa  * 1974 † 2009
Boris Koprna  * 1962 † 2009
František Krizsák  * 1959 † 2009
Roman Kubálek  * 1968 † 2009
Miroslav Kurciník  * 1961 † 2009
Miroslav Madaj  * 1967 † 2009
Ľudovít Moravčík  * 1956 † 2009
Róbert Nagy  * 1961 † 2009
Róbert Ondruška  * 1961 † 2009
Peter Púpava  * 1969 † 2009
Róbert Reg  * 1971 † 2009
Július Ujček  * 1966 † 2009
Roman Zamec  * 1968 † 2009 

Spomíname a nezabúdame

Robotika otvára dvere
Na robotickej súťaži RBA 2017 organizovanej Gym-
náziom Alejová a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ 
v Košiciach dňa 5.6.2017, kde súťažilo 164 účastní-
kov z 24 miest celého Slovenska, v silnej konkurencii 
handlovský tím Mazúr company v zložení Matej Ma-
zúr, 8.A ZŠ Mariánska Prievidza a Jakub Mazúr, 1.C 
GVBN Prievidza získal 1. miesto v kategórii Vlastný 
model. Viac na http://www.robotickybattle.tk.

O týždeň neskôr 15.6.2017 sa v Prešove konala súťaž 
Legobot 2017, ktorú zorganizovala Stredná priemy-
selná škola elektrotechnická v Prešove za podpory 
mesta Prešov, združenia Košice IT Valley a LEGO 
education. Zastúpenie na nej mala aj Handlová. 
Handlovčan Matej Mazúr a Jalovčan Martin Kmeť, 
obaja z 8.A  ZŠ Mariánska z Prievidze v kategórii 
Edubot získali 1. miesto s projektom Legendy, ktoré 
predstavoval robot Móric propagujúci hru Legen-
darium (http://legendarium.info), spolu s robotom 
BB-8 z Hviezdnych vojen. Projekt - robotická učebná 
pomôcka sa dá použiť pri výučbe fyziky, ale aj geo-
grafie, slovenčiny a dejepisu.  V kategórii Speedybot 
o najrýchlejšieho robota chodiaceho po čiare tento 
tím obsadil, aj napriek technickým problémom, 
pekné štvrté miesto. (http://legobot.spse-po.sk/
vysledky-sutaze).
A tretí úspech v robotike: 20.6.2017 sa Technická 
akadémia v Spišskej Novej Vsi stala miestom stret-
nutia priaznivcov robotiky z radov žiakov ZŠ a SŠ. 
(https://strojsnv.edupage.org/files/Statut_suta-
ze.pdf, http://www.snv.sk/archiv?video=170621-1). 

Cieľom Robotického dňa 2017 bola hlavne popula-
rizácia techniky,  prezentácia robotických zariadení 
a motivácia mladých ľudí so záujmom o techniku 

a robotiku. Na zaujímavom podujatí, kde sa prezen-
tovali rôzne roboty, mala zástupcu aj Handlová. Ja-
kub Mazúr predstavil vylepšený model robotického 
auta Chevrolet Camaro, s ktorým získal 2. miesto.

Handlová mala zastúpenie nielen na robotických 
súťažiach. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 
i tento rok vyhlásilo súťaž Hodžova esej. Súťaž sa 
konala pod záštitou predsedu Vlády SR na tému: 
Demokracia musí mať svoju vnútornú kázeň a musí 
mať autoritu. Nie autoritu silných jedincov, ale auto-
ritu zákonného kolektívu, autoritu morálnu, autori-
tu intelektuálnu (Milan Hodža). Podtitul súťaže bol: 
Zamyslenia mladého človeka nad problematikou 
aplikácie demokracie v súčasnosti. 22. júna 2017 sa 
v priestoroch BGMH konalo vyhodnotenie 13. roční-
ka súťaže. Práca Jakuba Mazúra sa odbornej porote 
páčila a získala Cenu riaditeľa Ústavu politických 

vied SAV v Bratislave. (http://www.gbas.sk/, https:
//gbas.edupage.org/photos/?photo=album&galler
y=166#gallery/166)

No a na záver ešte jedna správa z Prahy: 25.6.2017 
sa v Kongresovom centre Praha Handlovčania Matej 
Mazúr a jeho brat Jakub – spolu so svojim robotic-
kým projektom Legendy zúčastnili medzinárodne-
ho podujatia Robotic day 2017. 14. ročník robotickej 
súťaže, na ktorej sa zúčastnilo 177 robotov, ktoré 
postavilo 277 účastníkov z 9 krajín zorganizovali 
Matematicko-fyzikálna fakulta Karlovej univerzity 
a spolok Robonika. (http://robotickyden.cz, https:
//www.matfyz.cz/…/928-roboti-znovu-utoci-na-
-kongresov….). Jediní zástupcovia Handlovej v Pra-
he síce nevyhrali cenu, ale pochvaly od záujemcov o 
ich projekt a dobrý pocit, že propagovali Slovensko 
tiež nie sú na zahodenie...               Lenka Mazúrová
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Banícky šachtág má dlhoročnú 
tradíciu, ktorá sa tiahne od čias 
slávnej banskoštiavnickej Baníc-
kej akadémie. V rozličných podo-
bách sa rozšíril po celej Európe. 
Pôvodne išlo najmä o šachtág 
spojený s popíjaním piva, spe-
vom baníckych i ľudových piesní. 
Šachtág počas Regionálnych 
osláv Dňa baníkov má slávnostný 
charakter. Zoznámi s priebehom 
uplynulého baníckeho roka, 
pripomenie významné jubileum 
ako napríklad tohtoročné 100. 
výročie  banskej záchrannej 
služby na Slovensku a uctí si no-
vých držiteľov plakiet „Za rozvoj 
baníctva na hornej Nitre a tento 
rok aj držiteľov ocenení Vzorný 
záchranár. 

Pri príležitosti Regionálnych osláv  
Dňa baníkov v roku 2017 sa minister 
hospodárstva Slovenskej republiky  
rozhodol udeliť Čestný odznak mi-
nistra „Vzorný záchranár “ za vzornú 
a dlhoročnú prácu v záchrannom 
zbore záchranárom na hornej Nitre. 
Tento rok sú to títo ôsmi záchranári, 
ktorí veľkú časť svojho profesionál-
neho života zasvätili záchranárstvu.

Ing. Igor Bielik. Banským záchra-
nárom sa stal v roku 1964. 14  rokov  
- od decembra 1975 do júna 1989,  
bol riaditeľom Hlavnej banskej zá-
chrannej stanice v Prievidzi.  

Juraj Chrenko. V záchranárskom 
zbore zotrval 34 rokov. Tri desaťro-
čia odpracoval na Hlavnej banskej 
záchrannej stanici ako hlavný me-
chanik.

Ján Karak. Medzi banských záchra-
nárov nastúpil po prijatí do Novác-
kych baní v roku 1962. Dlhé roky bol 
mechanikom závodnej záchrannej 
služby na Bani Lehota. 

Marián Kollár. Banským záchraná-
rom sa stal v roku 1977.  Vypracoval 
sa na vedúceho banských záchran-

ných zborov a vedúceho závodnej 
banskej záchrannej stanice Bane 
Cigeľ. 

Jozef Kubovič. Do záchranárskeho 
zboru Bane Handlová bol prijatý 
v roku 1981. Absolvoval tie najzloži-
tejšie zásahy, v ktorých odpracoval 
viac ako 4 000 hodín. 
Ing. Juraj Pretschner. Banským 
záchranárom bol tri desaťročia, od 
roku 1961. Pre bohaté skúsenosti 
s riadením prác v podzemí bol 
vedúcim banských záchranných 
zborov Bane Nováky.

Ondrej Svinčiak. Banským záchra-
nárom sa stal v roku 1977 v Bani 
Cigeľ.  Ako radový záchranár, čatár 
a neskôr vedúci základne odpraco-
val v zásahoch  takmer 2 000 hodín.

MUDr. Ján Špleha. K záchranárom 
Bane Handlová sa pridal v roku 
1986. Za 21 rokov praxe pri záchra-
ne ľudských životov patril k špičko-
vým odborníkom v profesii banský 
záchranár – lekár.  

Morálne ocenenie  Plaketa za rozvoj 
baníctva na hornej Nitre, ktoré je 
prejavom verejného uznania a jeho 
cieľom je  spoločensky ohodnotiť  
významné činy, aktivity a prínos 
jednotlivcov pri rozvoji baníctva na 
hornej Nitre sa tento rok rozhodli 
vyhlasovatelia Hornonitrianske 
bane Prievidza a.s., mesto Handlová 
a Združenie miest a obcí hornej Nit-
ry udeliť trom laureátom.

ZA CELOŽIVOTNÝ AKTÍVNY PRÍNOS 
PRE BANÍCTVO NA HORNEJ NITRE 
Ing. Vojtechovi Pappovi, ktorý 
nastúpil do Bane Handlová v roku 
1979 ako revírnik. V júli 1983 bol 
menovaný za vedúceho zmeny 
pre protiprietržovú prevenciu na 
úseku vetrania. Od roku 1990 pô-
sobil ako vedúci úseku vetrania. Vo 
funkcii vedúceho závodnej banskej 
záchrannej stanice v Handlovej 
zodpovedne riadil jej plynulý chod.  
Pracovné pôsobenie ukončil v júli 
2001 ako revírnik pre vŕtanie od-
chodom do starobného dôchodku. 

Veľkú časť profesionálneho života 
venoval vetraniu, banskému záchra-
nárstvu, likvidácii záparových pro-
cesov a požiarov. Baníctvu venoval 
takmer 23 rokov.  Prispel k záchrane 
mnohých ľudských životov a k likvi-
dácii nejednej mimoriadnej udalosti 
v banských prevádzkach.

ZA MIMORIADNE ZÁSLUŽNÉ ČINY 
V BANSKEJ PREVÁDZKE 
Ing. Jánovi Slobodníkovi, ktorý 
nastúpil do  Bane Cigeľ v októbri 
1962. Bol vedúcim  ťažobného úse-
ku, dispečerom výroby,  pracoval 
na príprave výroby. Jeho meno je 
spojené s  funkciami vedúceho vý-
roby a  neskôr výrobného námest-
níka. Zasadzoval sa  o zavádzanie  
moderných technológií na rúbaní. 
Na vývoji ťažby sa výrazne prejavil 
podiel jednotlivých technológií ste-
novania.  Jednou z nich bola tech-
nológia komorovania s ústupkom 
v zarážke, ktorej je  autorom. 

ZA CELOŽIVOTNÝ AKTÍVNY PRÍNOS 
PRE BANÍCTVO NA HORNEJ NITRE  
Ing. Vladimírovi Pipíškovi – in 
memoriam, ktorý nastúpil v roku 
1971 na Baňu Cigeľ, kde pôsobil 
na viacerých riadiacich postoch. Vo 
februári 1993 prichádza na riaditeľ-
stvo spoločnosti ako špecialista pre 
bezpečnosť baní a technickú politi-
ku. V apríli 1993 sa stal riaditeľom 
Hlavnej banskej záchrannej stanice 
v Prievidzi. Osobne sa angažoval 
pri  mnohých banských nehodách, 
pri nasadzovaní svojich síl nepoznal 
hraníc. Od marca 1998 boli jeho 
dlhoročné skúsenosti zúročené vo 
funkcii vrchného technicko-ob-
chodného riaditeľa na riaditeľstve 
baní. Podal množstvo zlepšovacích 
návrhov a technických riešení, ktoré 
sa úspešne využívajú v baníckej pra-
xi. Kniha osudu sa Vladimírovi 
Pipíškovi,  žiaľ, predčasne uzavrela 
počas aktívnej práce na riaditeľstve 
spoločnosti,  19. októbra  2001, vo 
veku 54 rokov.

jp

Slávnostné odovzdávanie ocenení Plaketa za rozvoj baníctva na hornej Nitre a čestných odznakov 
ministra hospodárstva SR v rámci Regionálnych osláv Dňa baníkov 2017

V mesiaci september 2017 
sa budú jednotlivé zložky 
triedeného odpadu zvážať 
nasledovne:

Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec:
• plasty 6. a 20. septembra
• papier 13. a 27. septembra 
• sklo 5. septembra

Mestská časť Morovno, 
Dolný koniec:
• plasty 8. a 22. septembra
• papier 14. septembra 
• sklo 29. septembra

Rozsiahle prerušenie dodávky elektrickej energie 
v handlovských domácnostiach
Na základe informácií od Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s. mesto Handlová 
informuje, že v dňoch 4.,5.,6. septembra 2017 a v dňoch 18.,19.a 20. septembra 2017 v čase 
od 7.00 h do 18.00 h dôjde k plánovanému prerušeniu dodávky elektrickej energie na 
uliciach: Banská cesta, Ivana Krasku, Pekárska, 29. augusta, Cintorínska, Duklianska, Ferka 
Nádaždyho, Gagarina, Hurbanova, Janka Kráľa, Jilemnického, Kremnická, Kunešovská, 
Ľudovíta Štúra, Mládežnícka, Parková, Pionierov, Sama Chalúpku, Sadová, Školská, Pstru-
hárska a Údernícka. 
Odporúčame obyvateľom dotknutých odberných miest, aby vykonali  potrebné opatrenia, 
ktoré zabránia vzniku prípadných škôd. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. ďaku-
je obyvateľom dotknutých odberných miest za pochopenie.

Oddelenie marketingu  a komunikácie 

Zvoz triedeného odpadu v meste Handlová 
a prímestských častiach v mesiaci september 2017
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Bližšie informácie o podujatiach, vaše nápady, podnety, tipy na akcie privítame na handlova@handlova.sk, tel. 046 519 25 36 (39).

Voľby do Vyšších územných 
celkov 2017 sa budú konať 
4. novembra 2017
Predseda NR SR vyhlásil Voľby do 
orgánov samosprávnych krajov              
a určil deň ich konania na sobotu 
4. novembra 2017, v čase od 7.00 
h do 22.00 h.
V súvislosti s organizačno-tech-
nickým zabezpečením volieb do 
VÚC mesto Handlová zverejnilo 
elektronickú adresu na doručenie 
oznámenia o delegovaní člena 
a náhradníka do okrskovej volebnej 
komisie. Adresa na zasielanie je 
prednosta@handlova.sk. Informácie, 
ako postupovať pri delegovaní čle-
nov do okrskovej volebnej komisie, 
ako aj všetky potrebné informácie 
k voľbám (harmonogram volieb, 
platné VZN č.2/2017 o vyhradení 
miest na umiestňovanie volebných 
plagátov počas volebnej kampane, 
okrsky v meste Handlová a pod.) 
nájdete na webovom sídle mesta 
Handlová www.handlova.sk. 

Nominujte Handlovčana 
na ocenenie 

Dajte vedieť o skvelých  Handlov-
čanoch a nominujte osobnosť 
na ocenenie!
Máte pocit, že je veľa Handlovčanov, 
ktorí dosiahli významný úspech? 
Napíšte nám, zaslúžia si verejné 
uznanie!

Ak poznáte výnimočnú osobnosť, 
ktorá šíri dobré meno mesta, vý-
znamne pomáha jeho rozvoju v 
oblasti kultúry, hospodárstva alebo 
spoločenského života, neváhajte 
zaslať nomináciu na handlova@han-
dlova.sk, volajte na 046 519 25 39 
najneskôr do 30. septembra 2017.  
Formulár na vypísanie nominácie 
nájdete na webovom sídle mesta 
www.handlova.sk a na mieste prvé-
ho kontaktu MsÚ. Poslanci MsZ budú 
schvaľovať nominácie na mestskom 
zastupiteľstve 26.10.2017. 
Ceny budú odovzdané pri príleži-
tosti konania Handlovských katarín-
skych dní 24.11.2017. 

Oddelenie marketingu 
a komunikácie MsÚ

Primátor mesta Handlová: 
Pristúpili sme na uznanie záväzku, 
cítime však krivdu
Tlačová správa Handlová, 3.8.2017

Handlovská samospráva má zaplatiť viac ako 500 tis. Eur 
za porušenie zákona o  verejnom obstarávaní v  rámci 
projektu, ktorý sa realizoval v  meste v  období 2010-
2013 pod názvom „SENIOR CENTRUM – komplex sociál-
nych služieb v Handlovej“. Mesto zaplatí, aby nepoško-
dilo svojich obyvateľov. Stále si však stojí za svojim, že v 
čase realizácie projektu dodržalo vtedy platné postupy, 
ktoré schvaľoval riadiaci orgán.

Mesto Handlová získalo a  vyčerpalo nenávratný finančný príspe-
vok (NFP) na projekt „SENIOR CENTRUM – komplex sociálnych 
služieb v Handlovej“ v  období 2010 -2013 v celkovej čiastke 
2  545 150,19 Eur. (z toho 85% zo zdrojov EÚ, 10% zdrojov zo 
štátneho rozpočtu a 5% bolo spolufinancovanie mesta). Po skon-
čení programového obdobia, v  rámci ktorého Handlovčania 
získali zdroje na projekt a  kde každý jeden dokument podliehal 
schvaľovaniu riadiacim orgánom, sa začal po dlhom čase proces 
„novej“ kontroly a koncom marca 2016 bola vykonaná kontrola 
zo strany Úradu vládneho auditu. V Handlovej boli zistené dve 
nezrovnalosti. Jedna sa údajne týka nehospodárneho vynalo-
ženia prostriedkov a druhá pochybenia v  procese verejného 
obstarávania. 

V  apríli 2017 mesto obdržalo závery z  administratívnej kontroly 
dokumentácie k  verejnému obstarávaniu, súvisiacemu s  týmto 
projektom, z  ktorých vyplynulo, že riadiaci orgán pre ROP, teda 
Ministerstvo pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR (ďalej RO) 
konštatuje porušenie zákona o  verejnom obstarávaní verejným 
obstarávateľom. Konštatoval, že obstarávateľ porušil pravidlá VO 
v  piatich bodoch a jedným dychom dodal, že body 2 až 4 nemali 
vplyv na výsledok verejného obstarávania. V  závere, na základe 
vládneho auditu, navrhol 25 % finančnú korekciu t.z. mesto má 
za tento projekt vrátiť, v  dôsledku zistených nezrovnalostí, 521 
523,31 eur. Kontrola vykonaná Úradom pre verejné obstarávanie 
pred niekoľkými rokmi po skončení realizácie projektu nezačala 
konanie o  uložení sankcie. Mesto intenzívne komunikovalo s RO 
počas roka 2016, no i  napriek tomu tento trval na korekcii 25%. 
Okrem intenzívnych rokovaní s  Úradom vládneho auditu ako aj s 
Riadiacim orgánom si mesto zazmluvnilo dve právne kancelárie 
na posúdenie skutkového stavu, ako aj pripravenie návrhu a  
uplatnenie procesných prostriedkov obrany voči rozhodnutiu. 

V  realizačnej fáze projektu všetko v  poriadku 
Každá samospráva, v  realizačnej fáze projektu neurobí pri ta-
kejto investícii a  v  zmysle platných zákonov a pravidiel projektov 
ani jeden krok bez toho, aby Riadiaci orgán danému procesu 
nedal svojim podpisom a  pečiatkou zelenú. Jednoducho by 
nedostala peniaze. Tak Handlová dostala podpisy a  pečiatky 
na dokumenty, ktoré boli v  roku 2010-2013 v  poriadku a takéto 
rozhodnutia brala ako záväzné. Minuloročný vládny audit mal 
v  rukách totožné dokumenty ako RO vykonávajúci kontrolu v 
realizačnej fáze projektu. Na základe ich overenia RO vyplatil 
finančný príspevok prijímateľovi, teda mestu Handlová. Tie isté 
dokumenty mesto stoja dnes viac ako 500 tis eur.  Primátor mesta 
Handlová Rudolf Podoba poukazuje na vysokú kvalitu projektu, 

pričom takáto korekcia ju spochybňuje: „Dovolím si tvrdiť, že 
mestu sa podarilo vybudovať jedinečné zariadenie, ktoré spĺňa 
najprísnejšie kritériá. V  rámci Trenčianskeho kraja  bol projekt 
hodnotený ako projekt s najlepšie vynaloženými prostriedkami v  
rámci programového obdobia. Všetky prísne ukazovatele sa nám 
darí napĺňať. Projekt je nadmieru úspešný, vytvoril 50 pracovných 
miest a 100 klientom, s  prevažne   vysokou mierou odkázanosti, 
ponúkol nový domov. Podarilo sa nastaviť efektívny model fi-
nancovania. Táto mestská nezisková organizácia sa teší dôvere 
klientov, ich rodinných príslušníkov a  zamestnancov,“ uzavrel 
s tvrdením, že prostriedky boli vynaložené maximálne účelne a 
nikto sa projektom neobohatil. 

Rozum povedal zaplatiť, srdce kázalo súdiť sa
Mesto Handlová stálo pred rozhodnutím súdiť sa so štátom alebo 
zaplatiť. Koncom júla 2017 handlovský poslanecký zbor rokoval o  
troch variantoch, ako bude mesto postupovať vo veci vyrúbenej 
korekcie. Ponúkala sa možnosť nezaplatiť a  trvať na svojom, 
že mesto nepochybilo a  pristúpiť k  súdnemu sporu. Druhým 
variantom bolo zaplatiť celú čiastku naraz vďaka vytvorenému 
rezervnému fondu mesta. Zvolili tretiu cestu postupných splátok 
s  odkladom na budúci rok, ktorý už prekonzultovalo vedenie 
mesta s  RO. Celá výška korekcie sa tak rozdelí na tri rovnaké 
diely, pričom bude do roku 2020 na takýto účel použitý rezervný 
fond mesta.

Ak by sa mesto rozhodlo inak
V  prípade, ak by sa mesto rozhodlo nezaplatiť, RO postupuje v  
zmysle §27a ods. 5 zákona 528/2008 - Zákon o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorý hovorí o 
postupe pri porušení pravidiel a postupov verejného obstaráva-
nia, t.j. rozhodne o vrátení jeden a pol násobku sumy uvedenej 
v žiadosti o vrátenie, najviac však do výšky 100 % poskytnutého 
príspevku alebo jeho častí, vzťahujúcich sa na predmet zákazky. 
Ten predmet zákazky, ktorý bol v  rokoch realizácie projektu v  
poriadku a  v  súlade so všetkými podmienkami a zákonmi. Z  
viac ako 500 tis. Eur by sa tak razom mohlo stať 2,3 mil. Eur a  to 
samospráva svojim obyvateľom urobiť nemienila.

Príbeh nekončí zaplatením viac ako pol milióna
Verejné obstarávanie v  čase realizácie projektu mesto zverilo do 
rúk odborníkom, nakoľko rozsiahlosť projektu si to vyžiadala a  
takýto postup je pre samosprávy bežným. Preto sa mesto pýta: 
„Prečo by malo platiť za údajné chyby? Súčasný právny rámec ta-
kéto situácie nerieši. Preto Mestské zastupiteľstvo mesta Handlo-
vá poverilo koncom júla 2017 primátora mesta podpisom zmluvy 
s advokátskou kanceláriou o možnosti uplatnenia náhrady škody 
spôsobenej mestu Handlová spoločnosťou EUROPROJECT & TEN-
DER s.r.o., ktorá realizovala verejné obstarávanie. 

Ešte jednu odpoveď je mesto dlžné verejnosti. Tá sa týka vrá-
tenia finančných prostriedkov vo výške 42. tis. Eur za údajné 
nehospodárne vynaložené prostriedky. Zo žiadosti a  priloženej 
dokumentácie o vrátenie finančných prostriedkov od  RO, ktorá 
bola doručená mestu Handlová v marci 2017, nie je jednoznačne 
definované zavinenie mesta a  nemá oporu v  platnej legislatíve. 
Preto handlovská samospráva prostriedky odmieta vrátiť, neza-
platila ich a  bude sa súdiť. Znenie spomínanej žiadosti zľahka 
podsúva otázku, či je samospráva oprávnená nazerať do účtov-
níctva obchodných spoločností a kontrolovať ich.  

Pozvánka na Mestské 
zastupiteľstvo v Handlovej

Primátor mesta Handlová Rudolf Po-
doba zvoláva mestské zastupiteľstvo 
na štvrtok 28. septembra 2017 o 
14.00 h do veľkej zasadacej miest-
nosti MsÚ Handlová. 
Pozvánku s programom nájdete 
na www.handlova.sk.

Rozdelili rezervný fond

Záverečný účet handlovskej samo-
správy ukázal, že mesto disponuje 
rezervným fondom vo výške viac 
ako 530 tisíc Eur, vrátane zostatku 
z predchádzajúcich období. Keďže 
zákon povoľuje použitie rezervného 
fondu na riešenie havarijných situácií, 
poslanci rozhodli, že časť rezervného 
fondu sa použije práve na to. Opráv 
havarijného stavu na otvorových 
konštrukciách sa dočkajú v Materskej 

škole na Morovnianskej ceste za 114 
510 Eur, v  škôlke na Cintorínskej ulici 
v hodnote 28 tisíc Eur, v Základnej 
škole na Školskej ulici a v jej školskej 
jedálni spolu za viac ako  28 tisíc Eur,   
v Základnej umeleckej škole za 35 
tisíc Eur a v Základnej škole na Morov-
nianskej ceste za 35 tisíc Eur. Výmeny 
sa dočká aj gastrozariadenie v dome 
kultúry, ktoré je v dezolátnom stave. 
Poslednou položkou je oprava Kvet-
nej ulice. Všetky komunikácie suse-
diace s  touto ulicou sú už opravené v 

rámci veľkorozpočtovej rekonštrukcie 
ciest. Iba Kvetná v zozname chýbala. 
Po rozdelení rezervného fondu sa 
však mesto rozhodlo, že investuje do 
jej opravy 81 154 Eur.

Celkom mesto z rezervného fondu na 
opravy použije 351 520 Eur. 

Oprava Kvetnej ulice a gastrozaria-
denie v DK sa už realizuje. Na ostatné 
práce prebiehajú verejné obstaráva-
nia a ich realizácia je naplánovaná do 
konca roka 2017.

Prevádzky v júli 2017
Novootvorené 
Záložňa, bazár, vintage shop, 
Námestie baníkov 24
Očná optika, MC č. 1
Zrušené:
Realitná kancelária, 
Námestie baníkov 24  
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Kristián  Kerata
Ronald János  Tóth
Jozef Dominik  Smiška
Eliáš  Grúber
Roman  Mišovič
Anton  Offertaler
Viktória  Priščáková
Hana Iždinská
Victoria  Petruchová
Sarah Mária  Ozorovská
Andrea  Cibuľová
Nina  Pillárová
Viktória Eva  Pauková
Tamara  Molotová

Redakcia Handlovských novín týmto 
pozdravuje malého Dávidka Med-
lena, ktorému v minulom čísle Han-
dlovských novín novinársky škriatok 
prehodil písmenká v mene.

Jubilanti v mesiaci   
A U G U S T   2017

Anna Žabenská
Júlia Kurinecová
Helena Olšáková
Irena Althapová
Helena Šilhavá
Marie Reichmannová
Jozef Pagáč
Anna Pavolková
Július Varga
Margita Betyárová
Ján Dérer
Jozef Molnár
Emília Šimončíková
Ľudmila Róžová
Miroslav Hupka
Emília Dlhá
Milan Kollár
Ján Kráľ
Helena Kašubová
Mária Neuschlová
Jarmila Cintavá
Ida Galbová
Marian Kmeť
Jana Žabenská
Júlia Tomková
Ján Mádel
Ružena Tóthová
Jozef Husarovič
Jozefína Hianiková
Ladislav Bohuš
Jana Chrenková
Terézia Karová
Ferdinad Kara
Anna Kešerüová
Emília Uhrinová
Júlia Šedíková
Libuša Kasardová
Božena Straková
Helena Neuschelová

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

René Lacko, alebo handlovský 
Jimi Hendrix
To je asi to najvýstižnejšie prirov-
nanie pre ďalšieho významného 
rodáka z nášho mesta. Jeden z má-
la samoukov, ktorý svojou hrou na 
gitare očaril hudobných odborní-
kov a podmanil si hudobný svet. 

Tento sympatický mladý muž sa 
narodil pred 46 rokmi v baníckej 
Handlovej. Po základnej škole jeho 
kroky viedli na strednú školu, kde 
sa učil za automechanika. Oslovila 
ho však hudba a gitara, oprave áut 
sa nevenuje.  Hru na gitare, ktorou 
si podmaňuje poslucháčov, však 
neštudoval na konzervatóriu. Je sa-
mouk. Aj keď v pätnástich prišiel do 
Ľudovej školy umenia v Handlovej, 
rýchlo pochopil, že takú hudbu, akej 
sa chce venovať, v škole neučia, po 
roku odišiel a učil sa hrať sám. Gitaru 
brával vždy so sebou. A kým sa jeho 
rovesníci naháňali za loptou na fut-
balovom či basketbalovom ihrisku, 
on sedel a dlhé hodiny hral na gitare, 
trénoval. Nikto ho nenútil, hnala ho 
vlastná túžba. Púšťal si kazety a cé-
dečka, počúval a toľko skúšal, až kým 
sa nenaučil gitarové grify. Gitara mu 
jednoducho prirástla k srdcu.

Cesta do Ameriky
Jimi Hendrix. Steve Ray Vaughn. 
Jimi Page. B. B. King a Eric Clapton.
Tieto mená asi najviac ovplyvnili 
handlovského významného gitaristu 
na slovenskej hudobnej scéne.  Je 
jedným z mála bluesmanov, ktorý hrá 
takúto hudbu. Ako jediný sa presadil 
i v USA. Svoje demo verzie nahral 
a poslal do Ameriky. V roku 1996 pri-
šla pozvánka. Na gitarovej súťaži pod 
názvom Jimy Hendrix festival, ktorú 
každoročne usporadúva Hedrixova 
rodina, uspel. Vo finále v New Yorku 
skončil ako druhý najlepší európsky 
gitarista z 20 účastníkov. Ani na 
domácej pôde nezostal jeho talent 
bez povšimnutia. V roku 1998 ho Slo-
venská bluesová spoločnosť ocenila 
ako bluesového gitaristu roka.

Chalan s bluesom v tele
Vzrastom malý René Lacko pôsobí 
ako nesmierne skromný človek, 
ktorého si v dave len ťažko všimnete. 
Keď však vystúpi na pódium, je úplne 
jedno, koľko má centimetrov. Pred 
koncertom si na hlavu nasadí klobúk 
s líščím chvostom, aký kedysi nosil aj 
Jimi Hendrix a pustí sa do muzicíro-
vania. Razom sa z jeho gitary vyvalí 
lavína prudkých gitarových motívov, 
inokedy poslucháčov ukolíše melan-
cholickými bluesovými baladami.

René je gitarista, skladateľ, učiteľ 
hry na gitaru ale i spevák. Nezostal 
len v tieni gitarových legiend, na 
koncertoch a v kluboch prezentuje 
aj svoju autorskú tvorbu. Na domácej 
hudobnej scéne a na zahraničných 
festivaloch vystupuje už 20 rokov 
so svojou skupinou The Dowtown 
Band. História kapely, to je doteraz 11 
nahratých CD albumov. Ten najnovší 
má názov René Lacko & Down Town: 
20 years before.  Handlovský blueso-
vý gitarista René Lacko a jeho kapela 
hráva po kluboch v Európe a na 
Slovensku. A všade má svojich fanúši-
kov. Repertoár tejto kapely pozostáva 
jednak z vlastných pesničiek, ktoré sú 
založené najmä na improvizácii, ale aj 
časom preverených skladieb z dielne 
takých svetových gitarových géniov, 

akými sú Jimi Hendrix, Stevie Ray 
Vaughan či Buddy Guy.

René hrá na gitare značky Fendera 
Stratocastra s perfektným zvukom, 
aby mu, takpovediac, padla rovno 
do ruky. Je z dielne Milana Číža, vy-
nikajúceho prievidzského výrobcu 
gitár. Reného vystupovanie je veľmi 
osobité, na pódium vždy vyjde 
dokonale zladený, pohyb s gitarou 
je výsledkom veľkého množstva 
skúseností. Na gitare vyludzuje 
neskutočné, priam očarujúce tóny, 
dokáže muzicírovať. Svojou strhujú-
cou hudbou poslucháča podchvíľou 
vovedie do úplne iného sveta, raz 
akoby ste cválali na koňoch prériou, 
inokedy sa ocitli uprostred bojov 
pôvodných domorodých kmeňov či 
v tvrdej realite života.

René a jeho hudobný projekt pod ná-
zvom THE DOWNTOWN BAND BLUES 
PROJECT obohatil aj tohtoročné Re-
gionálne oslavy Dňa baníkov. Okrem 
gitrového mága Reného Lacka a 
bubeníka Petra Gorušu, sa v projekte 
predstavil aj  basgitarový virtuóz Jo-
zef Bobula - rodák z Prievidze, žijúci v 
americkom Las Vegas.

Jana Oswaldová 

Mestská polícia 
informuje     

Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac júl 2017 – august 2017 (od 
21.7.2017 do 24.8.2017) celkom 542 
udalostí. 

Zaevidovaných bolo 115 priestupkov, 
z ktorých bolo 42 zistených vlastnou 
činnosťou a 42 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom bolo 
zistených 31 priestupkov. 
Z celkového počtu bolo 56 dopravných 
priestupkov. V dvoch prípadoch bol 
použitý TPNZOMV/tzv. papuča/.
VZN č. 6/2010 – o dodržiavaní verej-

ného poriadku a verejnej čistoty - 1 
priestupok.
VZN č. 8/2013 – o zákaze podávania 
alebo požívania alkoholických nápojov 
v územnom obvode mesta Handlová, 
Novej Lehoty a Morovna - 8 priestup-
kov.
Proti verejnému poriadku bolo rieše-
ných 21 priestupkov. Z toho bolo 5 
priestupkov na úseku rušenia nočného 
pokoja a 16 priestupkov na úseku zne-
čistenia verejného priestranstva.
Proti majetku 3 priestupky.
V 26 prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov (nezabránenie voľnému 
pohybu psa; neprihlásenie psa do 

evidencie; neoznámenie zmeny sku-
točnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do 
evidencie, neodstránenie výkalov).
Príslušníci mestskej polície odchytili 20 
túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku (9 odchytených psov si z útulku 
zobrali ich majitelia).  
Donucovacie prostriedky boli použité 
v jednom prípade.
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 157 zákrokov a 35 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objek-
tom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 21 zákrokov. 
Viac informácií o činnosti MsP nájde-
te na www. handlova.sk

Známi-neznámi Handlovčania



Podujatie, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európ-
skej komisie, sa koná každý rok v mesiaci september v 49 
štátoch Európy. Základným cieľom Dní európskeho kultúr-
neho dedičstva (DEKD) je prehĺbiť záujem občanov Sloven-
skej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť 
kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprí-
stupných pamiatok, či tých prístupných „v inom svetle“. Pre 
návštevníkov, školy, mladých ľudí sú pripravované seminá-
re, prednášky, interaktívne výstavy, rozmanité turistické 
aktivity, súťaže a hry súvisiace s historickým prostredím 
a jeho hodnotami s cieľom posilnenia povedomia o kul-
túrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte.  
Svoje podujatia môžu prihlásiť nielen organizácie, školy, 
cirkvy, samosprávy, občianske združenia, kultúrne stánky, 
ale aj podnikatelia a najmä aktívni občania. Témou pre rok 
2017 je podtitul Pamiatky a príroda: krajina možností. Ten-
to rok sa DEKD konajú od 1. do 30. septembra. 

K tradičným organizátorom, ktorí sa zapájajú do DEKD, 
je Karpatskonemecký spolok v Handlovej. Aj tento rok 
pripravili zaujímavé podujatia pre materské, základné aj 
stredné školy. V stredu 27. septembra 2017 sa oboznámia 
v priestoroch expozície o dejinách Handlovej, o živote, 
bývaní, poľnohospodárskej práci, ktorá živila Nemcov tu 
žijúcich. Pretvorenie malej dediny na mesto nastalo v roku 
1909, keď sa spustila priemyselná ťažba uhlia. Zaujímavým 
rozprávaním sa návštevníci oboznámia s dejinami nemec-
kej obce až po súčasné moderné mesto. Podľa vekového 
zloženia sa naučia nemecké piesne, riekanky, básničky či 
vyplnia vedomostný kvíz s odmenou. V popoludňajších 
hodinách Dom stretávania otvorí svoje dvere pre širokú 
verejnosť a všetkých Handlovčanov. Pri popoludňajšej 
káve a rozprávaní sa stretnú predstavitelia nemeckej men-
šiny, žijúci v oblasti Hauerlandu a Handlovčania. Svoje zau-
jímavé rozprávanie obohatia nemeckými piesňami, ktoré si 
so speváckou skupinou Grünwald môžete zaspievať. 

V tomto roku si pripomíname 20. výročie osadenia Pamät-
níka banských nešťastí na hornej Nitre, ktorého autorom 
je Handlovčan, ľudový umelec Ján Procner. Pamätník 
bol slávnostne odhalený v septembri 1997. Po doplnení 
ďalších pilierov s menami baníkov sa počet pilierov zvýšil 
na sedem. Na nich je dnes vytesaných 474 mien baníkov 
z hornej Nitry, teda baní Handlová, Cigeľ a Nováky, ktorí 
zahynuli pri výkone povolania v podzemí. Pamätník bol 
v septembri roku 2010 zapísaný do Ústredného zozna-
mu  Národných kultúrnych pamiatok SR. Na mestskom 
cintoríne sú osadené ďalšie dva pamätníky a to Pamätník 
venovaný obetiam 1. svetovej vojny, ktorý zo zbierky dali 

zhotoviť nemeckí obyvatelia Handlovej. Z opačnej strany 
je osadený Pamätník obetí 2. svetovej vojny. Autorom Pa-
mätníka obetí 2. svetovej vojny je Martin Prôčka, ktorému 
pomáhal aj Ján Procner. V tomto roku si pripomíname 50. 
výročie od odhalenia tohoto pamätníka. Stalo sa tak pri 
otvorení prevádzky mestského cintorína v roku 1957. 

Prejdite sa lipovou alejou k trom pamätníkom a venujte 
tichú spomienku tým, ktorí položili život za našu slobodu 
v oboch svetových vojnách. Pri baníckom pamätníku si 
spomeňte na ťažkú prácu baníkov pracujúcich v podzemí. 

Ďalším z podujatí bude prechádzka po Turistickom ban-
skom náučnom chodníku s odborne fundovanými poznat-
kami baníkov, členmi Handlovského baníckeho spolku. 
Presný dátum prechádzky po TBNCH bude zverejnený na 
www.handlova.sk

Jana Oswaldová 
a Hildegarda Raädovská
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SENIOR BÁL 
    

Dňa 15. augusta 2017 sa v zariade-
ní SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, 
n. o. uskutočnil tretí ročník SENI-
OR BÁLU. Podujatie už tradične 
zorganizovali zamestnanci centra, 
v spolupráci so sponzormi, ktorí 
i tentokrát prispeli vecnými darmi 
do obľúbenej tomboly. 

Úvod plesu patril skupine ASPERO, 
ktorú mnohí naši obyvatelia poznajú 
z TV Šláger. Vystupovala u nás pr-
výkrát a bola sponzorským darom 
dcéry našej obyvateľky. Potom sa 
už rozozneli známe tóny ľudových 
piesní v podaní našich Hviezdičiek 
pod vedením Antona Micheleho 

st. a jeho harmoniky. Po skladbách 
určených na počúvanie a zjedení 
chutného koláčika sa začala ozajstná 
zábava, akú si naši obyvatelia pamä-
tajú zo svojich mladých čias. Skupina 
ASPERO vytvorila neopakovateľnú 
atmosféru nielen pre klientov, ale aj 
zamestnancov, za ktorú im patrí naše 
veľké ĎAKUJEM. Mnohí zabudli na 
bolesti a zapojili sa do spoločného 
tanca na tanečnom parkete. Rýchle 
tanečné kolá sa striedali s pomalými, 
oddychovými kolami a tak si všetci 
mohli vybrať pieseň podľa svojej ná-
lady. Keď sme už nevládali tancovať, 
nastal ten správny čas na žrebovanie 
tomboly. Tombolové ceny boli pestré 
a každý výherca bol určite spokojný 
so svojou výhrou. Sme veľmi radi, že 
Senior bálu sa i tento rok zúčastnili 

naši známi z Domova dôchodcov 
zo Žiaru nad Hronom ako i členovia 
Denného centra (Klub dôchodcov) 

Handlová. Už teraz sa tešíme na ďalšie 
ročníky našej tanečnej zábavy.

Iveta Ondrušíková

Dni európskeho kultúrneho dedičstva aj v Handlovej Opráv sa dočkali aj Nová 
Lehota a Morovno

V tomto roku investuje handlovská sa-
mospráva do opravy miestnych komu-
nikácií 1,4 milióna Eur. Rekonštrukčné 
práce sa začali už v apríli. Väčšina ciest, 
ktoré mala handlovská samospráva     
v pláne tento rok opraviť, je už hotová. 
Práce v auguste pokračovali ešte v prí-
mestkých častiach.

Od 7. augusta sa opravy dočkala aj 
cesta v Novej Lehote. “Tankodrom” 
od štátnej cesty až po dom kultúry 
nahradil nový asfalt. 15.augusta sa 
mechanizmy presunuli do mestskej 
časti Morovno. Tu sa opravovalo  1 900 
metrov štvorcových miestnej komuni-
kácie. Do balíka pre tento rok patrí ešte 
oprava Mostnej ulice.                     

Ič

Inzercia 
Dám do nájmu garáž o výmere 
31m² na Mierovom námestí v Han-
dlovej. Výborný prístup po spev-
nenej ploche hneď z hlavnej cesty. 
Možnosť neskoršieho odkúpenia do 
vlastníctva. 
Kontakt: 5470 664, 0908 280 088.

Predám 3-izbový slnečný byť  69m² 
po rekonštrukcii s balkónom, Okruž-
ná ulica 15/10 Handlová. 
Kontakt: 0907 322 954.

Postarám sa o vášho staršieho člena 
rodiny v čase vašej neprítomnosti 
alebo zaneprázdnenosti, môže sa 
jednať aj o vaše deti.
Kontakt: 046/5473 237. 

Predáme 3-izb. byt, 67 m2 v pôv. 
stave za 25 tis a garáž za 5,5 tis na ul. 
ČSA pri Lidli. Predaj aj osobitne, ale 
pri spoločnej kúpe zľava 1 tis. 
Bez realitných kancelárií. 
Volať  0918624845, po 17.00 hod.
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Dňa 13.9.2017 si pripomí-
name 10.výročie, kedy  nás 
opustil náš manžel, otec 
a starý otec 

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

S láskou spomínajú deti Silvia, Ján, Lucia s rodinou 
a vnúčatá Lukáš, Dominik a Sebastián.

V mesiaci júl/august 
sme sa rozlúčili 

Erika Jokušová  54 rokov
Jozef Švec  80 rokov
Karol Kubálek  56 rokov
Emil Miškovič  89 rokov
Anna Makovinská 
rod. Radovičová   84 rokov
Ján Padúch  64 rokov
Dušan Lopaška  69 rokov
Ľudmila Jantová 
rod. Žikavská  76 rokov
Cyril Hrbáčik  88 rokov

„Už ťa nezobudí slnko, ani 
krásny deň, na handlovskom 
cintoríne spíš svoj večný sen.“ 

Dňa 16.8.2017 sme si so 
smútkom pripomíname 
5. výročie úmrtia milované-
ho manžela, otca, starkého 
a dedka pána 

Vojtecha Galabu z Handlovej. 
S tichou spomienkou pri plameni sviečok na teba 
myslíme manželka, syn a dcéra s rodinami.

Dňa 16.9.2017 uplynie 
1 rok, čo nás navždy opustil 
náš syn 

Patrik Konečný. 

S láskou spomínajú rodičia, 
sestry s rodinami a ostatná 
rodina.

Dňa 24.8.2017 uplynul 1 rok 
od úmrtia manžela, otca 
a starého otca 

Antona Žilku. 

S láskou spomínajú manžel-
ka, synovia, nevesta, vnúčik 
Kristián a známi.

Odišli ste od nás, zostali sme v žiali, no vždy budete žiť 
v srdciach tých, ktorí vás mali radi. 

Dňa 2.9.2017 uplynú 2 roky od úmrtia manžela, otca, 

starého otca Antona Paloviča.

Dňa 5.9.2017 sme si pripomenuli  25. výročie úmrtia 

Mareka Paloviča. 

S láskou spomína manželka, mama, bratia 
a ostatná  rodina.

Dňa 11.8.2017 uplynulo  
20 rokov od poslednej 
rozlúčky s našou drahou ma-
mičkou, starkou, prababkou  

Annou Porubskou. 

S láskou spomínajú Gita, 
Eva, Anna s rodinami.

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

Dňa 24.9.2017 uplynú 
2 roky, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, syn 
a brat 

Zoltán Kováč. 

S láskou spomínajú manželka Jana, mama, 
súrodenci a ostatná rodina.

Odišiel som za svetlom, kdesi v diaľke splyniem s ním, tým, ktorých milujem na cestu posvietim. 

Dňa 6.9.2017 uplynie 1 rok, čo nás opustil manžel, otec, brat, láskavý deduško 

Ladislav Gregor. 
Aj slnko zapadá ústupom do noci, kto raz púť dokonal nieto viac pomoci. Bez slnka 

chlad vanie z hviezdnatej oblohy, človek je krehký tvor zranený, úbohý. Do tmy si zapá-
li kahanec nádeje, do duše boľavej spomienky naleje. My v tichosti prosíme veľký dar 

pokoja, kým sa nám duše raz navždy nespoja. Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha, 
že sa raz stretneme je naša útecha. 

S láskou a úctou spomína manželka Štefánia a synovia s rodinami.

Dňa 27.9.2017 si pripomí-
name 10.výročie, čo nás 
opustil náš manžel, otecko, 
starký a prastarký
 

Jozef Schwarcz. 

S láskou spomínajú manžel-
ka Rozália a deti s rodinami.

Dňa 15.9.2017 uplynie 5 
rokov, čo nás opustila naša 
drahá maminka 

Margita Turčanová. 

S láskou spomína dcéra 
Andrea s rodinou a syn 
Marek.

Dňa 31.8.2017 sme si pripo-
menuli 5.výročie úmrtia 

Juraja Róžu ml. 

S láskou spomína mami-
na, brat Miroslav ,sestra 
Hela a neter Timka s priate-
ľom Dankom. 

Veľmi nám chýbaš.

Dňa 15.8.2017 uplynul 1 
smutný rok, čo nás navždy 
opustil náš dobrý manžel, 
otec, starký, dedo 

Ing. Ján Mikulec. 

Veľmi nám chýbaš. 
Celá smútiaca rodina.

Dňa 8.9.2017 uplynú 4 roky, 
čo nás opustil náš manžel, 
otec a dedko 

Mikuláš Arendáš. 

Klesli ruky, ktoré veľa praco-
vali, dotĺklo srdce, ktoré sme 
milovali. Odišiel tíško, niet 
ho medzi nami, no v našich 
srdciach žije spomienkami. 

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. Manželka Mária a deti s rodinami.

Odišla si rýchlo, niet ťa me-
dzi nami. V našich srdciach 
stále žiješ. 

Dňa 21.9.2017 si pripome-
nieme 2.výročie úmrtia 
manželky, mamy, starej 
mamy a prababky 

Margity Gašpierikovej, rod. Martiniakovej. 

S láskou spomína celá rodina.

Podnikateľský inkubátor 
poskytuje
-  prenájom priestorov na oslavy,  
 svadby, kary ( max. 60 osôb)
-  foto do formátu A1
-   kopírovacie služby
5444 013, 0907 774 280



V základných školách bude od 1. sep-
tembra 2017 pôsobiť pribl. 10 nových 
pedagogických zamestnancov (uči-
teľov a vychovávateľov). Dôvodom 
týchto personálnych zmien je odchod 
pedagógov a zvýšenie počtu detí 
a žiakov.  
Na čo sa môžu tešiť žiaci našich 
škôl v novom školskom roku:
-  vymaľované a vynovené priestory  
 a učebne, nové učebné pomôcky  
 a športové náradie
-  inovované školské vzdelávacie  
 programy v 1. – 3. ročníku 
 a v 5. – 7. ročníku ZŠ
-  nové projekty, zaujímavé aktivity  
 a pestrú ponuku záujmových  
 krúžkov

Niekoľko školských 
zaujímavostí

ZŠ Školská bude v mesiacoch sep-
tember až december 2017 realizovať 
rozvojový projekt pod názvom: 
„Finančnou gramotnosťou k podni-
kaniu“, na ktorý škola získala finančné 
prostriedky vo výške 2000,-€.
ZŠ Mierové námestie ponúka žia-
kom  nové krúžky - krúžok nemecké-
ho jazyka a krúžok zameraný na réžiu 
a videozáznamy.
ZŠ Morovnianska cesta má jednu 
triedu nultého ročníka, ktorý bude 
navštevovať pribl. 13 detí. 

V tomto školskom roku sa uskutoční 
VIII. ročník celoslovenskej súťaže 
v komornej hre na gitaru „Handlovské 
gitary“.

Dôležité termíny – poznačte si 
do diára:

Termíny prázdnin:
Jesenné prázdniny 

30. október – 31. október 2017
Vianočné prázdniny   
23. december 2017 – 5. január 2018
Polročné prázdniny   
2. február 2018
Jarné prázdniny   
19. február – 23. február 2018
Veľkonočné prázdniny  
29. marec – 3. apríl 2018
Letné prázdniny   
2. júl – 31. august 2018
Testovanie 9-2018 žiakov 9. ročníka 
ZŠ sa uskutoční 21. marca 2018. 
Zápis detí do školy na školský rok 
2018/19 v našich ZŠ bude v apríli 
2018.

Týždeň vzdelávania sa uskutoční 
v dňoch 13. – 16.  novembra 2017 pod 
heslom „Zelená handlovská dolina“, 
pretože aktivity Týždňa vzdelávania 
budú zamerané na environmentálnu 
výchovu. V utorok 14. novembra 2017 

pripravujeme Ekotopfilm - filmový 
program so sprievodným programom 
realizovaným formou súťaží, hier 
a tvorivých dielní pre žiakov ZŠ a SŠ.
Pre všetky tvorivé deti  a žiakov do 
15 rokov sme vymysleli súťaž „Zelená 
handlovská dolina“ v dvoch oblas-
tiach:
Fotosúťaž:
Súťažnou úlohou je fotografiou doku-
mentovať krásy prírody handlovskej 
doliny. 
Čitateľská súťaž:
Úlohou čitateľskej súťaže je prečítať si 
knihu, ktorá motivuje k ochrane a po-
znávaniu prírody a napísať o knihe 
vlastný čitateľský zážitok. 
Uzávierka všetkých súťaží bude 31. 
októbra 2017. Súťaže budú vyhodno-
tené počas Týždňa vzdelávania 2017.
Podrobné propozície budú čoskoro 
zverejnené na webovej stránke mesta 
Handlová.

Výzva na predkladanie 
návrhov na Ocenenie
 „Dobrý nápad 2017“ 
Cenu „Dobrý nápad“ udeľujeme za 
organizáciu zaujímavých projektov 
(aktivít a podujatí) pre deti a mládež 
organizovaných v školskom roku 
2016/17.
Návrh na ocenenie môžete podať do 
15. októbra 2017.
Štatút ocenenia a formulár na pred-
kladanie návrhov nájdete na webovej 
stránke mesta www.handlova.sk.
Všetkým žiakom, pedagogickým 
a nepedagogickým zamestnancom 
školstva prajeme krásny a úspešný 
školský rok 2017/18. 
Hurá, do školy!!

Spoločný školský úrad Handlová
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SBM informuje
Druhého septembra zažilo Sloven-
ské banské múzeum v Handlovej 
veľkú udalosť. V spolupráci s Han-
dlovským baníckym spolkom, mes-
tom  Handlová a HBP, a.s. slávnostne 
otvorilo vonkajšiu expozíciu, kde 
môžu návštevníci vidieť okrem 
iného dobývací kombajn Donbass. 
Ten dokonca tento rok oslávil svoje 
65. „handlovské“ narodeniny. Bolo to 
v auguste 1952, kedy prvýkrát sfáral 
do bane. Pred múzeom oddychuje aj 
dobývací kombajn MB-8, vyrobený 
vo firme T-Machinery, sídliacej v Ra-
tíškoviciach pri Hodoníne. Pôvodný 
názov firmy bol Baťa podľa Tomáša 
Baťu, pôvodného majiteľa. T z jeho 
krstného mena zachováva firma 
doteraz, rovnako ako aj iniciály MB 
podľa projektanta banských zaria-
dení Bedřicha Moravca.

Vstup do samotnej budovy SBM 
stráži od 2. 9. svätá Barbora z diel-
ne akademického maliara Rudolfa 
Cigánika. Jej odhalenie bolo spojené 
s posvätením sochy handlovským 
farárom Petrom Repom. 

V eko dielni deti nebudú zaháľať. 
So začínajúcim školským rokom 
si zaspomínajú na leto výrobou 
netradičných kvetov z rôznych 
materiálov alebo sa môžu zahrať 
na indiánske kmene, ak si vyrobia 
čelenky z machovej gumy. Filmový 
klub stále pokračuje rozprávkou Ako 
baník k zlatu prišiel. Naši návštevníci 
si tiež môžu vybrať zo širokej ponuky 
darčekových predmetov, polodraho-
kamov, minerálov a kníh. 
Príďte sa pozrieť na múzeum v no-
vom šate, tešíme sa na vás. 
ZDAR BOH!
Kontakt: 
0903 411 011, 046/5423 973
sbm.handlova@muzeumbs.sk

kolektív SBM

CVČ informuje
Centrum voľného času aj tento 
rok otvára množstvo záujmo-
vých útvarov pre deti od štyroch 
rokov. 
Od septembra môžu svoj voľný 
čas tráviť zmysluplne, vzdeláva-
ním, športovaním alebo rozvíja-
ním jej kreativity v priestoroch 
Centra voľného času. Bližšie 
informácie nájdete na oficiálnej 
stránke 
CVČ na Facebook-u, na webe 
mesta Handlová, alebo osobne 
v Centre voľného času (budova 
DK). 

Tešíme sa na vás, kolektív CVČ.

Začal sa nový školský rok (pokračovanie zo. str. 1)

Kam sa podela socha 
baníka
Po základnej škole som sa rozhodol 
učiť sa za baníka. Keď som prekročil 
bránu Banského učilišťa v Handlovej, 
stála na nádvorí veľká socha baníka, 
na pleci mal veľkú zbíjačku. Zoradili 
nás na nádvorí a podľa profesie rozdelili 
po oddeleniach. Každé oddelenie malo 
svojho vychovávateľa, ja som patril pod 
Štefana Miku. Na izbe sme boli ubyto-
vaní po štyroch, každé oddelenie mal 
svoje sociálne zariadenie, rozhlasový 
prijímač a televízor na každej izbe. Na 
prízemí bola veľká kinosála i javisko. 
Voľný čas sme si mohli vyplniť rôznymi 
krúžkami napr. motoristický viedol 
Viliam Goga, športový Ján Daubner, 
dychový zbor učilišťa viedol JozefFigura 
a fotografický Ľudevít Baláž. Robili sme 
rôzne brigády a zapájali sa do súťaží 
medzi oddeleniami. Bodovali nám izby 

od 1 do 5. Víťazná trieda išla potom za 
odmenu na výlet do Maďarska k Balato-
nu či k moru do Poľska. Vždy, keď sme sa 
vracali zo školy sme sa zastavili pri so-
che baníka, ktorú sme pozdravili „Zdar 
boh, socha“. Býval som na 2 poschodí 
a z okna som videl ako sa pri tejto soche 
naši spolužiaci radi fotili. V prvom roč-
níku som dostal tzv. „náborové“ nový 
oblek, vetrovku, topánky. Vreckové som 
dostával na mesiac 30 Kčs. 

Chodili sme pracovať do drevoskladu 
na baňu, kde sme vykladali z vagónov 
guľatinu a nakladali tyčovinu do voz-
ňov. Robili sme rôzne práce a obozna-
movali sa s banskou technikou. Počas 
desiaty sme sa radi chodili zohrievať 
do „búdy“, kde nám majster Ján Pukač 
rozprával svoj príbeh ako prežil koncen-
tračný tábor, ako nemali čo jesť a stále 
hladovali. Jeho rozprávanie bolo pre 
nás, učňov, veľmi zaujímavé. V 2. roč-
níku sme už fárali  do podzemia, kde 

nám bol majstrom Miro Beer, ktorý nás 
učil banské dobývacie techniky, práce 
s meracími zariadeniami na meranie 
metánu a prácu s dobývacími strojmi. 
V 3. ročníku sme fárali na Východnú 
šachtu, kde sme pracovali pod vedením 
predáka Alexandra Krajčirika a neskôr 
na príprave predáka Štefana Čomora 
a Rudolfa Bartalského a Juraja Hudáka. 
Spomínam si aj na Juraja Rosenberge-
ra, ktorý ma učil matamatiku a fyziku 
či Tibora  Cintulu ako učiteľa predmetu 
baníctvo. S týmto  kolektívom sme v ro-
ku 1973 získali bronzové odznaky BSP. 

Keď som dostal svoj výučný list ako 
rubač-razič, prešiel som popri soche ba-
níka a ani mi nenapadlo, že už odchá-
dzam natrvalo. Dnes, keď sa prejdem 
pred bývalým učilišťom, socha tam už 
nestojí aj vstupná brána už zmenila 
svoje miesto... 

František Kučiak (krátené)
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Výstava V-A-T-U
V pondelok 14.8.2017 sa uskutoč-
nil už 5. ročník súťažnej výstavy 
neprofesionálnych výtvarníkov 
handlovskej doliny s názvom VATU. 
Prítomných na vernisáži privítala or-
ganizátorka výstavy Helena Galba-
vá a o príjemnú atmosféru sa svojou 
hrou na gitare postaral Ondrej Híreš 
- jeden z vystavujúcich autorov. 

Za päť rokov sa z tejto výstavy stala 
pekná tradícia, pričom môžeme s kľu-
dom konštatovať, že kvalita každého 
ročníka má stúpajúcu tendenciu. Sme 
veľmi radi, že popri svojich každoden-
ných radostiach i starostiach si amatér-
ski výtvarníci nájdu čas a chuť niečo 
pekné vytvoriť. Na aktuálnom ročníku 
sa predstavilo celkom 9 výtvarníkov 
s celkovým počtom 32 obrazov. Do-
minantnou témou väčšiny obrazov je 
krajina v jej najrôznejších podobách 
a farebných kontrastoch. Technicky 
na výstave prevláda maľba na plátno. 
Príjemným spestrením bola kolekcia 
malieb na hodváb od Heleny Galbavej, 
či diela nováčika výstavy Noriky Paľo-
vovej, ktorá sa inšpiruje aj ľudovým 
umením. Opäť sa potvrdilo, že miest-
nym výtvarníkom - amatérom chuť do 
tvorby nechýba, čoho dôkazom je za-
ujímavá kolekcia vystavených diel. Za 
ich účasť na výstave im patrí úprimné 
poďakovanie. Zoznam vystavujúcich 
autorov: Helena Kmeťová, Silvia 

Sirotňáková, Helena Galbavá, Denisa 
Palasthyová, Norika Paľovová, Žaneta 
Bucková, Vojtech Hégli, Ondrej Híreš, 
Tomáš Klenko.

KAG POZÝVA

Karpaty Art Gallery vás srdečne pozýva 
na vernisáž významného maliara, gra-
fika, ilustrátora akademického maliara 
Jozefa Vydrnáka. Jozef Vydrnák má na 

svojom konte viac ako 20 samostat-
ných výstav doma i v zahraničí a jeho 
diela sú zastúpené v zbierkach takých 
inštitúcií ako napr.  Galéria nár. umelca 
J. Kollára Banská Štiavnica, Turčianska 
galéria Martin či Oravská galéria Dolný 
Kubín. Vernisáž výstavy sa uskutoční v 
utorok 5.9.2017 o 17:00 hod. Výstava 
potrvá do 6.10.2017. Tešíme sa na vašu 
návštevu.

Bude či nebude?
Pozemok, na ktorom má vyrásť 
obchodný dom, predalo mesto 
investorovi v apríli minulého 
roka. Okrem vypílenia stromov 
nič nenasvedčuje tomu, že by sa 
tam malo začať stavať. A ľudia sa 
pýtajú: Bude či nebude?

Podľa vyjadrenia investora v 
priestore prebieha inžiniersko ge-
ologický prieskum, ktorý zahŕňa
vrtné práce, dynamické penetrač-
né skúšky, geodetické zameranie 
vrtov, vzorkovacie, laboratórne 
a projekčné práce. V hydrogeo-
logickom prieskume budú robiť 
čerpacie a stúpajúce skúšky a 
vsaky. Ukončený by mal byť v ok-
tóbri. Nasledovať bude žiadosť vo 
veci vydania záverečného stano-
viska a rozhodnutia k zámeru pre 
posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie a projektová dokumen-
tácia pre umiestnenie stavby.
Geologický prieskum bol nevy-
hnutný jednak z dôvodu blízkosti 
železničnej trate a aj preto, že 
pozemok sa nachádza v zosuvnom 
pásme tzv. morovnianskeho oblú-
ka. Odhadovaný termín výstavby 
investor odhaduje na rok 2018.

Ič

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
 BOXER

Rohová lavica

Sedacia súprava Modest 
 

Kreslo Ušiak Charlot

Zľavy až do 
výšky 40%

Regál ALIS 

Taburet ARON  Kancelárske 
kreslo         
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Handlovská gymnastika 
vo Vrútkach

24.6.2017 sa vo Vrútkach uskutočnil 
Vrútocký pohár v športovej gymnas-
tike dievčat. Pre handlovské gym-
nastky bývajú tieto preteky pekným 
zakončením jarnej sezóny a inak 
tomu nebolo ani tento rok. Klub 
športovej gymnastiky Handlová mal 
zastúpenie vo všetkých kategóriách 
a dievčatá si odniesli domov pekné 
úspechy a nezabudnuteľné zážitky.

Žubrienky  mladšie:
Štupáková Amália  2. miesto
Mlynarčíková Nina  8. miesto
Rozenbergová Isabella  10. miesto
Michelová Edita    11. miesto
Ako družstvo sa umiestnili na 2. mieste

Žubrienky staršie: 
Michelová Ema           8. miesto
Slepánková Michaela 10. miesto
Bodžárová Tamara      14. miesto
Dujsíková Gabriela 16. miesto
Čoková Alexandra       21. miesto
Ako družstvo sa umiestnili na 2. mieste

Žabky mladšie: 
Gazdíková Adela             7. miesto
Pavlíková Vanessa           15. miesto
Štupáková Šárka              17. miesto
Štelclová Simona            22. miesto
Klčová Venesa                 30. miesto
Rumpliová Františka      21. miesto
Gazdíková Lucia             23. miesto
Farkašová Lenka             34. miesto
Ako družstvo sa umiestnili na 5. mieste

Briatková Timea 1. miesto
Kotlárová Hana           3. miesto
Nieburová Nikola       6. miesto
Uramovská Karolína   12. miesto
Tončková Martina 16. miesto
Grófová Natália          17. miesto
Ako družstvo sa umiestnili na 2. mieste

Klub športovej gymnastiky Handlová 
sa v súťaži o Veľký vrútocký pohár 
umiestnil na 2. mieste. Dievčatá si 
cez prázdniny oddýchli a začíname 
opäť teraz v septembri.

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Prázdninové stredy v knižnici 
sa vydarili
Handlovským deťom sme sa pokúsili 
spestriť letné prázdniny aj aktivitami 
v knižnici. Každú stredu sa pravidelne 
stretávalo okolo desať detí, niektoré 
s rodičmi alebo so starými rodičmi 
pri hlasnom čítaní najkrajších, najza-
ujímavejších, najveselších rozprávok 
a príbehov z obľúbených detských 
kníh. 

Zážitky z rozprávkových dopoludní si 
detí namaľovali a vystavili v knižnici 
na paneloch, kde si ich môžu pozrieť 
všetci návštevníci knižnice. Záujem 
o naše podujatia s knihami nás milo 
prekvapil. Do knižnice sme získali 
nových detských čitateľov, ale aj 
dospelých, ktorým sa naše podujatia 
páčili. Potešilo nás poďakovanie, 
ktoré nám napísala stará mama, pani 
Mariana Kobelová: „V mene starých 
rodičov  chcem vyjadriť poďakovanie 
za príjemný zážitok z hlasného čítania, 
ktoré sa konalo v stredu dopoludnia v 
mestskej knižnici. Čítanie bolo doplne-
né aj inými aktivitami pre deti. Bol to 
užitočne strávený čas.“

Mestská knižnica 
opäť otvorená  podľa bežných 
otváracích hodín
Mestská knižnica je od septembra 
opäť otvorená podľa bežných otvá-
racích hodín od 8.00–18.00 hod. 
V knižnici všetkých našich čitateľov 
čakajú nové knihy hlavne z oblasti be-
letrie a populárno-náučnej literatúry. 
Pobočka knižnice v ZŠ MC je od 1. 9. 
2017 zrušená. Čitatelia, ktorí nestihli 
vrátiť knihy zapožičané v pobočke, 
môžu ich priniesť a ďalšie si požičať 

v knižnici na Námestí baníkov. Čitateľ-
ský preukaz je platný.

Výpredaj vyradených kníh
Zrušenie pobočky knižnice v ZŠ MC 
si vyžiadalo presťahovanie a uloženie 
kníh. Väčšia časť z nich je začlenená 
do fondu mestskej knižnice. Pre ka-
pacitné dôvody sme museli pristúpiť 
k aktualizácii knižničného fondu a 
duplicitné tituly vyradiť. Tie sme sa 
rozhodli ponúknuť záujemcom za 
jednotnú cenu 0,20 € . Za symbolické 
ceny vám ponúkame literatúru  pre 
deti aj dospelých. Príďte si po knihu!  
Kúpou vyradených kníh podporíte 
nákup nových kníh do knižnice. Vý-
predaj sa koná vždy počas pracovných 
hodín v mestskej knižnici, prípadne v 
letnej čitárni pred knižnicou.

Necestujte za odbornými 
knihami 
Študujete? Vzdelávate sa? Neviete zo-
hnať odbornú literatúru na dokonče-
nie svojej záverečnej študijnej práce? 
Príďte do knižnice, pomôžeme vám!  
Mestská knižnica poskytuje  predo-
všetkým študentom, ale aj záujem-
com o náučnú literatúru špeciálnu 
službu. Ide o poskytovanie výpožičiek 

náučnej literatúry z knižničných fon-
dov iných knižníc na Slovensku. Ak či-
tateľ požaduje dokument, ktorý naša 
knižnica nevlastní, pokúsime sa ho 
zabezpečiť z inej knižnice prostred-
níctvom medziknižničnej výpožičnej 
služby. V prípade záujmu sprostred-
kujeme výpožičku dokumentu aj zo 
zahraničia. Od čitateľa sa očakáva, že 
uvedie základné údaje o dokumente, 
ktorý si chce požičať. Musí uviesť 
základné bibliografické údaje: autor, 
presný názov, miesto vydania a rok 
vydania publikácie. Tieto údaje je 
možné zistiť v on-line katalógoch 
knižníc, ktoré sú prístupné verejnosti 
na ich webových stránkach. 
(On-line MsK Handlová nájdete na: 
http://web.handlova.sk/web/mk/).   
MsK Handlová
 

September v knižnici:
-  Prváci v knižnici 
 Zápis študentov SŠ  do knižnice
-  Informatické hodiny a exkurzie 
 do knižnice. Pre SŠ
-  Knižničný systém v SR. 
 Pre 5. roč. ZŠ
-  Literárne popoludnie pre ženy.  
 V spolupráci s Úniou žien. 
-  Výpredaj vyradených kníh

Plaváreň mesta Handlová 
otvorená počas celého
septembra 2017

Otváracie hodiny:  
denne od 10.00 h do 20.00 h
K dispozícii sú služby bazéna 
a solária.
Ranné plávanie 
od 6.30 h – do 8.30 h - bude 
umožnené držiteľom kredit 
permanentky!

Bližšie informácie v pokladni 
plavárne na tel.: 0918 911 041

Oficiálna návšteva družobného 
mesta Šárišáp sa konala na pozva-
nie družobného mesta z Maďarska 
pri príležitosti Osláv sv. Štefana 
a potvrdenia zmluvy o spolupráci 
po 20 rokoch. 

V sobotu 19.8.2017 sa delegácia 
mesta Handlová zúčastnila bohaté-
ho programu v obci, ktorá má v sú-
časnosti približne 3000 obyvateľov. 
História spojila Šárišáp a mesto 
Handlová nielen z dôvodu baníckej 
histórie, ale aj z dôvodu presídľova-
nia obyvateľov po 2. svetovej vojne. 
Zo Šárišápu do Handlovej prišlo 
500 obyvateľov.  Delegáciu mesta 
Handlová tvorila dvadsiatka malých 
futbalistov (kat. U 8 -9  a U11), ktorí si 
merali sily s futbalistami z Maďarska. 
Každá kategória futbalistov odohra-

la po tri zápasy a napokon skončili 
v horúcom dni na 2. mieste. Bohatý 
program v Šárišápe sa začal dopo-
ludnia futbalovými zápasmi, pokra-
čoval krojovaným sprievodom celou 
dedinou a výstavou Handlovčana 
Vojtecha Hégliho, ktorý obci daroval 
obraz zo svojej tvorby. 

Podvečerný kultúrny program bol 
vyskladaný z vystúpení detí a mažo-
retiek a v rámci neho starosta obce 
Šárišáp Károly Kollár a zástupca pri-
mátora mesta Handlová Dušan Klas 
obnovili svojimi podpismi dohodu 
o spolupráci prvýkrát podpísanú v
auguste 1997.                                      JP

Šárišáp a Handlová sú spolu už dvadsať rokov



Myšlienka vrátiť Handlovú na fut-
balovú mapu vznikla v júni 2016. 
Impulz vyšiel z kabíny B mužstva 
mužov FC BHN. Po pár stretnutiach 
s nadšencami, ktorí mali a majú 
chuť sa podieľať na raste klubu 
(Igor Belák, Ivan Černák, Andrej 
Brzáč, Jozef Ondrejka, Ján Kečkeš), 
trénermi, hráčmi, sme sa zhodli, že 
to vyskúšame. 

Náš zámer sme odprezentovali 
prezidentovi klubu Robertovi Šuní-
kovi a primátorovi mesta Handlová. 
Primátor bol našej myšlienke naklo-
nený a tak sme dohodli prvé kroky. 
Spoločne sme sa zhodli, že sezóna 
2015/2016 bude pre nás skúšobná. 
V marci 2017 vznikol oficiálne nový 
Mestský futbalový klub Baník Han-
dlová (MFK BANÍK HANDLOVÁ ). 
Týmto dňom sa Handlová vracia na 
futbalovú mapu a svoju identitu a 
názov klubu zmenila aj Prievidza na 
FC BANÍK PRIEVIDZA. 

Verím, že všetci fanúšikovia, či už z 
Handlovej alebo Prievidze sú opäť 
spokojní a naďalej budú fandiť 
mužstvu, ku ktorému ich ťahá srd-
ce. Prajem si, aby sme sa raz stretli 

v jednej súťaži, kľudne to môže byť 
aj 2. liga a nech si na štadióny  nájde 

cestu minimálne toľko divákov ako 
na basketbal.

MFK BANÍK HANDLOVÁ bude 
v sezóne 2017/2018 nastupovať 

s družstvami v tých istých súťažiach, 
ako v minulom ročníku. Klub má 6 
mužstiev: mladšia prípravka, staršia 
prípravka, žiaci, dorast, muži a starí 
páni – nehrajú žiadnu súťaž, ale 
patria do rodiny klubu. Verím, že 
v spolupráci s mestom sa nám poda-
rí futbal v meste nielen udržať, ale ho 
aj postupne posúvať.

Chcel by som poďakovať Robertovi 
Šuníkovi za dlhoročnú prácu v klube 
a vzornú reprezentáciu mesta Han-
dlová. Ďakujem mu za to, čo všetko 
v Handlovej vytvoril a obdivujem ho 
za to, ako dlho dokázal klub udržať. 
Ďakujem aj primátorovi mesta Han-
dlová za to, že sme našli spoločnú 
cestu a to venovať sa deťom v Han-
dlovej, ktoré majú záujem o najpo-
pulárnejší šport na svete FUTBAL.

Martin Uríček
prezident MFK Baník Handlová
krátené, celý článok nájdete na 
www.handlova.sk 
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Prvé dva júlové týždne patrili bas-
ketbalovému letu s názvom SUM-
MER CAMP ŠBK Handlová 2017. Na 
kempe sa zúčastnilo vyše 90 detí 
z Handlovej a okolia. Na kemp si 
našli cestu aj deti z iných miest ako 
Žiar nad Hronom, Žilina, Zvolen, 
Prievidza a Komárno. 

Kemp prebiehal pod vedením trénera 
a hlavného organizátora Jána Berá-
neka, Maroša Minárika a kondičného 
trénera Ericha Štaudingera. Počas 
kempu prišli medzi deti veľké bas-
ketbalové osobnosti:Marek Kozlík, 
aktuálny majster SBL (extraligový 
hráč Interu Bratislava), Viktor Juríček 
(extraligový hráč SNV), Branislav Pi-
píška (extraligový hráč BC Prievidza). 

Ďalší výnimočný hosť, ktorý prijal 
pozvanie trénera Beráneka a prispel 
ku kvalite kempu, bola obrovská tré-
nerska ikona František Rón. Pán Rón 
absolvoval s deťmi dve tréningové 
jednotky. Z Handlovčanov sa ukázal 
na kempe len Miroslav Mátych (extra-
ligový hráč MBK Handlová), ktorý vždy 
ochotne medzi deti príde a prinesie tú 
správnu motiváciu pre začínajúcich 
basketbalistov. 
Tréner a hlavný organizátor kempu 
Ján Beránek: „Chcem sa touto cestou 
poďakovať rodičom, trénerom, hrá-
čom a partnerom kempu za obrovskú 
podporu. Bez týchto ľudí, by sa kemp 
určite nemohol organizovať. V mene 
detí a basketbalu ĎAKUJEME PARTNE-
ROM: ZŠ Mierové námestie Handlová, 

INTERSPORT PRIEVIDZA, McDonalds, 
Reštaurácia 180, MESTO HANDLOVÁ, 
Spoločnosť 3b.

ŠBK odštartoval letnú prípravu ešte 
počas augusta a sme  veľmi radi, 
že nadmieru úspešne.  Pravidelne 
informujeme na našej stránke http:
//sbkhandlova.sk o našich úspechoch, 
dajte nám LIKE na našu facebookovú 
stránku. 

Ak rád/rada hráš basket,  SPOJ SA 
S NAMI: Školský basketbalový klub 
HANDLOVÁ, ZŠ Mierové námestie 
27, 972 51 Handlová, +421(0)907 
344 649, info@sbkhandlova.sk. PRI
HLÁSTE SA K ODBERU NOVINIEK NA 
NAŠEJ STRÁNKE  

Buďte informovaní ako prví!

Letný basketbalový kemp

Vznikol  nový Mestský futbalový klub Baník Handlová

Všetko sa to začalo koncom júna, 
kedy manažment handlovského 
Baníka oznámil meno nového 
kouča pre extraligovú sezónu 
2017/2018. Po dvojročnom basket-
balovom pôste, sa handlovského 
kormidla ujal milovaný, aj nenávi-
dený chorvátsky lodivod Krunoslav 
Krajnovič. 

Úspešný, 42 ročný rodák zo Slavon-
skeho Brodu, nie je v našej najvyššej 
súťaži žiadnym novicom. Pred dva-
nástimi rokmi získal titul s vtedajším 
lučeneckým Esom a dva razy oslavo-
val vicemajstrovský úspech na lavičke 
Prievidze. Dvojnásobný slovenský 
tréner roka prišiel na hornú Nitru s 
veľkými cieľmi, no bol si vedomý, že 

tie sa samé nedostavia. „Bude to ťažké, 
no chýbajúcu kvalitu musíme nahradiť 
tvrdou prácou, disciplínou a bojov-
nosťou“, povedal po svojom príchode 
pre handlovskú klubovú stránku 
charizmatický chorvátsky odborník. 
Krajnovič sa pustil do spolupráce 
s vedením klubu a 13.júla vyšli z útrob 
handlovskej športovej haly prvé 
mená. MBK sa dohodlo na spolupráci 
s päticou Slovákov, Filipom Dratvom, 
Adamom Štefekom, Michalom 
Dolníkom a kapitán Ondrej Haviar 
spolu s Jakubom Novysedlákom 
predĺžili zmluvy z predchádzajúcej 
sezóny. O pár dní neskôr sa k nim 
pridal odchovanec Baníka Miroslav 
Mátych, s ktorým pribudla na súpisku 
aj prvá trojica legionárov. Rozohráv-

ku prišiel vystužiť 189 centimetrov 
vysoký švajčiarsky playmaker Jeremy 
Landenbergue, na pozícii shooting 
guard  sa bude predstavovať 23 ročný 
Američan Marcus Tyus a čerstvé trio 
legionárov na handlovskej súpiske 
uzatvára 23 ročný, 194 centimetrov 
vysoký americký krídelník Doug 
Brooks. 

Začiatkom augusta vyšlo na svetlo 
sveta ďalšie zahraničné meno, keď sa 
Handlovčania dohodli s 200 centimet-
rov vysokým srbským forwardom Jo-
vanom Djordjevičom Marinkovičom, 
ktorý na určitý čas uzavrel kvarteto 
legionárov. Ani nie tri týždne na to 
potešila priaznivcov handlovského 
basketbalu správa, že sa do tímu vra-

cajú dve tváre, ktoré v drese Baníka 
v minulosti už pôsobili. Na hornú 
Nitru sa po dvoch rokoch vrátil 203 
centimetrov vysoký srbský center Bo-
jan Stanojevič a zmluvu z minulej se-
zóny predĺžil 203 centimetrov vysoký 
Černohorec Ivan Zejak. 

Handlovčania odštartovali predse-
zónnu prípravu začiatkom augusta 
a majú za sebou už aj prvý prípravný 
zápas, na ktorý vycestovali v stredu 
23.augusta do Ostravy. V ňom sa prá-
ca trénera Krajnoviča a jeho družiny 
odzrkadlila víťazstvom baníkov nad 
domácim NH 71:64. Veľkým pozitívom 
je nielen to, že vo svojej úvodnej 
previerke zeleno-čierni uspeli, ale tiež 
fakt, že sa do streleckej listiny zapísali 
všetci hráči súpisky. 

Pavel Procner

Handlovskí basketbalisti odštartovali predsezónnu prípravu víťazstvom!
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ARMY SHOP SKLENNÉ
Zľavy až do 30%

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

Ut., str., štvr.    
14.00-18.00 h

Sobota:               
9.00-13.0 h

0902 584 948
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- Zameranie a vytyčovanie stavieb a pozemkov
- Porealizačné zamerania, zameranie adresného bodu
- Vecné bremená, kontrolné merania

Tel.: 0905 696 520, 046/5477 520
E - mail: pukacmilan@gmail.com, www.georeal.biz

Geodetické práce - Milan Pukač, 1. mája 95, Handlová
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Diamantovú svadbu oslavujú v týchto dňoch manželia 

Michal a Veronika Zubaľoví. 
Do ďalšieho života im prajú pevné zdravie a veľa spokojnosti 

celá rodinka Lőrincziových.

S duálnym vzdelávaním sa otvárajú príležitosti
Odborné vzdelávanie sa v súčasnosti zameriava hlavne na rozvoj praktických 
zručností, prepojenie odborného vzdelávania v školách so zamestnávateľmi 
a na podporu technických odborov vzdelávania. 

V rámci výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu propagácie odborného 
vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017 zís-
kala Stredná odborná škola v Handlovej účelové finančné prostriedky vo výške 
2200 Eur na projekt s názvom Spoznaj výhody duálneho vzdelávania.
Projekt sa realizuje od mája do novembra a je postavený na propagácii prvkov 
duálneho vzdelávania v učebných odboroch elektromechanik – silnoprúdová 
technika a mechanik opravár – stroje a zariadenia, pri ktorých je počet absol-
ventov na trhu práce nedostačujúci a na oboznámení žiakov už v základných 
školách o možnostiach štúdia v systéme duálneho vzdelávania. Rozhodnutie, na 
ktorú strednú školu prihlásiť svoje dieťa nie je ľahkou voľbou, nakoľko ide o jeho 
budúcnosť. Študovať ale neznamená len sedenie nad knihami. Aj Stredná od-
borná škola dokáže poskytnúť žiakom možnosť získať vedomosti, ale aj kvalitnú 
prax, finančnú nezávislosť a slobodu.

Zámerom a snahou Strednej odbornej školy v Handlovej je vzbudenie záujmu 
o technické odbory medzi žiakmi, posilniť u nich vnímanie odborov technické-
ho zamerania a poskytnúť mladým ľuďom vzdelanie skĺbené s praxou a podľa 
požiadaviek zamestnávateľov. Práve tento systém poskytuje reálnu možnosť 
uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy.

Patrícia Burtinová

Mesto Handlová v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych 
služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni vyhlasuje výberové konanie 

na pracovné miesto pracovníka komunitného centra. 
Termín predkladania žiadostí  je 12. september 2017. Podrobné podmienky 
výberového konania nájdu záujemci na webovom sídle mesta Handlová  
www.handlova.sk a na úradnej tabuli mesta Handlová. 

Výberové konanie

PIA 1.9. o 16.00h /BEL, CZE, RUS/
animovaný/85min/SD/MP/
NE 3.9. o 16.00h, SO 9.9. o 16.00h, 
NE 10.9. o 16.00h
HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM 
Legendárny hrdinovia prichádzajú v 
animovanej komédii pre celú rodinu.

PIA 1.9. o 18.00h /USA/komédia/119min/
ČT/ MP12/     
NE 3.9. o 20.00h                                                 

LOGAN LUCKY: MILIÓNOVÁ LÚPEŽ 
Elegantní zlodeji z úspešnej Dannyho 11, 
12 a 13 mali štýl, vkus, sexappeal, dobre 
padnúce obleky a technické vychytávky. 

PIA 1.9. o 20.00h /GBR,USA/romantická 
dráma/105min/ČT/ MP15/   
NE 3.9. o 18.00h                       
TULIPÁNOVÁ HORÚČKA  
V 17. storočí Amsterdam zachvátila 
„tulipánová horúčka“. Jediná cibuľka mala 
hodnotu desaťnásobku priemernej mzdy. 

4.septembra 2016  (F.K.REBEL), 
vstupné: člen FK 2,- €, nečlen FK 3,- €           
19.00h
NERUDA (PREMIÉRA)
Píše sa rok 1948 a Studená vojna sa 
dostala k chilským hraniciam. 

ŠTV 7.9. o 18.00h /USA/horor/134min/ČT/ 
MP15/ 
SO 9.9. o 20.00h /, NE 10.9. o 18.00
TO (PREMIÉRA) 
Derry nie je obyčajným americkým malo-
mestom. Pod jeho povrchom spí prastaré 
zlo. Vždy keď sa prebudí, na niekoľko 
rokov rozpúta smršť neopísateľných hrôz. 

PIA 8.9. o 18.00h /SVK,UKR/krimi, triler/
113min/OR/ MP15/                                  
ČIARA 
Adam Krajňák  je hlavou kriminálnej 
skupiny, ktorá pašuje cigarety cez sloven-
sko-ukrajinskú hranicu. 

SO 9.9. o 18.00h /CZE,DNK,SVK/dráma/
110min/ČV/ MP7/                    

PO STRNIŠTI BOS 
Osemročný Eda je vytúžené dieťa, ktoré 
rodičia strážia viac, ako je zdravé. 

11.septembra 2016  (F.K.REBEL), vstupné: 
člen FK 2,- €, nečlen FK 3,- €,19.00h
KRÁĽ BELGIČANOV 
Král Belgičanov je práve na štátnej náv-
števe v Istanbule, keď sa dozvie, že sa 
jeho krajina rozpadla. 

ŠTV 14.9. o 18.00h /USA/akčný, triler/
111min/ST/ MP15/                   
AMERICKÝ ZABIJÁK
Príbeh Mitcha Rappa, ktorý za tragických 
okolností stratí snúbenicu.  

PIA 15.9. o 18.00h /USA/romantická 
komédia/97min/ČT/ MP12/
KTORÝ JE TEN PRAVÝ (PREMIÉRA)
Reese Witherspoon sa v novej romantic-
kej komédii ocitne v obkľúčení mladých 
mužov, ex-manžela a bude sa pýtať sama 
seba „Ktorý je ten pravý?“

PREMIETAME VŽDY!!! 
AJ PRE JEDINÉHO DIVÁKA.

046/ 5 475 439

      www.kino.handlova.sk
Zmena programu vyhradená.
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