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Horný koniec čakajú zmeny
Aká bude Handlová o 10 rokov?

Voľby do samosprávy
DEŇ BIELYCH RUŽÍ

REGIONÁLNE OSLAVY DŇA BANÍKOV

28. AUGUST - KLADENIE VENCOV NA NÁMESTÍ BANÍKOV



Infolist na mesiac  
august 
Mesto Handlová a riaditeľstvo MŠ 
informuje, že  posledný augusto-
vý týždeň budú zatvorené všetky  
elokované pracoviská.  Od 3. sep-
tembra  budú MŠ otvorené v bežnej 
prevádzke.

Mestská knižnica oznamuje čitate-
ľom, že až do konca augusta bude 
otvorená v čase pondelok až piatok 
od 8.00 - 17.00 h. V čase otváracích 
hodín vás radi privítajú aj v priesto-
roch Letnej čitárne. Knižnica pripra-
vila Prázdninové stredy v knižnici pre 
deti , ktoré začínajú o 10.00 h. Vstup 
zdarma. 

Slovenské banské múzeum pozý-
va prázdninujúce deti do tvorivých 
dielní každú prázdninovú stredu pod 
názvom Šachta volá... a v piatok do 
filmového a čitateľského klubu či za-
ujímavých tvorivých dielní. Banské 
múzeum je otvorené od utorka do so-
boty v čase od 9.00 h do 17.00 h.  

Dom kultúry pozýva na Leto na 
námestí, v piatok 3. augusta na kon-
cert Gipsís and Gadzoš, v piatok 24. 
augusta na koncert kapely B2 Blu-
gress acustics so začiatkom o 18.00 
h. Na námestí budú tvorivé dielne 
a letné handlovské handmade trhy. 

Svoju prezentáciu prosím ohláste na 
cukan77@gmail.com. 

Mesto Handlová pozýva na pietnu 
spomienku Deň bielych ruží v piatok 
10. augusta 2018 o 18.00 h pri Pamät-
níku banských nešťastí. 

Mesto Handlová a Veľvyslanectvo 
USA na Slovensku pozývajú na oslavy 
100 rokov slovensko-amerických 
vzťahov na Námestie baníkov vo 
štvrtok 16.8. 2018 od 19.30 h  a pre-
mietanie filmu Prázdniny v Ríme.

Mesto Handlová a organizátori pozý-
vajú na zábavný piatok 24.8.2018 od 
14.00 do 18.00 h na Námestie baníkov 
na tradičný bublinový deň Bubble 
day.

Mesto Handlová a Mestský kynolo-
gický klub pozývajú na kynologické 
preteky Agility Edit Cup Handlová 
2018 v sobotu 25. augusta v areáli ZŠ 
Morovnianska cesta. Štartovné za jed-
ného psa je 15 €. 

Mesto Handlová a organizátori po-
zývajú na Regionálne oslavy Dňa 
baníkov, ktoré sa budú konať v pia-
tok 31. augusta a v sobotu 1. septem-
bra. Vo štvrtok 30. augusta o 17.30 h 
sa uskutoční sv. omša v Kostole sv. 
Kataríny. Pripravený je zaujímavý 
program, jarmok, kolotoče a pestrý 
kultúrny program slovenských spevá-
kov a skupín ako  Metalinda, Desmod, 
Adam Ďurica, Richard Müller a Vidiek. 

Príďte sa odprezentovať 
do sprievodu Pálfyho Laura.

Prihláste sa do 25.8. 2018 

na cukan77@gmail.com 
alebo priamo v DKMH.

www.kino.handlova.sk
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Mesiac nám to ukázal

Posledný júlový víkend nielen 
zlomil prázdniny na polovicu, ale 
priniesol aj nevšedný zážitok na 
našej nočnej oblohe. 

Piatková večerná obloha nám 
totiž ponúkla veľkolepé divadlo. 

Pred pol deviatou Mesiac čiastoč-
ne vstúpil do zemského tieňa a o 
necelú hodinu neskôr sa začalo 
úplné zatmenie. Trvalo hodinu 
a 43 minút a bolo najdlhším                   
v tomto storočí. Celkovo bol Me-
siac zatienený Zemou bezmála      
4 hodiny.

Pri pozorovaní tohto nočného 
predstavenia, si uvedomujeme 
aké bezvýznamné zrniečka času 
sú naše životy. A to nehovoríme o 
problémoch, ktoré dennodenne 
prežívame, o nepríjemnostiach, 
ktorými si dokážeme „zašpiniť“ 
pekné dni. 

Mesiac sa nám v piatok večer  
trochu vysmial:
„Kľudne sa tam dole zožerte. 
Keď sa opäť takto skryjem, tak 
vaša tragédia, na ktorú sa kaž-
dý večer pozerám už bude mať 
dávno po derniére“. 

Nuž, mesiac sa nám ukázal a je 
na nás, ako sa ukážeme mi jemu. 
Aby sa o 200 rokov, keď sa opäť 
zahrá so Zemou na schovávačku, 
nemusel za nás znovu červenať. 

Vladislav Horváth

Vo štvrtok 28. júna 2018 sa vo Veľ-
kej zasadacej miestnosti Mestské-
ho úradu Handlová konalo  38. ro-
kovanie  Mestského zastupiteľstva 
mesta Handlová. Handlovskí po-
slanci prerokovali okrem iného ur-
čenie počtu poslancov MsZ mesta 
Handlová pre volebné  obdobie 
2018 - 2022 a určenie volebných 
obvodov pre voľby do orgánov 
samosprávy mesta 2018, upravili 
výšku príspevku na úhradu stravy 
v materskej škôlke. Rokovanie s de 
viatimi bodmi viedol primátor mes-
ta Rudolf Podoba a v závere obyva-
telia diskutovali aj na tému výstav-
by kúpaliska, nákupného centra a 
handlovského parku.

Schválením Doplnku č. 3 k VZN č. 
3/2014 o výške mesačného príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov škôl a 
školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Handlová sa zme-
nil poplatok za stravu pre Materskú 
školu a všetky jej elokované praco-
viská od 1.9.2018. Materská škola Ul. 
SNP 27 Handlová predložila návrh na 
úpravu výšky príspevku v školskej je-
dálni, ktorú uhrádza zákonný zástup-
ca dieťaťa a žiaka z dôvodu zvýšených 
nákladov. Poplatok v materskej škole 
sa zmenil z 1,27 € na 1,34 € (desiata 
0,32 €, obed 0,76 € a olovrant 0,26 €) 
a obed pre zamestnancov z 2,80 € na 
2,95 € za obed. V prípade diétneho 
stravovania sa poplatok zmenil (desi-
ata, obed, olovrant pre deti) z 1,52 € 
na 1,60 €.

Aktualizácia Komunitného plánu so-
ciálnych služieb mesta Handlová na 
roky 2014 – 2021 reagovala na zmenu 
zákona o sociálnych službách. Jednou 
zo zásadných vecí, ktoré novela záko-
na priniesla, je povinnosť miest a obcí 
spracovať, resp. aktualizovať Komu-
nitný plán sociálnych služieb mesta, 
ktorý má Handlová schválený na roky 
2014-2019. Aktualizáciu pripravovala 
riadiaca skupina od marca 2018, vy-
zývala k spolupráci resp. doplneniu 
aj obyvateľov. V roku 2020 budú zve-
rejnené nové národné priority rozvo-
ja sociálnych služieb. Preto riadiaca 
skupina volila možnosť aktualizáciou 
predĺžiť platnosť KPSS z roku 2019 do 
roku 2021. Nový KPSS na ďalšie roky 
už bude reflektovať nové národné 
priority, vrátane výsledkov ankety ob-
čanov mesta. 

Rozpočtové opatrenie - 4. zmena roz-
počtu mesta na rok 2018 reagovala 
na zapojenie použitia rezervného 
fondu vo výške 23 511,00 € na kapi-
tálové výdavky spojené s komplex-

nou rekonštrukciou prístreškov na 
autobusových zastávkach, o ktorom 
rozhodlo mestské zastupiteľstvo 
31.5.2018 na svojom zasadnutí.  Ďalej 
boli zapracované dotačné finančné 
prostriedky zo ŠR  a to vo výške 22 
914,00 € na projekt „Moderná a tvo-
rivá škola – ZŠ Morovnianska cesta“ 
a taktiež vo výške 22 000,00 € prost-
riedky z dotácie z MPSVaR SR na re-
konštrukciu otvorových výplní útulku 
krízovej intervencie Jazmín, n. o.. V 
oblasti správy a údržby mestských 
komunikácií došlo k navýšeniu čiast-
ky na opravu výtlkov o 20 000,00 €. V 
programe bývanie a občianska vyba-
venosť boli v zmene rozpočtu zapra-
cované výdavky vo výške 37 219,00 
€ na odstránenie havarijného stavu 
majetku mesta – strecha DOS na Ul. 
Partizánskej. V príjmovej časti rozpoč-
tu boli aktualizované daňové a neda-
ňové príjmy z predaja bytov a nebyto-
vých priestorov a predaja pozemkov 
vo výške 18 000,00 €, sankcie vyrube-
né v daňovom konaní, príjmy z poist-
ného plnenia za škody spôsobené na 
majetku mesta a poplatky za drobné 
zdroje znečistenia ovzdušia v úhrnnej 
výške 8 585,00 €. Celkové zvýšenie v 
príjmovej aj výdavkovej časti a taktiež 
presuny medzi jednotlivými položka-
mi rozpočtu boli realizované tak, aby 
rozpočet zostal vyrovnaný. 

Výsledky hospodárenia neziskových 
organizácií mesta Handlová (Asterion, 
n.o., Jazmín, n.o., SENIOR CENTRUM 
HANDLOVÁ, n.o., Help, n.o.) za rok 
2017 predložili riaditelia organizácií. 
Všetky mestské neziskové organizácie 
hospodárili s kladným hospodárskym 
výsledkom. Správna rada Help, n.o. 
zrušila neziskovú organizáciu Help, 
n.o. s likvidáciou ku dňu 31.05.2017. 
Na rokovaní boli poslanci oboznáme-
ní o ukončení procesu likvidácie a vý-
maz tejto n.o. z registra neziskových 
organizácií.  
S voľbami do samosprávy miest a 
obcí  súvisia povinnosti súčasného 
poslaneckého zboru určiť počet po-
slancov MsZ mesta Handlová pre vo-
lebné obdobie 2018 – 2022 a počet 
volebných obvodov.  Handlovčania 
budú voliť v nadchádzajúcich komu-
nálnych voľbách tak, ako sú zvyknutí, 
t.j. budú voliť 19 poslancov a  počet 
volebných obvodov ostáva štyri, t.j. 
Volebný obvod č. 1 - s počtom man-
dátov na poslancov 9, Volebný obvod 
č. 2 – s počtom mandátov na poslan-
cov 8, Volebný obvod č. 3 (jednoman-
dátový) – 1 poslanec, Volebný obvod 
č. 4 (jednomandátový) – 1 poslanec. 
(Pozn. Mesto Handlová má k 1.6.2018 
aktuálne 16 923 obyvateľov, preto v 

zmysle zákona o obecnom zriadení 
môže byť v Handlovej  od 13 do19 
poslancov.)

S nadchádzajúcimi komunálnymi 
voľbami súvisí aj povinnosť poslan-
cov určiť rozsah výkonu funkcie pri-
mátora mesta Handlová na funkčné 
obdobie 2018 – 2022. Poslanci v súla-
de so zákonom obecnom zriadení ur-
čili rozsah výkonu funkcie primátora 
mesta Handlová na celé funkčné ob-
dobie 2018-2022 na plný úväzok.

Poslanci volia aj odvolávajú členov 
stálych komisií. Keďže jeden člen 
Komisie ekonomickej, nakladania s 
majetkom mesta a podnikateľskej 
činnosti pri MsZ mesta Handlová sa 
z osobných dôvodov vzdal členstva, 
poslanci rozhodli o jeho odvolaní. 
Témou rokovania bola aj modernizá-
cia kinosály nášho kina Baník. Poslanci 
schválili zámer rekonštrukcie hľadiska 
kinosály Domu kultúry mesta, ktoré-
ho cieľom je modernizácia prostredia 
kinosály výmenou sedačiek, zvýšenia 
pohodlia sedenia a komfortu divákov 
zväčšením rozostupu medzi sedadla-
mi, kvôli súčasnému nedostatočné-
mu priestoru pre nohy.

V závere diskutovali prítomní obyva-
telia, ktorých zaujímala téma kúpalis-
ka, nákupného centra a Handparku. 
Primátor mesta prítomným odpo-
vedal, že územné konanie na stav-
bu kúpaliska sa začalo už v auguste 
2017. Ide  o mimoriadne náročný le-
gislatívny proces, do ktorého vstúpilo 
v tomto prípade až 30 subjektov. Tie 
vydávajú stanoviská, ktorých obsa-
hom sú podmienky, za akých môže 
byť stavba uskutočnená. V prípade, 
že príde námietka, stavebné konanie 
sa prerušuje do doby jej vyriešenia. V 
stavebnom konaní obdržal stavebný 
úrad opakovanú námietku od jedné-
ho účastníka. Ak by sa tejto námiet-
ke vyhovelo, mohlo by to negatívne 
ovplyvniť konečné ceny pre návštev-
níkov kúpaliska – Handlovčanov. 
Investor je pripravený začať s výstav-
bou okamžite po správoplatnení sta-
vebného povolenia. Na území, kde by 
malo stáť nákupné centrum, prebieha 
v súčasnosti druhý, rozšírený geolo-
gický prieskum. Čo sa týka mestského 
parku za nemocnicou, väčšina územia 
nie je majetkom mesta. Primátorovi 
nebola doručená žiadna interpelácia. 
Všetky materiály k rokovaniu MsZ 
mesta Handlová a zvukový záznam 
nájdete na www.handlova.sk. Poslan-
ci mesta Handlová sa podľa plánu 
zasadnutí stretnú po letných prázd-
ninách vo štvrtok 27.septembra 2018. 
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Handlovskí poslanci
 rokovali 
pred prázdninami



Voľby do samosprávy 
budú v sobotu 10. novembra 2018
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 
Andrej Danko rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. o 
vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 
určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 
2018.

Termíny súvisiace s voľbami do samosprávy 
mesta Handlová, ktoré by vás mohli zaujímať

10. júl 2018  - Začiatok volebnej kampane
11. september 2018 - Podávanie kandidátnych 
listín (poslanci, primátor, politické strany, nezávislí 
kandidáti) a  delegovanie členov do miestnej 
volebnej komisie 
11. október 2018 - Delegovanie členov do okresnej 
volebnej komisie a delegovanie členov do okrskovej 
volebnej komisie 
26. september 2018 - Vydanie rozhodnutí  miestnej 
volebnej komisie o registrácii kandidátov na 
poslancov mestského zastupiteľstva a primátora
16. október 2018 - Zverejnenie zoznamu 
zaregistrovaných kandidátov
16. október 2018 - Informácie o voľbách do 
domácností
7. november 2018 - Posledný termín na späťvzatie 
kandidatúry 
7. november 2018 - Koniec volebnej kampane
10. november 2018 v čase od 7.00 h do 22.00 h - 
Voľby do samosprávy miest a obcí.

Okrem týchto termínov samospráva mesta informuje 
a pripravuje jednotlivé kroky v súlade s platným 
zákonom o voľbách do orgánov samosprávy obcí, 
o podmienkach výkonu volebného práva, volebnej 
kampani a zákona o politických stranách a hnutiach.

Právo voliť a byť volený je upravené 
zákonom
Právo voliť do orgánov samosprávy mesta má 
obyvateľ mesta, ktorý má trvalý pobyt v meste a 
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené 
obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany 
verejného zdravia. 

Právo byť volený za poslanca mestského 
zastupiteľstva má obyvateľ mesta, ktorý má trvalý 
pobyt v meste, v ktorom kandiduje a najneskôr 
v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Za primátora 
mesta môže byť zvolený obyvateľ mesta, ktorý má 

trvalý pobyt v meste a najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou práva byť 
volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné 
odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie 
nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na 
právne úkony.

V meste Handlová sa bude voliť 
19 poslancov v štyroch obvodoch
Mestské zastupiteľstvo v Handlovej uznesením 
č. 1071 A a č. 1071 B zo dňa 28.6.2018 určilo, že 
Mestské zastupiteľstvo v Handlovej bude mať v 
nastávajúcom volebnom období 19 poslancov, 
ktorí sa budú voliť v 4 volebných obvodoch.                                     
V porovnaní s predchádzajúcim volebným obdobím 
nenastala žiadna zmena. Vo volebnom obvode              
č. 1 sa volí  9 poslancov, vo volebnom obvode č. 2 
sa volí 8 poslancov, volebný obvod č. 3 je vytvorený 
ako jednomandátový z mestskej časti Nová lehota, 
volí sa 1 poslanec a  volebný obvod č. 4 je vytvorený 
ako jednomandátový z mestskej časti Morovno, volí 
sa 1 poslanec. 

Všetky podrobné informácie  k voľbám do samo- 
správy mesta sú zverejnené na webovom sídle 
mesta Handlová www.handlova.sk a na úradnej 
tabuli mesta.

Za organizačno-technické zabezpečenie volieb              
v meste Handlová zodpovedá:
Ing. Tatiana Molnárová, 
ved. odd. daní a poplatkov MsÚ Handlová, 046 519 
25 17,  tatiana.molnarova@handlova.sk.                JP

V Handlovej sa v lete 
bude nakrúcať film
Handlová sa počas leta stane miestom 
nakrúcania filmu  „Leto s Bernardom“. 
Hraný celovečerný film je určený do 
kín a televízie, na Slovensku bol pod-
porený Audiovizuálnym fondom a 
RTVS a vzniká v slovensko-nemeckej 
koprodukcii. Za slovenskú stranu je 
producentom filmu spoločnosť Silve-
rart, s.r.o. Režisérkou filmu je Sloven-
ka žijúca v Nemecku Martina Saková, 
ktorá je zároveň aj spoluautorkou sce-
nára. V meste Handlová plánuje štáb 
nakrúcať v období od 28. júla do 25. 
augusta 2018.

Celý tím tvorí takmer tridsiatka ľudí a 
v Handlovej si producent vybral spolu 
deväť lokalít, kde sa môžete stretnúť 
s filmármi. Filmársky ruch počas leta 
môžete vidieť na verejných priestran-
stvách na uliciach: 29. augusta, 
Duklianska, Švermova, Parková, Poš-
tová, Mierové námestie, Partizánska, 
Štrajková a Krššáková.

Mesto Handlová, na základe žiadosti 
spoločnosti Silverart, s.r.o., povolilo 
užívanie verejných priestranstiev na 
nakrúcanie bezplatne. V prípade fil-
movania na súkromných pozemkoch 
oslovuje spoločnosť ich majiteľov sa-
mostatne.

Katarína Krnáčová, producantka fil-
mu: „Herecké obsadenie filmu zatiaľ 
nebudeme prezrádzať, no určite sa 
aj miestni môžu tešiť na stretnutie so 
známymi hereckými osobnosťami. Pre 
nakrúcanie sme si vybrali viacero miest 
na hornej Nitre a v Trenčianskom kraji. 
Kastingová spoločnosť, s ktorou spolu-
pracujeme, vyhlásila konkurz na kom-
parzistov, ktorý sa stretol s veľkým záuj-
mom. Takže vo filme si určite zahrajú aj 
Handlovčania.“

Ak všetko dobre pôjde, film by mal 
prísť do kín v lete 2019 a neskôr aj na 
obrazovky RTVS. 

JP

Poďakovanie za dotyky 
s históriou
Keď sme sa streli na mestskom úra-
de s pani Janou Zlochovou, ešte 
som netušila, že obyčajný utorok 
24. júla 2018 bude nabitý históriou. 
Na chodbe sme si sadli na stoličku 
a mne v rukách zostala Pamätná 
kniha Gejzu Kubínyiho, vtedajšie-
ho notára, na prednom liste s dátu-
mom máj 1932. Takú podobnú som 
v rukách držala už niekoľkokrát, 
pamätná kniha má svoje miesto v 
mestskom trezore, no táto sa mi 
zdala trochu hrubšia. 

Začala som listovať v knihe, ktorú 
vydal vtedajší notár „nákladom vlast-
ným“, a v polovici som našla pokra-
čovanie našej handlovskej histórie 
do roku 1937. Toto rozšírené vydanie 
pamätnej knihy vtedajšieho notára, 
ktoré sa vďaka rodine Jána Tatára a 
pani Jany ocitli u nás, opisuje obdo-
bie nášho mesta podrobne, čítavo a 
zaujímavo. 

Sám autor píše v stati „Doplňky k his-
torickej časti prvej kroniky“, aké ne-
ľahké bolo písať o Handlovej, o ktorej 
nebolo veľa dostupných informácií: 
„ Z tejto príčiny stala sa aj úloha kro-
nikára nepredvídatelne obtiažnou, 
keď sabamenší podklad, zprávu nú-
tený je samotne vyšetriť a postrádať 
musí bársjakú vedeckú pomoc najmä 
z ohľadu vyhľadávania špeciálnych 
dejepisných prameňov, nadmierne 
ťažko prístupných“.

Týmto verejne ďakujeme rodine 
Jána Tatára a pani Jane za darova-
nie Pamätnej knihy obce Handlová 
a jej pokračovania mestu.

JP

Dajte vedieť o skvelých 
Handlovčanoch, nominujte 

osobnosť na ocenenie!

Handlovské katarínske dni 2018

Máte pocit, že je veľa Handlovčanov, 
ktorí dosiahli významný úspech? Na-
píšte nám, zaslúžia si verejné uzna-
nie! Ak poznáte výnimočnú osob-
nosť, ktorá šíri dobré meno mesta, 
významne pomáha jeho rozvoju v 
oblasti kultúry, hospodárstva alebo 
spoločenského života, neváhajte 
zaslať nomináciu na handlova@han-
dlova.sk, volajte na 046/519 25 36 
najneskôr do 30.augusta 2018. 
Formulár na vypísanie nominácie 
nájdete na www.handlova.sk a na 
mieste prvého kontaktu MsÚ. Poslan-
ci MsZ budú schvaľovať nominácie 
na mestskom zastupiteľstve 27. sep-
tembra 2018. Ceny budú odovzdané 
pri príležitosti konania Handlovských 
katarínskych dní 23. – 24. novem-
bra 2018. Tradične sa pri príležitosti 
Handlovských katarínskych dní koná 
slávnostné mestské zastupiteľstvo, 
na ktorom sú udeľované verejné 
uznania a ocenenia v zmysle Štatú-
tu mesta Handlová (VZN č.5/2007 v 
znení jeho Doplnku č.1), t.j. čestné 
občianstvo, ceny mesta, ceny primá-
tora mesta a odmeny. 

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



Viac ako tisíc 
vysvedčení
Handlovská samospráva je zriaďo-
vateľom troch základných škôl (ZŠ) 
a základnej umeleckej školy (ZUŠ). 
V posledný deň školského roka 
2017/2018 si prevzalo vysvedčenie 
spolu 1131 žiakov základných škôl, z 
čoho prospelo s vyznamenaním 431 
žiakov a pochvaly od riaditeliek škôl 
resp. triednych učiteľov za reprezen-
táciu školy, mimoškolské aktivity a 
samozrejme aj za výborný prospech 
si prevzalo 395 žiakov. Základná 
umelecká škola v Handlovej odo-
vzdala spolu vysvedčenia vo všet-
kých štyroch umeleckých odboroch 
(hudobnom, výtvarnom, tanečnom 
a literárno-dramatickom) 298 žia-
kom, z ktorých 267 prospelo s vy-
znamenaním. Do nového školské-
ho roka 2018/2019, ktorý sa začne 
3. septembra 2018, nastúpi podľa 
výsledkov zápisu do handlovských 
základných škôl spolu 143 prvákov, 
v ZUŠ bude počet žiakov známy po 
ukončení prijímacích skúšok, teda 
po 10.septembri 2018.

Vysvedčenie si prevzalo v Základ-
nej škole Ul. Školská 353 žiakov, 
ďalší 6 žiaci študujú v zahraničí. 
Spolu bolo udelených 74 pochvál 
od triedneho učiteľa a 42 pochvál 
od riaditeľky školy za vynikajúci 
prospech, vzorné správanie, repre-
zentáciu školy vo vedomostných 
a športových súťažiach a vzornú 
dochádzku do školy. V 2. - 9. roční-
ku prospelo s vyznamenaním 125 
žiakov, celkovo prospelo 314 žiakov 
(1. - 9.roč.), neprospelo 38 žiakov, z 

toho 27 žiakov bude mať opravnú 
skúšku minimálne z jedného pred-
metu. Do prvého ročníka v šk. roku 
2018/2019 by malo nastúpiť 46 
žiakov. Počas prázdnin sa v škole 
organizuje v spolupráci s centrom 
voľného času pre žiakov z celej Han-
dlovej letný tábor (9.7. – 13.7.) so 
zameraním na spoznávanie regiónu 
a návštevu zaujímavých miest. V let-
ných mesiacoch školu čaká základ-
ná údržba, bude sa maľovať, opra-
vovať,  pripraví sa učebňa pre žiakov 
5. ročníka vybúraním priečky medzi 
učebňou a kabinetom, kde boli pro-
vizórne dielne. 

V Základnej škole Ul. Morovnian-
ska cesta si spolu prevzalo vysved-
čenie 301 žiakov, z toho riaditeľka 
udelila 30 pochvál a triedni učitelia 
63. V školskom roku 2017/2018 pro-
spelo 81 žiakov s vyznamenaním. 
Ešte v auguste bude robiť skúšky 18 
žiakov a škola sa teší na 53 nových 
prvákov v šk. roku 2018/2019. Škola 

poskytne deťom letný tábor a areál 
už tradične bude miestom kona-
nia kynologických pretekov. Počas 
prázdnin prebieha rekonštrukcia 
školskej kuchyne, kde sa odstráni 
kotol a budú sa odstraňovať ply-
nové a elektrické rozvody. Bežná 
údržba a veľké upratovanie neminie 
ani túto školu. Triedy sa budú ma-
ľovať, opravia sa tabule a podlaho-
vé krytiny, bude vykonaná údržba 
sociálnych zriadení, zrenovujú sa 
spoločné priestory. Všetci žiaci sa 
môžu tešiť na nové šatníkové skrin-
ky. V tejto škole sa v rámci projektu 
Zvýšenie hrubej zaškolenosti mater-
ských škôl (IROP) bude realizovať re-
konštrukcia priestorov a vybudova-
nie nového elokovaného pracoviska 
MŠ s detským ihriskom. Začiatok 
prác závisí od ukončenia kontroly 
verejného obstarávania.

V Základnej škole Ul. Mierové ná-
mestie si vysvedčenie prevzalo 
477 žiakov, 22 žiakov si neprevzalo 

vysvedčenie, nakoľko si plnia po-
vinnú školskú dochádzku mimo 
územia Slovenskej republiky. S vy-
znamenaním prospelo 225 žiakov 
a do prvého ročníka by malo prísť 
v septembri 43 žiakov. V škole bolo 
udelených 186 pochvál. Koniec roka 
škola uzavrela rozlúčkou v telo-
cvični školy so 41 deviatakmi, ktorí 
v slávnostnom oblečení vstúpili v 
sprievode malých prváčikov, aby si 
prevzali vysvedčenie. 

Počas júla Školský basketbalový 
klub Handlová v telocvični tejto 
školy organizuje letný Summer 
camp - basketbalové prázdniny pre 
mladých ľudí vo veku od 7-17 rokov 
v dvoch turnusoch. Počas prázdnin 
neutíchne v škole pracovný ruch, 
bude sa opravovať palubovka v 
telocvični, vymieňať gumolit v trie-
dach, renovovať chlapčenské so-
ciálne zariadenie, maľovať triedy a 
priestory v jedálni. 

JP

Miestna akčná skupina 
Žiar aktívne prezentuje 
náš región

Prvá prezentácia územia MAS Žiar 
bola na májovej výstave cestovné-
ho ruchu Region Tour Expo 2018 v 
Trenčíne. Na výstave MAS predstavi-
la prvý spoločný propagačný mate-
riál 17 TOP územia. V týchto dňoch 
MAS Žiar pripravuje ďalší z pláno-
vaných propagačných materiálov, 
ktorým chce náš región prezento-
vať na výstave Agrokomplex 2018 
v dňoch 16. – 19. augusta v Nitre. 
Na propagačný materiál 17 TOP 
MAS Žiar nadväzuje mapa územia. 
V súčasnosti neexistuje jedna mapa, 

ktorá zahŕňa celé územie. Mapa 
vznikla ako výsledok nadviazanej 
spolupráce so Strednou odbornou 
školou v Handlovej. Na jej vytvorení 
sa podieľal Peter Pavlovič, študent 
odboru grafik digitálnych médií. 

Súčasťou pripravovanej mapy budú 
základné informácie o geografickej 
polohe a vzniku jednotlivých obcí. 
Nebudú chýbať ani tipy na zaují-
mavé miesta v území. „Potrebné 
informácie pre vznik propagačných 

materiálov hľadáme osobne počas 
návštevy každej z našich sedemnás-
tich obcí. Všímame si, čím sa každá 
obec môže pochváliť, čo jedinečné 
a osobité môže ponúknuť. Na zákla-
de týchto poznatkov spracujeme in-
formácie, aby sme ich v čo v najlep-
šej forme priblížili širokej verejnosti, 
ale aj návštevníkom a turistom,“ 
uviedla Erika Jonasová, projektová 
manažérka MAS Žiar. Všetky tipy na 
trávenie voľného času, objavenie 
zaujímavých miest, absolvovanie 
turistických trás či pripravovaných 
kultúrnych podujatí nájdete aj na 
webovej stránke www.masziar.sk.

Michaela Šovčíková,
administratívna pracovníčka MAS Žiar 
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Ciele máme 
podobné.

Len cesty k nim 
vidím lepšie.

Ján SPEVÁR



VOO  - odpad 
s veľkým objemom 
Spoločnosť HATER_HANDLOVÁ spol. s 
r.o. bude zvážať veľkoobjemný odpad 
v auguste, pre obyvateľov zdarma!
Zber sa koná v nasledovných termí-
noch: 
6.8.2018 - obytné domy (KBV)
7.8.2018  - rodinné domy (IBV)
8.8.2018 - Horný koniec, Nová Leho-
ta, Morovno

IBA v dňoch plánovaného zvozu MÔ-
ŽETE 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 ale-

bo množstvo neumožňuje zber zber-
nými nádobami (bytové zariadenia a 
doplnky).

Do veľkoobjemného odpadu NE-
PATRÍ: biologický odpad (tráva, ko-
náre, lístie,...), stavebný odpad (suť, 
okná, dvere,...), elektrické a elektronic-
ké zariadenia.
Občania mesta majú možnosť uložiť 
veľkoobjemný odpad v deň zvozu 
vedľa zberných nádob na zber ko-
munálneho 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

V mesiaci august 2018 bude zvoz 
triedeného odpadu nasledovne: 
Mesto Handlová, Horný koniec, prí-
mestská časť Nová Lehota:
 Papier – 1. a 15. a 28. augusta
 Plasty – 8. a 22. augusta
Dolný koniec, príme. časť Morovno
 Plasty – 3. a 24. augusta 
 Kovy   - 10. augusta
 Papier – 17. a 31. augusta

Keď 5. mája 1933 vypukol veľký 
požiar, po jeho uhasení bol zalo-
žený Dobrovoľný hasičský zbor v 
Morovne. Mal 16 zakladajúcich čle-
nov. Boli to Michal Greguš, obecný 
kaplán Ignác Hianik, obecný mä-
siar Jozef Kôstka a Ján Tonhauser. 
K ďalším členom patrili Michal Hia-
nik,  Jozef Hianik, Štefan Greguš, 
Jozef Daubner,  Ignác Valach, Pavel 
Kerata, Ján Grolmus, Ján Ľahký, Jo-
zef Kerata  a Jozef Tonhauser. Ofici-
álnym dňom vzniku dobrovoľných 
hasičov sa stal 20. október 1933.

Ešte v tomto istom roku bola zakú-
pená dvojvalcová ručná striekačka a 
v obci Morovno boli vybudované tri 
záchytné body na  vodu  na obec-
nom potoku. Jeden pri Gregušovi 
Vinckovi, druhý pri obecnej kaplnke 
a tretí pri dome Ignáca Dvorského. 
Práca požiarneho zboru sa spomína 
v obecnej  kronike v roku 1972, kedy 
sa družstvo dobrovoľných hasičov 

zúčastnilo hasičskej súťaže v Kľačne. 
Po dobrom výkone získalo tretiu vý-
konnostnú triedu. V závere roka 1972 
sa v obci uskutočnila pre obyvateľov 
prednáška na tému Boj proti požia-
rom. Po skončení bol k tejto téme 
premietnutý krátky film.  Počas pôso-
benia Antona Tonhausera sa podarilo 
hasičom usporiadať v Morovne tri ta-
nečné zábavy. 

V roku 1973 bolo z obecného roz-
počtu uvoľnených vtedajších 4 000 
KČS  pre činnosť Požiarneho zboru 
na nákup hasičských uniforiem, obu-
vi (bagandží) a na časopis Požiarnik. 
Členovia zboru robili každoročne 
preventívne prehliadky budov a kon-
trolu komínov. 

V roku 1974 bola činnosť Požiarneho 
zboru veľmi aktívna. Členom sa po-
darilo získať putovnú plaketu a titul 
najlepšia organizácia dobrovoľných 
hasičov. Až 9 členov získalo odznak 
vzorný požiarnik.  Na okresnej súťaži 

dobrovoľných hasičov sa družstvu z 
Morovna podarilo získať 2. miesto zo 
šiestich okresných družstiev. K najak-
tívnejším členom patrili Ignác a Ján 
Tonhauserovci. 

V roku 1975 sa členovia aktívne zú-
častňovali okresných súťaží. V Ráztoč-
ne sa zúčastnili dokonca dve družstvá 
dobrovoľných hasičov z Morovna, 
pričom jednému mužstvu sa poda-
rilo získať tretiu výkonnostnú triedu.   
Členovia sa zúčastňovali na okres-
ných poradách, aktívne sa zapájali 
do života v obci, spolu s mládežníkmi 
pripravili práce na obecnom ihrisku 
a pripravili tak ihrisko na požiarnu 
súťaž.

V roku 1984 bol zvolený nový výbor 
hasičského dobrovoľného zboru.        V 
tomto čase bol počet členov 28, počet 
evidovaných obyvateľov v obci bol 
351. Do roku 1987 sa organizácia roz-
šírila na 61 členov,  z tohto počtu bolo 
10 žien. V okrese hasiči, ako organi-

zácia v rámci socialistickej súťaže, sa 
umiestnili v roku 1984 na 68. mieste,  
o 10 rokov neskôr v roku 1993 na 
11. mieste. Činnosť organizácie bola 
zameraná okrem základného cieľa, 
t.j ochrana občanov pred požiarmi 
na rôzne aktivity, ako boli brigády, 
ktoré boli prospešné pre utuženie 
priateľstiev, hasiči pomáhali pri or-
ganizovaní rôznych spoločenských 
akcií, ako tanečné zábavy , šachové 
turnaje, kolárske preteky, výlety do 
okolitej prírody či na Tri studnič-
ky,  výlet na požiarnickú výstavu do 
Čiech do mesta Přibislav, stavanie 
májov pre obce handlovskej doliny, 
futbalové turnaje slobodní – ženatí. 
Dobrovoľná hasičská organizácia 
sa začala pravidelne zúčastňovať 
v rámci okresu na rôznych požiar-
nych súťažiach, kde sa jej  podarilo 
vytvoriť jedno požiarnické družstvo 
žien a dve požiarnické družstvá mu-
žov. Dôkazom dobrej práce v tomto 
smere sú veľmi pekné umiestnenia: 

3. miesto mužov v roku 1988 
v Diviackej  novej Vsi, 
2. miesto žien vo Veľkej Lehôtke a 
tiež vo Veľkej Čausy v roku 1989.  

Hasičský zbor sa zúčastňoval súťaží v 
zbere železného šrotu, sušení sena, 
kosení trávy pre Štátne majetky, ak-
tívne pomáhal pri výstavbe lyžiar-
skeho vleku, pri výstavbe obecného 
domu smútku.  

V roku 1986 naši členovia brigád-
nicky odrobili takmer 900 hodín. Od 
roku 1990 pracuje Dobrovoľný ha-
sičský zbor Morovno pod vedením  
Stanislava Kmeťa. Zúčastňuje  sa po-
žiarnych súťaži s jedným družstvom 
mužov.  Zbor disponuje starou ruč-
nou striekačkou z roku 1933, ktorú 
do Morovna daroval hasičský zbor z 
Handlovej. Je funkčná a na prehliad-
kach Dobrovoľných hasičských zbo-
rov zaujme vždy prítomné deti aj do-
spelých. V roku 1990 získali do svojej 
výbavy vozidlo Avia 31 a v roku 2015 
pojazdnú hasičskú jednotku – po-
vodňový vozík. V súčasnosti má DHZ 
Morovno 36 členov.  JO
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Prudký rozmach filatelie po roku 
1950 v Československu položil dobré 
podmienky k zakladaniu filatelistic-
kých krúžkov. Z poštových známok 
sa dá vyčítať mnoho zaujímavého z 
ľudskej činnosti.  Tieto zaujímavosti 
si všimlo niekoľko Handlovčanov, 
ktorí založili Filatelistický krúžok 
ZK – ROH Baník Handlová. Členovia 
krúžku sa stretávali v Robotníckom 
dome, kde bol krúžok registrovaný  
25. mája 1958. 

Po prvých rokoch čulej činnosti sa čle-
novia začali stretávať v dome kultúry 
dva razy do mesiaca, kde sa vzájomne 
informovali o svojich zbierkach, nových 
prírastkoch, sprostredkovali si informá-
cie z odborných publikácií, či pomáhali 
pri vybavovaní korešpondencie so za-
hraničnými filatelistami. Po založení 
krúžok viedli Alojz Vician, zvolený za 
vedúceho filatelistického krúžku, ta-
jomníkom sa stal Ján Čáni. Spolu bolo 
zakladajúcich členov 16.  O činnosti 
klubu a jeho výsledkoch sa pochvalne 
vyjadrovali aj tlačoviny a písal aj hand-
lovský Hlas baníka. Handlovský klub sa 
zúčastňoval výstavných prezentácií nie-
len na domácej republikovej pôde, ale aj 
na zahraničných fórach. V októbri 1960 
bola v Bratislave usporiadaná medzi-
národná filatelistická výstava, na ktorej 
svoje zbierky prezentovalo 10 štátov. Fi-
latelistický krúžok pri ZK Handlovských 
baní odovzdal pochromovaný banícky 
kahanec k udeleniu čestnej ceny. Na vý-
stave sa prezentovali aj Handlovčania. 
Ján Čáni získal bronzovú medailu a tri 
diplomy. Jeho obetavá práca, nielen pri 
založení krúžku, ale aj počas rokov prá-
ce a dlhé roky ako tajomníka Filatelistic-
kého krúžku bola náležite oceňovaná. 
Od roku 1958 pomáhal filatelistom až 
do  roku 1974, kedy odišiel do dôchod-
ku.  Svoj čas a energiu venoval najmä 
mladej filatelistickej generácii. Pod jeho 
vedením krúžok filatelistov patril medzi 
najagilnejší a bol v popredí filatelis-
tov nielen na Slovensku, ale aj v rámci 
spoločnej republiky a úspešný bol aj na 
európskej úrovni.  Jeho práca sa odzr-
kadlila aj pri vedení kroniky filatelistic-
kého krúžku v Handlovej.  V roku 1959 
bol v Handlovej založený pri vtedajšom 
Dome pionierov a mládeže Krúžok mla-
dých filatelistov, kde sa vedúcim krúžku 
stal Ján Čáni. Handlovský krúžok bol v 
poradí siedmym z celkového počtu 28 
mládežníckych filatelistických krúž-
kov v rámci ČSSR.  Za svoje vynikajúce 
pracovné výsledky v baníctve ale aj na 
pôde záujmovej činnosti, filatelie, bol 
Jánovi Čánimu počas osláv Dňa baní-
kov v roku 1967 udelený prezidentom 
ČSSR Rad červenej hviezdy práce. V roku 
1969 navštívil Ján Čáni svetovú výstavu 
poštových známok v bulharskej Sofii. 

Prvým veľkým podujatím, ktoré malo 
ohlas v celej ČSSR, bola výstava pripra-
vená handlovskými filatelistami v rámci 
osláv Dňa baníkov v dňoch 6. – 13. sep-
tembra 1959. V posledný deň výstavy 
boli poštové zásielky odoslané z Pošty 
Handlová opečiatkované príležitostnou 
poštovou pečiatkou.

Krúžok filatelistov evidoval v prvých ro-
koch svojej činnosti okolo 20 aktívnych 
členov, ktorí sa pravidelne schádzali na 

krúžkových schôdzach, pracovali ak-
tívne v rámci hornej Nitry a vystavovali  
svoje zbierky na filatelistických výsta-
vách doma aj v zahraničí. Členovia Fila-
telistického krúžku pri Závodnom klube 
ROH Baník zorganizovali v dňoch 9. – 
17. septembra 1961 výstavu poštových 
známok pod názvom „Handlová 1961“, 
kde  poštové známky a aršíky boli  tema-
ticky usporiadané a vystavené na 116 
výstavných paneloch. 29 filatelistických 
panelov prezentovalo prácu mladých. 
Výstavným priestorom bola Veľká zasa-
dacia miestnosť vtedajšieho MsNV. Pri 
príležitosti otvorenia výstavy bola k dis-

pozícii príležitostná poštová pečiatka, 
výstavná obálka a katalóg prezentujúci 
všetkých vystavovateľov. Výstavnú pre-
hliadku poštových známok navštívilo 
2300 návštevníkov.  V júni v roku 1962 
sa k filatelistom pripojilo 12 členov fila-
telistického krúžku pri ZV ROH Elektrá-
reň Handlová. Filatelistický klub dostal 
označenie  Klub filatelistov Handlová 
09-13. V lete sa nová spolupráca pod-
písala pod vydanie príležitostnej obálky 
pri  príležitosti konania 

V. mierových slávností v Remate. O rok 
neskôr filatelisti pripravili oblastnú vý-
stavu poštových známok v Handlovej 
pri príležitosti osláv Dňa baníkov 1963.  
Aj v roku 1964 inštalovali oblastnú 
výstavu, na ktorej sa prezentovalo 16 
handlovských vystavovateľov. Pri prí-
ležitosti konania výstavy bola vydaná 
poštová obálka a príležitostná poštová 
pečiatka. Vystavených bolo 117 expo-
nátov, tematických zbierok a kolekcií 
poštových známok. Klub filatelistov v 
Handlovej obdržal v roku 1968 čestné 
uznanie a pamätnú plaketu k 50. výro-
čiu Československej známky za svoju 
prácu vo filatelii. V roku 1970 mal krú-
žok registrovaných 39 členov. 

Činnosť klubu a jeho práca už nebola 
taká  výrazná ako počas prvých rokov  
činnosti. Členovia sa schádzali nepravi-
delne, skôr sporadicky. Klubu sa podari-
lo usporiadať výstavu známok pri príle-
žitosti 25. výročia oslobodenia Handlo-
vej. V roku 1971 bol na výročnej členskej 
schôdzi 24. apríla zvolený nový pred-
seda Štefan Kmeť. Filatelistický klub 
evidoval 42 členov, ktorí sa schádzali 
každý prvý štvrtok v mesiaci v dome 
kultúry. V roku 1973 si klub pripomenul 
malé jubileum, 15 rokov svoje činnosti. 

Od založenia v roku 1958 do roku 1973 
usporiadal klub celkovo šesť samostat-
ných výstav, aktívne pomáhal pri orga-
nizovaní filatelistických a poštových vý-
stav pod názvom horná Nitra. Členovia 
krúžku sa osobne zúčastnili mnohých 
filatelistických prezentácií v Prahe, Bra-
tislave, Budapešti, Sofii, Varšave, Vied-
ni, kde získali aj niekoľko významných 
ocenení a umiestnili sa na popredných 
miestach svojimi tematickými zbierka-
mi či vzácnymi originálmi, ktoré zbierali 
počas rokov. Tam všade mali možnosť 
členovia handlovského Filatelistického 
krúžku porovnávať svoju prácu s kole-

gami, odpozorovať veľa zaujímavého, 
nasať zaujímavé skúsenosti a užitočné 
rady. Klub bol za svoju činnosť odmene-
ný v Prahe vlajkou a diplomom ako naj-
lepší filatelistický krúžok pracujúci na 
Slovensku. V roku 1974 sa v dome kultú-
ry konala výstava poštových známok k 
30. výročiu SNP a vystavených bolo 784 
filatelistických listov so zbierkami poš-
tových známok. Výstava mala u náv-
števníkov dobrý ohlas a zaujala aj kro-
nika klubu, do ktorej návštevníci mohli 
nahliadnuť. Súčasťou výstavy bola aj 
výstavná obálka a príležitostná pošto-
vá pečiatka. V roku 1975 bol na členskej 
schôdzi jednohlasne za predsedu opäť 
zvolený Štefan Kmeť a registrovaných 
bolo 20 členov. Vo svojom príhovore 
poďakoval dlhoročnému tajomníkovi a 
zakladajúcemu členovi filatelistického 
krúžku Jánovi Čánimu, ktorý odchádzal 
do dôchodku. Činnosť klubu však na-
ďalej stagnovala a členovia sa na schô-

dzach, ako aj výstavných podujatiach 
zúčastňovali veľmi málo. Člen krúžku 
Štefan Mihalus začal aktívne pracovať 
so školskou mládežou v handlovských 
základných školách, kde vystavil panel 
s filatelistickou tematikou. V roku 1978 
bol zvolený za nového predsedu klubu. 
Po desať ročnej práci v klube odovzdal 
vedenie  v januári 1986 novému predse-
dovi Petrovi Čertíkovi, ktorého členovia 
zvolili na svojej výročnej schôdzi. 

V roku 2007 sa predsedom klubu stal 
Michal Hertlík a tajomníkom František 
Palatický. Snahou súčasného vedenie 
Filatelistického klubu 53– 11 Handlová 
je nadviazať na „slávne  a úspešné roky“, 
kedy filatelia mala v Handlovej veľa 
registrovaných členov, pripravovala 
výstavy a jej členovia sa v rámci odbor-
ných filatelistických výstav umiestňova-
li na popredných miestach. Počas rokov 
2007 – 2017 klub filatelistov pripravil 
tri prezentácie, a to jednu klubovú pri 
príležitosti 50. výročia filatelistického 
klubu a dve tematické výstavy pripravil 
predseda klubu Michal Hetlík. 

Počas 60 rokov svoje práce filatelisti v 
spolupráci s POFIS-om vydali v rokoch 
1952 – 1993 spolu 12 príležitostných 
poštových pečiatok. Od roku 1993 boli 
vydané tri klubové príležitostné poštové 
pečiatky. V spolupráci s mestom Hand-
lová pri významných príležitostiach a 
oslavách do roku 2007 pripravili štyri  a 
od roku 2007 ďalších 12 príležitostných 
poštových pečiatok.  Súčasný predseda 
klubu Michal Hertlík vydal samostatne 
9 príležitostných poštových pečiatok. 
Michal Hertlík svoje filatelistické skúse-
nosti zúročil pri príprave 12 príležitost-
ných poštových pečiatkok vydaných v 
rámci prievidzského okresu. Autorom 
väčšiny námetov bol Handlovčan, aka-
demický maliar Rudolf Cigánik.

Do ďalších rokov činnosti prajeme Fila-
telistickému klubu 53–11 Handlová veľa 
úspechov, zaujímavé poštové zbierky a 
nápadité inšpirácie pri návrhoch príleži-
tostných poštových pečiatok a zbieraní 
filatelistického  materiálu. Pri príležitosti 
60. výročia činnosti handlovského fila-
telistického klubu bola na pošte v Hand-
lovej 25. mája verejnosti dostupná nová 
príležitostná poštová pečiatka.

Jana Oswaldová,  Michal Hertlík
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Filatelia, most medzi národmi (venované 60. výročiu filatelistického krúžku v Handlovej)

Všetky finančné služby 
na jednom mieste
Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti:

•  Životného poistenia  VŠETKÝCH POISŤOVNÍ 
• Poistenia áut, domy, byty, domácnosti zo ŠIROKEJ PONUKY
• Zodpovednosti pri výkone povolania
• Cestovného poistenia
• Úverov s NAJNIŽŠOU SPLÁTKOU
• Sporenia s NAJVYŠŠÍM VÝNOSOM
• II. A III. Pilier dôchodkového sporenia

Mgr. ŽELMÍRA ROSENBERGEROVÁ 
I. poschodie hotela Baník Nám.baníkov 20/103, Handlová  
kontakt:0905 269 954, rosenbergerova@universal.sk 
Ing. INGRID ŠVECOVÁ
II. poschodie Podnikateľského inkubátora Handlová, Nám. baníkov 5
kontakt: 0907 322 954,  svecova@universal.sk
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August je mesiacom prázdnin, dovoleniek, oddychu, mesiacom, kedy 
máme načerpať nové sily, aby sme vydržali pracovať aspoň do Vianoc, 
keď už nie do konca roka. Je to zároveň aj mesiac, v ktorom si mesto 
Handlová pripomína smutné udalosti, ktoré nás zasiahli ani nie v tak        
v ďalekej histórii. 

Pred deviatimi rokmi sme pri banskom nešťastí stratili svojich 
blízkych a rok na to nám v jednej hodine povodeň zmietla 

cesty, majetok a jedna rodina stratila svojho blízkeho.

Pán primátor trochu smutne začíname tretiu sériu rozhovorov, ale ne-
mohol som to obísť. Tie spomienky na poslednú rozlúčku na námestí, 
alebo ako sme o rok na tom istom námestí stáli po kolená vo vode a 
čakali, čo hrozné ešte príde od vežičky, mám stále pred sebou. Nezdalo 
sa ti, že vtedy bola Handlová trochu iná?

Máš pravdu, Aťo, bola iná  a hlavne ľudia boli iní. Hoci to boli smut-
né obdobia, ľudia boli k sebe milší, nehľadali  „kamienky“ na každej 
ulici, podriadili svoje osobné záujmy, či ambície v prospech mesta a 
hlavne si pomáhali  a rešpektovali sa. Iste na to mali vplyv tie smut-
né udalosti, kedy sme mali prirodzene k sebe bližšie. Dnes sme akosi 
už na to pozabudli. Ako keby bolo zakázané priložiť ruku k dielu, po-
môcť niečo zorganizovať, či poupratovať si pred vlastným vchodom. 
Udivuje ma tiež, ako niekto zo dňa na deň zmúdrel  a aké má jedno-
duché riešenia na problémy, ktoré sú oveľa zložitejšie. 

Priznám sa aj ja keď pijem penu z 
pohára, prekypujem múdrosťou, 
ale chvála bohu, keď odchádzam 
domov nechávam tie svoje geniálne 
nápady na stole. 
V minulom rozhovore si podal zopár 
informácií o výstavbe kúpaliska, čo 
je v tejto, dlhodobo najväčšej inves-
tičnej akcii   v meste nové?

Tak, ako som sľúbil, chcem in-
formovať našich občanov, že po 
zmenách v spoločnosti Kmet a.s., 
sa nám s ňou podarilo dohodnúť  
a tá zobrala naspäť svoje pripo-
mienky.  Tým bolo dňa 18. 7. 2018 
vydané stavebné povolenie na 
stavbu Rekonštrukcia krytej pla-
várne a kúpaliska. Pretože všetky 
dotknuté strany sa vzdali odvo-
lania, dňa 20. 7. 2018 nadobudlo 
stavebné povolenie právoplat-
nosť. V stredu 25. 7. 2018 som mal 
na stavbe kontrolný deň a môžem 
občanov informovať a nakoniec 
sami vidia, že na plavárni je čulý 
ruch a postupne sa práce presunú 
aj do vonkajšieho areálu. A bude-
me o nich pravidelne informovať.

Ilustračné foto V. Horváth

Plaváreň sa zmenila  na stavenisko, 
kde vládne čulý pracovný ruch

Horný koniec čakajú zmeny
Ako bude vyzerať Handlová o 10 rokov?

Pl
av

ár
eň
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Super! Niektorí neverci už nad touto investíciou lámali palicu  a aj 
my starší sme začínali pochybovať, že tam raz budeme so svojimi 
vnúčencami drať plavky na tobogáne.  Nielen kúpalisko je však  
témou dnešných dní. Občania Horného konca spísali svoje požia-
davky a predložili ich poslancom na MsZ. Bude sa mesto ich po-
žiadavkami zaoberať a  môžeš nám povedať, čo naši spoluobčania 
žiadali?

Áno, je to pravda, na MsZ vystúpili delegáti z Horného konca 
a požiadali o riešenie vypuklých problémov na Hornom konci.         
Ja som im prisľúbil, že sa s nimi stretnem osobne a preberieme 
ich požiadavky. 

Spoľahlivé cesty a chodníky sú dôležité nielen pre  pohodlnú a bez-
pečnú prepravu obyvateľov, ale hlavne pri výjazdoch záchrannej 
služby a požiarnej techniky.  Čo okrem ciest a chodníkov občania 
predložili  na spoločnom stretnutí a čo ste riešili priamo na Hornom 
konci?

Okrem ciest sa zameriame aj na zber separovaného odpadu a 
spolu s občanmi Horného konca sme vytipovali 3 miesta, kde sa 
vybudujú stojiská na separovaný odpad. Na Hornom konci sa do-
budujú tri nové hniezda mestského bezdrôtového rozhlasu tak, 
aby vyplnili hluché miesta. Neosvetlené časti Horného konca sa 

doosvetľujú novými lampami verejného osvetlenia. Vymenia sa 
staré zhrdzavené dopravné značky a zavesia sa nové označníky 
ulíc. Z titulu bezpečnosti sa doloží jedno dopravné zrkadlo na vý-
jazd na štátnu cestu. 

Horný koniec sa stáva zaujímavým miestom na bývanie, je tam re-
latívne pokojnejšie ako u nás na Partizánskej, kde počujeme  meno 
každej nevesty, či ženícha, ktorí majú svadbu v dome kultúry, kaž-
dý koncert a nemajú tam ani problémy s parkovacími miestami  a 
dopravou. Možno aj preto priťahuje mladých ľudí, ktorí si na Hor-
nom konci budujú svoje príbytky a prirodzene sa viac zaujímajú,      
v akom prostredí budú vychovávať svoje deti. Nám tu stavajú štyri 
detské ihriská, budú sa mať kde hrať aj deti na Hornom konci?

Ho
rn

ý k
on
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c

Nebudem uvádzať všetky požiadavky, lebo časť z nich nie je v 
pôsobnosti mesta Handlová a nakoniec boli zverejnené a od-
komunikované na internete. Chcem však zdôrazniť skutočnosť, 
že máme len jeden mešec peňazí a tak, keď niekomu alebo ne-
jakej mestskej časti dáme peniaze, inde budú chýbať. Preto sa 
aj s poslancami snažíme všetky požiadavky zoraďovať tak, aby 
investície boli prospešné pre čo najväčší počet občanov. Proste, 
nedá sa vyhovieť všetkým. Ale zopakujem ešte raz, oprava chod-
níkov a komunikácií v našom meste bude prevedená do  6. rokov. 
My sme v 2. roku týchto investícií a zatiaľ sme za tieto dva roky 
minuli bezmála 3 mil. €. Treba vydržať a za ostávajúce 4 roky 
opravíme všetky! Sľúbil som, že jedna tretina Starej cesty bude 
zrekonštruovaná ešte v tomto roku a zvyšok v roku 2019. V tom-
to roku bude rekonštrukcia cesty prebiehať v 3 etapách. 



Áno, Aťo, máš pravdu, že aj deti na Hornom konci si zaslúžia ih-
risko. Keďže mestský mešec nie je nafukovací, sľúbil som, že skú-
sim osloviť rôzne nadácie, aby som získal finančné prostriedky 
na vybudovanie detského ihriska. Dnes môžem informovať, že 
sa mi podarilo získať 12 000€ z nadácie Veolie na výstavbu ih-
riska, ktoré bude vybudované do polovice októbra v priestoroch 
futbalového ihriska.

svoje malé ratolesti, aby si ich dokázali udržiavať a aby sa nestali len 
miestom pre večerné posedávania spíjajúcich sa teenagerov, lebo 
aj to je handlovská realita. Môžeme tému Horného konca ukončiť? 

Ešte nie. Sľúbil som Hornokončanom, že v roku 2019 cez splno-
mocnenca vlády pre šport donesiem investíciu na vybudovanie 
multifunkčného ihriska s umelou trávou a vybudujeme ho na 
mieste súčasného futbalového ihriska. Rozdebatovali sme aj ďal-
šie veci, ako bezpečnosť chodcov, školský autobus a iné.Chcem 
informovať občanov Horného konca, že ako člen dozornej rady 

Som rád, že môžeme prinášať na našich stránkach občanom takéto 
pozitívne správy, bodaj by ich boli vždy plné noviny. Zhrnieme si 
to, v tomto roku sa v meste vybudujú dve ihriská s umelou trávou, 
štyri detské ihriská v meste a jedno v prímestskej časti Morovno a 
jedno na Hornom konci?

Áno, je to tak, ale neformálna skupina občanov v prímestskej 
časti Nová Lehota podala projekt na vybudovanie detského ih-
riska nadácii ORANGE. Pýtali 3000 €, dozvedel som sa, že im bola 
schválená čiastka 1500 €. Tak som im sľúbil, že ostatné dám ja.

No pomaly sa strácam v tých detských ihriskách, ale dôležité je, aby 
si ihriská našli rodičia so svojimi deťmi a aby tam okrem „naschvál  
ponechaných kamienkov“ našli pekné a  bezpečné prostredie pre 

stredoslovenských vodární a kanalizácií som požiadal o spra-
covanie projektovej dokumentácie na vybudovanie splaškovej 
kanalizácie na Hornom konci. So Slovenskou správou ciest rie-
šim svetelný priechod pre chodcov v miestach Bahnovej zákruty. 
A na záver, povedľa celej štátnej cesty budú vynovené  prístrešky 
autobusových zastávok aj na Hornom konci, aj v Novej Lehote. 

Pán primátor, kúpalisku a  Hornému koncu sme venovali prvú časť 
dnešného rozhovoru. 

Verím, že nielen mňa zaujíma ako to s našim mestečkom bude 
vyzerať o desať rokov. Bol som oslovený, aby som sa podieľal na 
príprave materiálu pre komisiu pre prípravu stratégie a akčného 
plánu pre transformáciu baníctva na hornej Nitre,  preto viem, že 
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si bol predsedom Vlády SR menovaný do tejto vládnej komisie. Môžeš 
nám povedať niečo viac o práci v tejto komisii?

Áno, je to pravda, v decembri 2017 Európska komisia vyhlásila Plat- 
formu pre uhoľné regióny v prechode. Nám sa podarilo, a to najmä 
zásluhou podpredsedu Európskej komisie  – Maroša Šefčoviča, do-
siahnuť to, že medzi pilotné projekty bola zaradená aj horná Nitra. 
To znamená, že v prvej fáze sú štyri pilotné projekty a to: Nemecko 
– Brandenbursko,  Poľsko – Sliezsko, Grécko – Severné Macedónsko, 
Slovensko – horná Nitra. 

Názov komisie je dosť dlhý, môžeš nám objasniť o čom tá platforma 
vlastne je?

Platforma je iniciatíva členských krajín Európskej únie, ktoré chcú do-
siahnuť prechod od uhlia k zeleným projektom. Odborne povedané – 
dekarbonizácia krajiny. 

Neznamená to snáď, že ideme zatvárať bane a rušiť elektrárne, ktoré spa-
ľujú fosílne palivá?!

Nie, platforma nie je o tom, že prikazuje zatvárať bane. Platforma 
nevyžaduje dátum, do ktorého sa majú členské štáty vysporiadať s 
baníctvom. Platforma nie je o určovaní energetického mixu. Platfor-
ma neprikazuje rušiť fosílne palivá ako zdroje na výrobu elektrickej 
energie. 

Platforma je šanca pre regióny, v ktorých je dominantný banícky prie-
mysel, pripraviť stratégiu pre budúcu  zmenu priemyslu. Ale hlavne, 
pretransformovať dožívajúci banský priemysel na iný druh priemyslu, 
inovatívnejší, čistejší, ekologickejší a pod. Ale pozor – transformácia 
musí byť ku všetkým spravodlivá, tak k baníkom, ako i k nebaníkom. 

A čo je hlavné, to aká má byť horná Nitra v budúcnosti, to vám nikto 
neprikáže, o tom musíme rozhodnúť my, v našich mestách a obciach. 

Ako prebieha príprava stratégie a akčného plánu, kto sa na tom podieľa?

Začalo sa to už vo februári tohto roku, keď bola zverejnená účasť hor-
nej Nitry na platforme. Združenie miest a obcí hornej Nitry iniciovalo 
vytvorenie štyroch pracovných skupín a to ekonomika a priemysel; 
doprava a energetika; zdravotníctvo a sociálne veci; turistický ruch, 
v ktorých sme požiadali odborníkov v našom regióne a verejnosť, aby 
nám pomohli formulovať ciele a zásady pre tvorbu stratégie. Potom 
sme oslovovali podnikateľov a hospodárske a priemyselné organi-
zácie, aby nám pomohli a ponúkli sme im možnosť formulovať svoje 
potreby pre budúci rozvoj svojich firiem. Ja sám som v našom mes-
te absolvoval bilaterálne rokovania s HBP a.s., Gewisom, Rialtom, 
Unipharmou, Agroproduktom a ponúkal som im možnosť byť súčas-
ťou budúcej transformácie. 

Podklady sú pripravené a čo sa bude diať ďalej, nezostanú len v šuflíku?

A to je to najdôležitejšie, čo bude nasledovať. Požiadali sme všetkých, 
aby svoje predstavy pretavili do konkrétnych projektov. Čo tu má byť 
na hornej Nitre, keď tu nebudú bane? Čo tu potom bude? Bolo predlo-
žených 82 konkrétnych projektov, z toho mesto Handlová predložilo 
13 a ako si spomínal, jedným z nich je aj tvoj projekt na podporu roz-
voja cestovného ruchu v regióne  Handlovská koruna. Teraz bude na-
sledovať výber tých najlepších projektov a následné hľadanie finanč-
ných prostriedkov na ich realizáciu. A to bude riadna fuška a ja chcem 
pri nej byť, lebo ide o našu budúcnosť a našu Handlovú. 

V mene našich čitateľov ti ďakujem za rozhovor.               
Vladislav Horváth

Primátor mesta Rudolf Podoba v rozhovore s podpredsedom EK Marošom Šefčovičom



MsP Handlová, volajte 24 hodín denne 046/168 00, 046/ 5475 007  alebo 0905 499 384 
a nezabudnite, ak ste svedkom protiprávnej činnosti, nahláste ju ihneď. Pozrite si aj odklik na webovom sídle mesta www.handlova.sk/mestský útulok a 
staňte sa majiteľom psíka. Kompletné štatistiky MsP nájdete na www.handlova.sk.

Odstávka elektrickej 
energie
Mesto Handlová a Stredoslovenská 
distribučná, a.s. oznamujú obyvate-
ľom mesta Handlová, že v mesiaci 
august 2018 z dôvodu vykonávania 
plánovaných prác na zariadeniach 
distribučnej sústavy príde k rozsiah-
lemu prerušeniu dodávky distribúcie 
elektrickej energie v meste Handlová, 
a to
• 3. augusta 2018 od 8.30 h do 15.30 h 
na ulici Štrajková
• 22. augusta 2018 od 8.00 h do 15.30 
h na uliciach Fučíková, Marka, Čulena, 
Šmeralova, Štrajková, Zápotockého, 
Železničiarska

Zamestnajte sa v Handlovej
ZŠ Školská hľadá: učiteľa pre nižšie 
stredné vzdelávanie s aprobáciou 
matematika – fyzika, učiteľa pre pri-
márne vzdelávanie, vychovávateľa/
vychovávateľku pre ŠKD na 50% úvä-
zok, asistenta/asistentku učiteľa pre 
zdravotne znevýhodnených žiakov 
od 1.9.2018. Uzávierka na predklada-
nie žiadostí o prijatie do zamestnania 
je 20. augusta 2018. Zoznam požado-
vaných dokladov k žiadosti o prijatie 
do zamestnania ako aj ďalšie podrob-
nosti nájdete na www.handlova.sk a 
úradnej tabuli mesta. Dátum predpo-
kladaného nástupu do zamestnania 
je 1. september 2018.

74. výročie Slovenského 
národného povstania
Slovenské národné povstanie bolo 
ozbrojené povstanie slovenských po-
vstaleckých jednotiek počas druhej 
svetovej vojny proti vstupu nemec-
kého Wehrmachtu na slovenské úze-
mie. Začalo sa 29. augusta 1944 ako 
obrana pred nemeckými okupačnými 
jednotkami, nepriamo bolo i útokom 
proti autoritatívnej vláde na čele s 
Jozefom Tisom, ako aj snahou byť 
na strane víťazných mocností druhej 
svetovej vojny. Centrom povstania 
bola Banská Bystrica. Nemecké jed-
notky povstaleckú armádu porazili v 
noci z 27. na 28. októbra 1944. Časť 
jej jednotiek prešla na partizánsky 
spôsob boja. Partizáni pokračovali v 
bojoch proti nacistom až do oslobo-
denia krajiny na jar 1945.

Tento významný medzník v našich 
dejinách si pripomenieme i v Han-
dlovej v utorok, 28. augusta 2018 o 
15,00 hod. na Námestí baníkov.

Pietna spomienka bude spojená s po-
ložením vencov a kytíc k Pamätníku 
padlým v SNP.

SLOVENSKÉ BANSKÉ 
MÚZEUM INFORMUJE

Máme za sebou prvú polovicu let-
ných prázdnin a my sa tešíme, že naša 
Prázdninová ponuka zaujala nie-
len detičky, ale aj dospelých. Keďže 
máme pred sebou ešte druhú polo-
vicu letného oddychu, rozhodli sme 
sa spríjemniť vám chvíle strávené v 
našom múzeu výstavou fotografií od 
fotografa, novinára, publicistu a fil-
mára Pavla Remiáša. Tento uznávaný 
fotograf pracoval takmer tri roky ako 
baník a neskôr ako vedúci propagač-
ného oddelenia Bane Cigeľ. Cielene 
sa venoval problematike baníctva na 
Slovensku. Získal desiatky ocenení na 
domácich i medzinárodných výsta-
vách. Výstavu s názvom ,,Banícky stav 
nech je velebený“ si môžete v našich 

priestoroch pozrieť v mesiacoch au-
gust a september. 
Aj naďalej vám ponúkame program 
každú prázdninovú stredu a piatok, 
kde v stredu objavíte svet ťažby hne-
dého uhlia s baníkmi a v piatok si mô-
žete vybrať, či si pozriete rozprávku 
alebo dokumentárny film s baníckou 
tematikou.

Tešíme sa na vás. Zdar Boh!
Objednať sa môžete u nás na čísle 
046/5423 973 , 0903 411 011 alebo 
elektronickou poštou na adresu sbm.
handlova@muzeumbs.sk 
Viac informácií na stránke www.mu-
zeumbs.sk/sk/handlova .

Zamestnanci SBM – Expozícia uhoľ-
ného baníctva na Slovensku, Hand-
lová

DEŇ 
bielych ruží 2018

piatok 10. august 2018, Handlová

Udalosti historicky prisúdili  Hand-
lovej, aby sa mesto stalo nositeľom 
myšlienky tohto pamätného dňa. V 
roku 2010 vzišiel z dielne poslanec-
kého klubu SMER – SD návrh  novely  
zákona o  štátnych sviatkoch, dňoch 
pracovného pokoja a pamätných 
dňoch, ktorú poslanci Národnej rady 
Slovenskej republiky schválili 26. ok-
tóbra 2010. Do kalendára pribudol 
pamätný deň Slovenskej republiky - 
10. august ako  Deň obetí banských 
nešťastí. Tento pamätný deň reaguje 
najmä na  najväčšiu banskú tragédiu 
v dejinách slovenského baníctva, 
ktorá sa udiala pred deviatimi rokmi  
10. augusta 2009 v bani Handlová.       
V tento deň vyhaslo 20 baníckych 
životov. Mesto a jeho obyvatelia na 
tento deň nikdy nezabudnú. Pres-
ne rok po tragédii sme v Handlo-
vej organizovali smútočný pochod 
mestom, odhalili sme pamätnú ta-
buľu pre spomienku na 20 baníkov 
a banských záchranárov, v roku 2011 
sme založili v meste tradíciu pamät-
ného dňa - Dňa bielych ruží, aby sme 
tento deň odlíšili od všetkých osta-
ných v našom meste. 

Program
9.30 h Posledné spojenie,
Pamätník  baníkov Handlová
Ul. 29. augusta
Rozozvučanie zvonov, uctenie si pa-
miatky obetí nešťastia delegáciou 
zástupcov HBP, a.s.

Počas celého Dňa bielych ruží, Pa-
mätník  baníkov Handlová – Ul. 29. 
augusta uctenie si pamiatky obetí 
nešťastia delegáciami i verejnosťou

18.00 h Stretnutie pri Pamätníku 
baníkov Ul. 29. augusta

• Položenie kytíc, zapálenie  sviec 
 a vzdanie úcty – vzácni hostia,  
 predstavitelia mesta
• Príhovor primátora mesta
• Položenie kytíc, zapálenie sviec 
 a vzdanie úcty – Handlovský 
 banícky spolok
• Banícka pieseň
• Tiché zhromaždenie

Kinochvíľky 
v digitálnom kine Baník
Nielen prvá polovica augusta, 
ale celý mesiac bude venovaný 
prázdninujúcim deťom.
Pripravili sme a to nielen pre 
malých  divákov KINOCHVÍĽKY. 
Každý utorok a štvrtok v au-
guste od 2.8 do 28.8. doobeda 
o 10.00 h premietame staršie 
rozprávky za vstupné 2 € pre 
všetkých. Veríme, že sa v kino-
sále  uvidíme v čo najväčšom 
počte. 
Pre deti je v premiére priprave-
ný od 3.8. kinotrhák RODINKA 
UŽASNÝCH 2 a na svoje si ur-
čite prídu aj starší diváci...pri 
pokračovaní MISSION IMPOS-
SIBLE, alebo pri hudobnom do-
kumente o speváčke WHITNEY 
HOUSTON.

Mediálnym partnerom ďakujeme za zverejnenie a tešíme sa na stretnutie v 
handlovskom digitálnom kine.

Cannisterapia v SENIOR CENTRE 
V SENIOR CENTRE HANDLOVÁ, n. o. sa konala cannisterapia. A čo to vlast-
ne je? Je to metóda, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, 
psychickú a sociálnu pohodu človeka. Motivuje k rehabilitácii a povzbu-
dzuje imunitu človeka prostredníctvom psychiky.

Dňa 12.7.2018 už po tretíkrát prijal naše pozvanie Vladimír Došek z ČR so svo-
jimi špeciálne vycvičenými nemeckými ovčiakmi, Madlou a Ginou. Na ich prí-
chod sa tešili nielen obyvatelia zariadenia, ale aj zamestnanci. 

Terapia u nás prebiehala skupinovo aj individuálne. Naši seniori  mohli psíkov 
nakŕmiť, učesať, prejsť sa s nimi na vôdzke, alebo len tak sa pomaznať. Počas 
individuálnej terapie v polohe ležmo boli doslova obklopení psími terapeut-
mi a užívali si spoločné chvíle. Pes má vyššiu telesnú teplotu, čím sa čiastočne 
môže utlmiť bolesť, prípadne uvoľniť stuhnuté svalstvo, a taktiež je príjemný na 
dotyk a pozitívne pôsobí na duševnú pohodu a náladu. Spokojnosť a úsmev na 
tvárach hovoril za všetko.

Stretnutie bolo úžasné a dúfame, že nás štvornohé terapeutky poctia svojou 
návštevou aj budúci rok.

Lucia Benešová, masérka

Hľadám do podnájmu 
jedno izbový byt, gar-
zónku. najlepšie na 720-
ke a pod. 0911 614050



Pohovka JamajkaSedacia súprava ComoSedacia súprava  „Smart“

SEDOSA

Váľanda Jana
Koberec Princess

Komoda Nena typ 3

Zrkadlo Malkia

Jedálenska stolička
Zaira

Stolná lampa Qenny Typ 13 

 99 €

Taburet Hríbik

22 €

22 €

59 €

288 €

8 €

779 € 489 €

nábytok

0917 539 165

PO-PI: 9.00 -17.00
www.sedosanabytok.sk

Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová

29 €
23 €

Jubilanti 
v mesiaci júl 2018

Mesto Handlová srdečne gratuluje
k životnému jubileu 70 rokov
Elene Gazdagovej 

Denný letný 
tábor 2018
Fenixácke letné tábory boli ne-
oddeliteľnou súčasťou môjho 
detstva, preto sa veľmi teším, že 
už druhý rok som sa mohla star-
sať o detské úsmevy ako animá-
torka. Počas tohtoročného letné-
ho putovania sme hľadali poklad, 
spoznávali netradičné športy a 
cestovali po atrakciách v našom 
okolí. Žrebčín Topoľčianky, ZOO 
Bojná, arborétum Mlyňany, hrad 
Strečno, aquapark Turčianske 
Teplice, Sklárne Valaská Belá, aj 
Mestský kynologický klub Hand-
lová. Tieto, a aj mnohé iné miesta 
sme navštívili tento rok.

O nabitý program hrami, aktivita-
mi a športom sme sa starali my, 
animátori Lukáš a Mária. Napo-
kon, veľmi ťažko sa nám lúčilo, 
lebo v našom tábore každoročne 
vznikajú nové priateľstvá, veselé 
momenty a zážitky. Za zásluhy 
sme predsa len otvorili dlho oča-
kávaný Táborový poklad, a hoci 
nám chýbal jeden jediný dia-
mant, pirátom sme zaspievali. 

Poklad sme si teda vybojovali, a 
už sa tešíme na budúce leto. Vidí-
me sa aj s Tebou?

 Animátorka Mária Maňáková

Bohatstvo z darov poľa a lesov
V júli a auguste vrcholili práce na poliach. Zasiata úroda dozrievala, bolo 
treba žať. Vyvrcholením prác na poliach bola žatva. Nasledovala oslava, ako 
prejav vďaky za dopriatu úrodu, dožinky. Tento staroslovanský zvyk sa na 
Slovensku udržiava od pradávna, ako pohanský rituál. V ňom ďakovali ľudia 
prírode za úrodu, niekde dokonca časť nezožatého obilia nechávali na poli, 
ako prejav úcty k božstvám. Z novej zožatej úrody obilia hospodári zviazali 
viazaničku, ktorú doma zavesili v kúte izby nad stôl, kde ostala až do jari. 
Zviazané snopy obilia hospodári  uskladňovali v stodolách. Z nich hospo-
dár vymrvil zrnká a použil ich do jarného osiva, aby zabezpečil opäť dobrú 
úrodu.  Pri oslavách  -  dožinkách, sa z obilia plietli veľké vence, ktoré diev-
čatá zdobili aj rôznofarebnými poľnými kvetmi. Vence vili žnice a prinášali 
ich gazdom, ktorým pole patrilo. Uvitý veniec odovzdával hospodárovi zvy-
čajne mladý, zaľúbený pár, ktorý pracoval pri kosbe. Uvitý veniec sa zavesil 
na priedomie, kde visel až do jari a ďalšej žatvy. Oslavy úrody boli spojené s 
veselicou, kde sa  podával upečený chlieb zo zomletej múky z novej úrody, 
ako aj sladké a slané koláče. Dožinky boli oslavou nielen novej úrody obilia 
na poli, ale stretla sa celá rodina. Varil sa guláš z ovčieho mäsa, rezance, piro-
hy, nechýbala pálenka, hudba a spev. Bola to vzácna chvíľa pre hospodárov, 
ktorí si po náročných dňoch na poli trochu oddýchli a zabavili sa. 

Dožinkami sa končili letné sezónne práce na poliach, začínal sa zber ovocia 
zo stromov a dopestovaná úroda sa začala uskladňovať na zimu.  Letné me-
siace boli nielen v minulosti, ale aj dnes spojené s obohatením jedálnička, 
a to hubami. Tie chodili do lesa zbierať malé a väčšie deti. Zbieranie húb v 
letných mesiacoch patrilo k tradíciám. Huby, ktoré v rodine neskonzumovali, 
krájali na menšie kúsky, mleli a v zimných mesiacoch používali ako výbor-
né korenisté dochucovadlo. V letných mesiacoch zbierali rýdziky, kuriatka, 
masliaky a samozrejme dubáky. Nazbierané huby v niektorých rodinách aj 
zasypávali soľou, zalievali do roztopenej masti. Z húb v rodinách pripravova-
li polievky, omáčky, rôzne kaše a samozrejme sušené nesmeli chýbať vo via-
nočnej kapustnici. V lese sa zbierali len huby, ktoré poznali a vždy len toľko, 
aby ostalo aj lesnej zveri. Dedinčania chodili zbierať aj lesné maliny, jahody, 
čučoriedky, či brusnice. V dedinskej kuchyni z ovocia varili lekvár, šťavy alebo 
ho sušili.  Aj jedálny lístok bol bohatší a ľudová strava pestrejšia. Obohacova-
li si ju o sladké múčne jedlá z novej úrody obilia a ovocia, z mlieka domácich 
zvierat, ktoré sa pásli na lúkach, v jedle sa objavoval tvaroch, bryndza, čers-
tvá zelenina a od augusta to boli aj zemiaky z novej úrody s kyslým mliekom 
a maslom. 

Blahoženie
Dňa 23. júla 2018 oslávil 

Anton Michele 

krásne 80. narodeniny. 

Len to najkrajšie, čo život môže 
dať, chceme ti pri tvojom jubileu 

priať. Nech zdravie, šťastie, 
láska a dobrota sú náplňou 
ďalších rokov tvojho života. 

So srdca želá manželka, 
deti s rodinami a sestry s rodinami.



Zrkadlo Malkia

NEMOCNICA Handlová 
2. súkromná nemocnica, s.r.o., SNP 26, 
972 51  Handlová, IČO 36339865 

Ponúka voľné pracovné pozície
Nemocnica Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o. ponúka možnosť zamestnať 
sa na pozíciách: sanitár, sestra, kuchár, pomocný kuchár a zdravotnícky asistent. Do 
pracovného pomeru prijme aj lekárov (môžu byť aj absolventi LF) pre tieto špeci-
alizačné odbory: cievna chirurgia, chirurgia, ortopédia, gynekológia, gastroentero-
lógia, otolaryngológia, oftalmológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. 
Kontakt: 046/5192 705, livia.rehakova@nemocnicahandlova.sk
Viac informácií nájdete na webe nemocnice: http://www.nemocnicahandlova.sk/

NEMOCNICA Handlová 
2. súkromná nemocnica, s.r.o., SNP 26, 
972 51  Handlová, IČO 36339865 

Ponúka na prenájom priestory 
v budove polikliniky vhodné na prevádzku ambulancií, resp. poskytovanie zdra-
votnej starostlivosti. Budova polikliniky je novo zrekonštruovaná, pred ňou sa na-
chádza bezproblémové bezplatné parkovisko. V ponúkaných sa nachádza aj verejná 
lekáreň. Priestory sú  ihneď voľné. Viac informácii na tel. č.: 046 5192 705.

Firma ponúka na pravidelnú prepravu 
novú skriňovú dodávku Ford Transit. 
Prevádzková hmotnosť je 2117 kg, 
šofér má dlhoročnú prax, preprava na Slovensku 
aj v zahraničí. 
Mobil: 0905 331 546.

Veľkosklad Flóra, Prievidzská 39, Handlová
Predaj nápojov, pivo, alkoholické a nealkoholické nápoje. Ponúkame tovar na komis. na 
svadbu, kary, jubilea, rodinné oslavy. Možnosť vrátenia tovaru. Nad 100 € dovoz k vám 

domov. T.č.: 0905 255 045        046/5475 090
Ponúkame autodopravu Fiat Ducato 1200 kg na prepravu, sťahovanie. Handlová 
a okolie. Cena dohodou. T.č.: 0907 313 483

V piatok 13. júla 20108 sme si v 
Handlovej pripomenuli 26. výro-
čie vyhlásenia Deklarácie SNR o 
zvrchovanosti Slovenskej repub-
liky  a 147. výročie založenia Slo-
venskej národnej strany zapále-
ním vatry zvrchovanosti. 

Pozvanie na túto udalosť prijali 
okresný predseda SNS Dušan Klas, 
krajský predseda SNS v Trenčíne Emil 
Divéky, prednostka okresného úradu 
v Prievidzi Silvia Siváková Nemcová,  
predsedníčka MO SNS Jarmila Po-
dobová, predseda MO SMER – SD 
Vladimír Buzalka, predsedníčka MO 
KSS Darina Dérerová, predsedníčka 
MO MS Dagmar Strmeňová, pred-
sedníčka MO Únie žien Eva Paráková, 
starostka obce Veľká Čausa Nikola 
Pekárová, starosta obce Chrenovec – 
Brusno Tibor Čičmanec a ďalší hostia.
Slávnostného príhovoru sa ujal Du-
šan Klas, predseda OR SNS v Prievidzi, 
zástupca primátora mesta Handlová 
a poslanec Mestského zastupiteľstva 
v Handlovej. Vo svojej reči vyzdvihol 
boj Slovákov za svoje sebaurčenie v 
priebehu dejín a lásku k Slovensku, 
k nášmu domovu. Prítomní hostia 
sa podpísali na trikolóru, ktorá zdo-
bí Lipku zvrchovanosti na Námestí 
baníkov. O kultúrny program sa za-
slúžili folklórny súbor Hájiček z Chre-

novca – Brusna a Poluvská muzika. 
O krátky historický exkurz k dejinám 
Slovenska sa postaralo združenie Via 
Historica. Počas priebehu osláv sa roz-
dával „šodroňák“ a na svoje si prišli i tí, 
ktorí dostali chuť na dobre vypečený 
špekáčik a slaninku. Stretli sa štyri-
dsiatnici a tí, ktorí stáli pri zrode Cesty 
rozprávkovým lesom., nakoľko poča-
sie prekazilo júnové stretnutie pri 40. 
ročníku podujatia.  
Handlovský Handpark, park pri ne-

mocnici sa zaplnil Handlovčanmi 
všetkých vekových kategórií. Piatkové 
popoludnie patrilo aj deťom, pre kto-
ré boli pripravené zaujímavé súťaže 
ako zatĺkanie klincov, hra o piškvor-
ky, kreslili sa pestré farebné obrázky 
a absolvovala adrenalínová trať. Deti 
si mohli dať namaľovať niečo pekné 
na tvár a vďaka jazdeckému klubu 
si zajazdiť na koňoch. V závere boli 
prítomné deti odmenené cenami z 
tomboly. Slnečné piatkové popolud-

nie strávilo v parku za nemocnicou 
viac než 500 ľudí. Vďaka patrí primá-
torovi mesta Handlová Rudolfovi Po-
dobovi, ktorý toto pekné podujatie 
sponzorsky podporil. Samozrejme aj 
členom MO SNS a všetkým prítom-
ným. Poďakovanie patrí aj mestským 
organizáciám MsBP Handlová, s.r.o., 
HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o., Domu 
kultúry mesta Handlová, Mestskej 
knižnici Handlová a DaMP Handlová. 

JO

V Handlovej sa opäť zapálila vatra zvrchovanosti 



Dňa 10.8.2018 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy
opustila drahá matka,
 manželka a starká 

Mgr. Viera Mažičová. 

S láskou spomíname.

Dňa 21.8.2018 by sa dožil 
90 rokov manžel, otec, starý 
otec, pradedo

Štefan Čomor. 

Spomína manželka, deti 
s rodinami, nevesta Alenka
s rodinou.

Dňa 22.7.2018 uplynulo 
22 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otec 

Jozef Šovčík.

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

Dcéra s rodinou.

Dňa 5.8.2018 uplynulo 
28 rokov, čo nás opustila 
milovaná matka 

Veronika Šovčíková. 

S láskou spomína dcéra, 
vnučky a ostatná rodina.

Dňa 29.8.2018 uplynie rok, 
čo od nás po ťažkej chorobe 
odišiel 

Ján Marušek. 

Spomínajú manželka a deti  
s rodinami.

Dňa 12.8.2018 uplynie 
9 rokov, čo nás opustila naša 
drahá a milovaná manželka, 
maminka a starká 

Mária Polušinová.
  

S láskou spomíname. 
Kto v srdci žije, neumiera.

Dňa 9.8.2018 uplynie 
40 rokov, čo nás opustil 
manžel a otec 

Jozef Gazdík. 

S úctou a láskou spomína 
manželka a deti s rodinami.

Ten, kto ťa poznal, spomenie 
si , kto ťa mal rád, nezabudol. 
20.8.2018 uplynie 10 rokov, 
čo nás opustil otec, dedko, 
kamarát 

Milan Mikuš.

S láskou spomínajú dcéry 
a syn s rodinami. 

Tíško spomíname. Chýbaš nám.

Dňa 17.7.2018 nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, 
otec, starký 

Ján Ganz
 vo veku 62 rokov. 

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, známym, su-
sedom, priateľom za účasť 

na poslednej rozlúčke dňa 20.7.2018, za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.
Ďakuje manželka Eva s dcérami Zuzkou a Evkou.

Dňa 2.8.2018 uplynie 
6 rokov, čo nás navždy 
opustil drahý manžel, otec 
a dedko 

František Kriško. 

Odišiel tíško, ako odchádza 
deň a v našich srdciach zostá-
va spomienka len.

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

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, známym, pria-
teľom, ktorí sa prišli navždy 
rozlúčiť dňa 25.6.2018 
s milovanou mamičkou, 
starkou, sestrou, švagrinou 

Emíliou Pavlíkovou, 

ktorá nás opustila dňa 20.6.2018 vo veku 75 ro-
kov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary. Dcéry s rodinami.

Dňa 2.8.2017 uplynie 
28 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel 

Alojz Vician. 

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

S láskou spomína manželka, dcéra s rodinou a 
ostatná rodina.

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, 
v srdci nám ostal žiaľ a smutné spomínanie. 

Dňa 10.8.2018 uplynie 
9 rokov od tragickej smrti 
nášho milovaného syna 

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

S láskou rodičia.

„Len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať, pokojný 
večný spánok ti vrúcne priať a s láskou v srdciach na 
teba spomínať.“ 

Dňa 29.7.2018 uplynul 
najsmutnejší rok, kedy nás 
opustil milovaný manžel, 
otec, starký, syn, brat, krstný, 
ujo, švagor a priateľ pán 

Ján Padúch z Handlovej. 

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

Smútiaca rodina.

Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal rád, nemôže 
zabudnúť. Tak, ako voda svojim tokom plynie, 
krásna spomienka na teba nikdy nepominie. 

Dňa 18.8.2018 uplynú 3 roky, 
čo nás náhle opustila naša 
drahá dcéra 

Antónia Ilešičová. 
Spomínajú rodičia, brat Jozef 
s rodinou, sestra Ľudmila
s rodinou , ostatná rodina a 
priatelia.

Dňa 12.8.2018 si pripomíname nedožitých 
77 rokov a 31.7.2018 sme si pripomenuli 
3.výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná 

mamička 

Olinka Antalová. 
S láskou a úctou spomínajú 
manžel Stanislav, deti Ivetka 
s rodinou, Olinka s rodinou, 
syn Stanko s dcérou, sestra 
Janka s rodinou, vnúčatá a 
pravnúčatá. Ľúbime ťa. 

V to ráno do sĺz a smútku za-
halený, bol tvoj odchod nečakaný. Prázdno a ticho, 
bolesť a žiaľ, kdeže je tvoja usmiata tvár. Hoci si 
odišla bez slova, na rozlúčku nebol čas, spomienky 
na teba zostanú navždy v nás. Nezabudneme.

spomíname...

16

V mesiacoch jún a júl 2018 
sme sa rozlúčili 

Ján Ganz, 62 rokov
Ivan Šuba, 71 rokov
Ing. Ján Dobrotka, 84 rokov
Ivan Kacz, 62 rokov
Anna Hromádková, rod. Tonhauserová 75 rokov
Zoltán Lenč, 66 rokov 
Zoznam v rubrike je vytvorený na základe sú-
hlasu pozostalých so zverejním informácie. Z 
dôvodu uzávierky novín je zoznam zverejnený 
vždy od 25. do 25. dňa v mesiaci. 
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Handlovským basketbalistom sa 
v uplynulom extraligovom roční-
ku podarilo vstúpiť do štvrťfiná-
lových bojov z ôsmeho miesta.              
V prvom kole play off sa im po-
stavil víťaz dlhodobej časti, Inter 
Bratislava. Kvalita štvrťfinálového 
súpera z Bratislavy bola nespor-
ne vysoká a záver súťaže sa preto 
Handlovčania snažili dohrať aspoň 
so cťou. V sérii hranej na tri zápasy, 
podľahli vtedy ešte stále úradujú-
cemu majstrovi vo všetkých troch 
zápoleniach.

Prišiel však čas nasmerovať pohľad 
dopredu a sústrediť sa na nastá-
vajúcu sezónu. Práve preto sa ma-
nažment handlovského Baníka v 
uplynulých týždňoch zaoberal obsa-
dením trénerského postu a hráčskej 
súpisky.  Po dôkladnom zvážení všet-
kých schopností napokon ohlásil, že 
sa handlovského kormidla v sezóne 
2018/2019 ujme štyridsaťročný ro-
dák z Považskej Bystrice Peter Torda. 
Úspešný a ambiciózny kouč, ktorý 
v sezónach 1998/1999-2001/2002 
obliekal handlovský dres, naštar-
toval svoju trénerskú kariéru v po-
važskobystrickom mládežníckom 
basketbale, kde vychoval mnoho 
úspešných hráčov, pôsobiacich ni-
elen na slovenskej extraligovej scéne, 
ale aj v zahraničí. Po jeho príchode 
zverejnili „baníci“ prvé mená hráčskej 
súpisky. Začiatkom júna predĺžil na 

hornej Nitre zmluvu dvadsaťpäťročný 
rodák z Popradu a odchovanec brati-
slavského Interu, Jakub Novysedlák. 
Vo vlaňajšej sezóne sa prepracoval 
do základnej päťky tímu a v handlov-
skom drese odohral 21 zápasov, na 
palubovke trávil v priemere 23 minút 
na zápas, počas ktorých zaznamená-
val 5,4 bodu, 2,5 asistencie a 2 dosko-
ky v jednom stretnutí. V závere dlho-
dobej časti ho ale potrápilo zranenie 
prsta na nohe a tak štvrťfinálové boje 
svojich spoluhráčov sledoval iba z la-
vičky.

Debut v handlovskom drese zažije 
dvadsaťštyriročný, 210 centimetrov 
vysoký odchovanec považskobystric-
kého basketbalu Jakub Petráš, ktorý 
v uplynulom období zbieral skúse-
nosti v zámorskej univerzitnej súťaži 
NCAA. Počas štúdia nastupoval za 
team Stony Brook New York, pôsobi-

aci v konferencii America East. V drese 
„Morských Vlkov“ trávil na palubovke 
v priemere trinásť minút, v nich dosa-
hoval päť bodov a tri doskoky na zá-
pas. Začiatkom júla pribudol na súpis-
ku Handlovej ďalší slovenský center, 
odchovanec handlovského basket-
balu, Michal Dolník. So zeleno-čier-
nymi predĺžil zmluvu na jeden rok. 
Ďalšia posila nenechala na seba dlho 
čakať a z útrob handlovskej športovej 
haly vyšlo štvrté meno, ktoré rozšíri 
súpisku „baníkov“ v nastávajúcom 
extraligovom ročníku. Kvarteto Slo-
vákov doplnil dvadsaťdeväťročný 
center Lukáš Hoferica. Odchovanec 
žilinského basketbalu vlani pôsobil v 
Komárne a za obuvníkov odohral 35 
zápasov. V nich trávil na palubovke v 
priemere 23 minút, zaznamenával 7,5 
bodu a 3,8 doskoku. Necelé tri týždne 
pred začiatkom predsezónnej prípra-
vy podpísal handlovský manažment 

prvý zahraničný kontrakt. Prvým 
legionárom na súpiske „zeleno-či-
ernych“ sa stal dvadsaťštyriročný 
absolvent University Of Maryland a 
hráč Tímu Baltimore Retrievers, Will 
Darley. Štúdium za veľkou mlákou 
ukončil v sezóne 2016/2017a jeho 
ďalšou zastávkou sa stala druhá naj-
vyššia nemecká súťaž – Pro A league, 
v ktorej nastupoval za celok Ham-
burg Towers. Uplynulú sezónu ukon-
čil v Rist Wedel, ktorý je účastníkom 
tretej nemeckej ligy.

Vedenie handlovského Baníka, na 
čele s prezidentom klubu Imrichom 
Weiszom, športovým riaditeľom Iva-
nom Kartáčom a s členom správnej 
rady Jozefom Tonhauserom, finišu-
je na skompletizovaní kádra, ktorý 
odštartuje letnú prípravu 6.augusta. 
Spomínaná trojica basketbalových 
nadšencov robí všetko pre to, aby 
nastávajúci súťažný ročník prinavrá-
til handlovským fanúšikom chuť po 
basketbale. To by sa ale nedarilo na-
pĺňať bez podpory mesta Handlová 
a jeho primátora Rudolfa Podobu, 
ktorý šport číslo jeden v meste zo 
všetkých svojich síl podporuje. 

Verme, že súpiska Handlovej, na kto-
rej v čase uzávierky novín chýbalo 
ešte osem hráčov, naberie na kvalite 
a že sa „zeleno-čiernym“ podarí napl-
niť predsezónne ciele. 

Pavel Procner

Basketbalisti handlovského Baníka na prahu novej sezóny

10 rokov SZUŠ Volcano
Školský rok 2017/2018 sa skončil a 
my sa tešíme zo všetkých úspechov, 
ktoré sa nám podarili. V tanečnom 
odbore zaznamenala naša škola 
prestížne celoslovenské, ale aj medzi-
národné a svetové úspechy. Za tie naj 
väčšie považujeme reprezentáciu na 
Majstrovstvách sveta v Chorvátsku, 
odkiaľ si naši tanečníci v silnej konku-
rencii priniesli titul Vicemajser sveta, 
4. a 5. miesto. Okrem toho sa podarilo 
našim najmenším prváčikom vybojo-
vať titul Majster Slovenskej republiky. 
Otvorili sme hudobný odbor a to hru 
na klavíri, bicích a flaute. Naši žiaci od-
prezentovali dva hudobné koncerty. 
Jeden vianočný a jeden na záver škol-
ského roka. Ako škola, ktorá sa snaží 
prezentovať prácu našich žiakov, sme 
sa zúčastnili nespočetného množ-
stva vystúpení, festivalov a akcií ako 
napríklad Streetball, Streetcup, Cesta 

rozprávkovým lesom, Deti pomáhajú 
deťom a mnoho ďalších. 
Z vlastnej produkcie sme priniesli 
projekt Z rozprávky do rozprávky 3, 
hallowenskú párty, maškartný ples, 
Týždeň tanca,  2. ročník S láskou k 
mame, hudobný koncert, Dance 
show a Mini dance show.
Volcano, ako škola,  ktorá poskytuje 
deťom akreditované vzdelávanie pre 
deti s umeleckým cítením pôsobí v 
Handlovej už desať rokov. 
Ďakujeme všetkým našim učiteľom, 
lektorom, trénerom, choreografom, 
rodičom za podporu a v neposled-
nom rade ďakujeme našim deťom, že 
sú plné chuti sa vzdelávať a posúvať 
svoje vedomosti stále vyššie a vyššie.
My si teraz trošku oddýchneme a v 
auguste hurá na tanečné sústredenie 
do Hronca.

Krásne prázdniny všetkým praje SZUŠ 
VOLCANO.

Handlovský basketbal 
smúti

Handlovský basketbal smúti! 
o veku sedemdesiat dva rokov odi-
šiel po ťažkej chorobe do basket-
balového neba bývalý hráč, funkci-
onár a tréner Ivan Šuba.

Ivan Šuba stál pri najväčších úspe-
choch handlovského basketbalu. V 
roku 1967 bol hráčom výberu legen-
dárneho trénera Dušana Lukášika, s 
ktorým Baníci po prvý raz postúpili 
do Československej ligy. 
Neskôr sa stal predsedom TJ Baník 
Handlová a v osemdesiatych rokoch 
prevzal trénerské žezlo pri doraste. 
Ani v mládežníckej súťaži pod je jeho 
vedením Handlová na úspechy dlho 
nečakala. V Československej lige sa 

mu podarilo s dorastencami získať vi-
cemajstrovský titul, ktorý je dodnes v 
histórii handlovského mládežníckeho 

basketbalu najväčším úspechom. 
Diváci mohli Ivana Šubu naposledy 
vidieť v drese Baníka 27.decemb-
ra 2012, v exhibičnom zápase pri 
príležitosti osláv sedemdesiateho 
výročia klubu. Pravidelne navštevo-
val extraligové zápasy Handlovej a 
žiaľ, do nového ročníka vstúpime s 
jedným neobsadeným sedadlom za 
zapisovateľským stolíkom, kde bolo 
jeho tradičné miesto. Už sa s Ivanom 
v handlovskej športovej hale nikdy 
nestretneme a neporozprávame, no 
spomínať budeme stále. Nikdy na 
teba nezabudneme, Ivan!

Česť Tvojej pamiatke!
Pavel Procner
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Tretiu júlovú nedeľu sa park za ne-
mocnicou v Handlovej, ktorý domá-
ci poznajú ako Handpark, takmer 
na celý deň premenil na jeden veľký 
letný piknik. Handlovské rodinky si 
rozložili deky a vychutnávali slnečné 
počasie a športové aktivity, ktoré si 
pre nich pripravilo mesto Handlová, 
Centrum voľného času Handlová 
(CVČ), detská organizácia Fénix, Wor-
kout Handlová, Crossfit – Makači, C.B. 
One, s.r.o.a handlovskí hasiči. Deti aj 
dospelí si mohli vyskúšať a zasúťažiť 
si v disciplínach zdvíhanie na hrazde 
alebo slackline – lezenie po napnutej 
šnúre, ktoré viedol workoutový nad-
šenec Aďo. Mladých ľudí oslovil aj 
zanietený Parkurista Paťo so svojimi 

prvkami sált a premetov. Účastníci 
pikniku si mohli pozrieť polhodinový 
funkčný tréning pod vedením trénera 
crossfitu Patrika Bakšu spolu s jeho 
zverencami a zasúťažiť si  v týchto 
športovo – silových aktivitách. Niek-
torí si počas pikniku opekali prinese-
né špekáčiky, vychutnávali relax na 
dekách alebo v hojdacích ležadlách. 
Pre tých najmenších boli k dispozícii 
detské atrakcie pod vedením CVČ 
Handlová. Myšlienka oddýchnuť si a 
spraviť niečo pre svoje fyzické pote-
šenie na Pikniku v Handparku sa v ne-
deľu 15. júla 2018 naplnila a všetci or-
ganizátori veria v jeho pokračovanie.

Igor Suchý, 
Centrum voľného času Handlová

Workout a relax do handlovského Handparku 
prilákal viac ako stovku návštevníkov

U NÁS TO STÁLE ŽIJE
Žijeme v malom meste a často poču-
jeme, že to tu nežije. Priniesť deťom a 
mládeži z Handlovej niečo, čo je úp-
lne bežnou vecou v hlavnom meste 
Slovenska, bolo našim cieľom. 

Máme talentovaných tanečníkov, 
ktorí chcú niečo dokázať, tak prečo 
im nedať viac príležitostí zlepšovať 
sa? Finančné náklady na cestovanie a 
samotné workhopy sú veľmi náročné 
a tak si to každá rodina nemôže do-

voliť. Nech sa páči. Máme to  doma. 
V tanečnej skupine DAZYA. Tanečné 
workshopy v štýloch jazzdance, hip-
-hop, footwork, dancehall, LA choreo, 
jazzfunk,highhellsdance a balet od 
januára do júna s uznávanými lektor-
mi: Katarína Roháčová (TO), Andrea 

Pellerová (BA), Barbora „Beshiu“ Žiš-
ková (BA), Emma Steindl (BA), Mirec 
Janík ,,Otec Mirec“ (BA) a Mgr. Art. 
Alena Výskoková (PD), to všetko zažili 
naši tanečníci. Okrem plnohodnotne 
využitého voľného času sa deti nau-
čili nové tanečné zručnosti, zabavili 
sa, spoznali úžasných učiteľov a pre-
svedčili sa o tom, že sny si treba plniť 
a makaťna nich. Veľmi nás teší, že 
každý lektor, ktorý nás navštívil, bol 
milo prekvapený z toho, ako nám to v 
Handlovej tancuje a koľko je tu šikov-
ných a zanietených tanečníkov. Vyslú-

žili sme si niekoľko krásnych pochvál, 
ktoré si nesmierne vážime a posúvajú 
nás vpred. Naši hostia u nás cítili rodi-
nu, lásku, pokoru a čo je viac? 
V našej tanečnej to jednoducho 
stále žije. 

TS DAZYA 

O banícky pohár súťažili 
psovodi v Handlovej
 

Kynológovia pozývajú v auguste na 
Edit Cup Handlová 2018
Mestský kynologický klub Handlová (MsKK) or-
ganizoval už po tretíkrát kynologické preteky „O 
banícky pohár“ mesta Handlová, ktorý sa konal 
7.7.2018 v areáli Základnej školy Morovnianska 
cesta Handlová. 

Súťaž tradične zaujala aj divákov, korí videli preteky  
psovodov a ich psov podľa národného skúšobného 
poriadku v kategóriách základné minimum (ZM), 
skúška všestranného výcviku – 1. stupeň (bez pa-
chových prácSVV1) a preteky podľa medzinárodné-
ho skúšobného poriadku v kategórii IPO1 – skúška 
všestranného výcviku, 1. stupeň (bez pachových 
prác). Na tomto ročníku sa zúčastnilo 25 pretekárov 
z celého Slovenska. Ich výkon posudzovali rozhod-
covia Ondrej Bihari a Bc. Ivan Teren.  Bez figuran-
tov by to na takýchto súťažiach nešlo. Tentokrát sa 
dohrýzť na ochranný rukáv nechali a poďakovanie 
patrí Liborovi Páleníkovi a Tomášovi Holečkovi. 

Celú organizáciu pretekov mal opäť pod palcom 
Rastislav Dobiš, predseda MsKK Handlová a za všet-
ko, čo ste na pretekoch videli, patrí vďaka tradič-
ným aj novým sponzorom: MsKK Handlová, mesto 
Handlová, Happy Dog, Ahrea SK, PEOPLE COCTAIL 
BAR&RESTAURANT a Z POLYTANU SK. V areáli ZŠ 
Morovnianska cesta neostal vďaka organizátorom 

nikto hladný ani smädný. Ak ste nestihli túto súťaž, 
kde na ihrisku a prekážkach vidíte spoluprácu ma-
jiteľa s jeho psom, oddanosť a poslušnosť, určite 
príďte na malé majstrovstvá Slovenska, 
jednodňové preteky v agility podľa národného 
skúšobného poriadku Asociácie Slovenských 
klubov Agility (ASKA) Edit Cup Handlová 2018, 
ktoré sa  budú konať v areáli základnej školy Mo-
rovnianska cesta Handlová v sobotu 25.8.2018.
Z rúk primátora mesta Handlová Rudolfa Podobu si 
v sobotu 7.7.2018 prebrali banícke poháre a vecné 
ceny títo súťažiaci:

Kategória ZM:
1. miesto: Zuzana Rusňáková, Kynologický klub 
NIKO so sučkou Donna KaranChesway, Americký 
stafordšírskybullteriér

2. miesto Róbert Konopásek, 
Mestský kynologický klub Handlová so psom Frodo 
La Rosa De Inca, Argentínska doga
3. miesto: Štefan Vaľuš, 
Kynologický klub Slovinky so psom: Aris, Nemecký 
ovčiak

Kategória SVV 1:
1. miesto:Terézia Sabová, 
Kynologický klub Anubisfarm Veľká Dolina so 
sučkou Fanta AnubistheSecond, Belgický ovčiak – 
Malinois
2. miesto: Jozef Mocko, 
Kynologický klub Lazany so sučkou AveLaslon, 
Nemecký ovčiak
3. miesto: Jozef Mlynka, 
Kynologický klub pri parku Žitavany so sučkou 
Broňa ZivadogFamily

Kategória IPO 1:
1. miesto: Zuzana Martináková, Kynologický 
klub DTC – Bystričany
so sučkou: Odysea Ad – Gur, Belgický ovčiak – Ma-
linois
2. miesto: Radoslav Pretóry, 
Kynologický klub DTC – Bystričany
so psom: Evžen Sali – Mir, Belgický ovčiak – Malinois
3. miesto: Marek Domanický,
 Kynologický klub DTC – Bystričany
so psom: Nero Ad – Gur, Belgický ovčiak – Malinois

JP a RŠ



Už tretí rok je neodmysliteľnou 
súčasťou leta v Handlovej denný 
letný basketbalový kemp ŠBK Han-
dlová, ktorý je určený deťom vo 
veku od 7 – 17 rokov. Basketbalové 
prázdniny sa konali v Handlovej v 
termíne od  9. 7. – 20. 7. 2018. Počas 
dvoch týždňov zažilo 90 detí chvíle 
plné basketbalu, tréningy s kvalifi-
kovanými trénermi, známymi osob-
nosťami a veľa zábavy. 

Tak, ako aj v predchádzajúcich roční-
koch letných kempov, tak aj v tohto-
ročnom,  bol pre deti od rána až do ve-
čera pripravený fantastický program. 
Každý deň absolvovali štyri hodiny 
kvalitného a špeciálne zameraného 
tréningového procesu. Nechýbala zá-
bava v podaní tanečnej školy VOLCA-
NO. Počas dvoch týždňov sa  na kem-
pe predstavili viaceré basketbalové 
osobnosti -  Tomáš Mrviš (extraligový 
hráč BK Inter Bratislava), Viktor Juríček 
(extraligový hráč SNV), Marek Kozlík 
(extraligový hráč BK Inter Bratisla-
va), Miroslava Mištinová (extraligová 
hráča MBK Ružomberok), Branislav Pí-
píška (extraligový hráč MBA Prievidza)
a ďalší.
Tréningy prebiehali pod vedením 
kvalifikovaných basketbalových tré-
nerov -  Tibora Jányho, Jána Beráneka, 
Maroša Minárika , Ericha Štaudingera, 
osobného kondičného trénera  To-

máša Hégliho  a asistentov trénerov. 
Zaujímavosťou kempu bola  účasť detí 
nielen z Handlovej, Prievidze a blízke-
ho okolia. Hoci hovoríme  o dennom 
kempe, deti naň cestovali aj zo vzdia-
lenejších miest, z  Komárna,  Žiliny 
či  Banskej Bystrice. Miesta na letný 
kemp boli obsadené už za dva dni, čo 
svedčí o  veľkom záujme detí o tento 
šport. 

Organizátor kempu  Ján Beránek:
 „Cieľom kempu bolo pripraviť pre deti 
naozaj zaujímavý  program počas 
dvoch prázdninových týždňov, učiť 
a zdokonaľovať sa v individuálnych 
zručnostiach, zažiť množstvo zábavy, 
spoznať nových kamarátov a tráviť 
zmysluplne voľný čas. Som veľmi rád, 
že sa nám podarilo pripraviť ďalší kva-
litný letný basketbalový kemp pre deti z 
Handlovej, ale aj z iných miest. Chcem 
sa touto cestou poďakovať Tomášovi 
Mrvišovi, hlavnej osobnosti kempu, 
ktorý priniesol veľkú motiváciu pre 
začínajúcich basketbalistov. Som ne-
smierne rád, že prijal pozvanie aj Tibor 
Jány, špičkový slovenský tréner, ktorý 
aktuálne pôsobí v Ostrave a pripravil si 
pre deti do detailov prepracované tré-
ningové procesy. 
V neposlednom rade patrí veľké ďaku-
jem všetkým trénerom, pomocníkom 
a hosťom, ktorí prišli a podporili náš 
kemp počas celých dvoch týždňov.“

Tréner kempu Tibor Jány: 
„Myslím, že sa nám všetkým podarilo 
pripraviť program, v ktorom sa každý 
kemper, či už bol alebo nebol baskeťá-
kom, mohol stopercentne uplatniť. Bolo 
veľmi milé, ako si obe strany vytvorili 
spoločné tímy a v hre sa kolegiálne za-
čiatočníkom prepáčil nejeden „dvoják“ 
alebo „kroky“ a tak mohla hra plynule 
pokračovať v duchu „tolerantných pra-
vidiel“. Som rád, že zvolená basketbalo-
vá náplň tréningov a forma realizácie 
s množstvom hry s aktívnou účasťou 
naších hostí sa stretla s nadšeným ohla-
som a záujmom u kemperov a kvalita 
vykonávania niektorých herných cviče-
ní prerástla vekový rámec zúčastnených 
kemperov. Hoci prípravu a metodický 
zámer basketbalových tréningov som 

mal na starosti ja, len vďaka pomoci 
asistentov a našich extraligových hos-
tí bolo možné dosiahnuť požadovaný 
zámer. Priznávam, že som sa veľmi rád 
zúčastnil oboch turnusov. 

Pripravili sme takmer 40 tréningov s 
basketbalovým zameraním tak, aby sa 
ich náplň neopakovala a aby zúčast-
nené deti mali aj v štvrtý deň tréningov 
chuť trénovať v nasadení a aby bol 
pripravený tréning nielen zábavou a 
dobrou náladou, ale aj tréning basket-
balových zručností. Je dosť možné, že 
to vyšlo, pretože poďakovanie mladých 
hráčov kempu za výborný tréning, či po-
tlesk po skončení tréningu bol pre nás 
najväčšou odmenou“.
                                                                     ŠBK

Všetko to odštartovalo v sobotu 
30.6. na ihrisku ZŠ Školská. Už tra-
dične slávnostným príhovorom a 
výkopom otvorili podujatie primá-
tor Handlovej Rudolf Podoba a ri-
aditeľka školy Ľudmila Pogádlová. 

Ako minulý ročník, tak aj tento, prví 
na ihrisko nastúpili starí páni, po nich 
deti, ženy – futbalistky aj ženy – ama-
térky, firemné tímy, muži z MFK Baník 
Handlová a FC Baník Prievidza a mno-
ho ďalších. Na ihrisku sa vystriedalo 
celkovo 297 hráčov.
„Chcel by som sa poďakovať každému 
jednému hráčovi, ktorý od úvodného 
výkopu až do skorých ranných hodín 
nastúpil na ihrisko, nakoľko počas dňa 
fúkal silný a chladný vietor“ , povedal 
Martin Uríček.
Pre návštevníkov bol pripravený pes-

trý program. Predviedli sa tanečné 
skupiny  VOLCANO, DAZYA a TM-Dan-
ce Company. Pre deti boli pripravené 
rôzne atrakcie, jazdenie na koňoch, 
maľovanie na tvár, púšťanie lampió-
nov, večerný ohňostroj.  

Obľúbená je večerná tombola, ktorá 
aj tento rok prilákala množstvo ľudí. 
V hre boli originál futbalové dresy 
s podpismi hráčov Martina Škrteľa, 
Juraja Kucku, Štefana Pekára, Igora 
Šemrinca, Martina Králika a reprezen-
tačný dres Stanislava Lobotku so všet-
kými podpismi  spoluhráčov z repre-
zentácie. Vyvrcholením tomboly bolo 
žrebovanie víťaza hlavnej ceny LED TV 
a špeciálnej ceny Zájazdu na vybraný 
futbalový zápas v rámci EÚ.  Po odo-
vzdaní všetkých cien sa mohlo pokra-
čovať ďalej. Na náladu  hrala skupina 

STAY TUNED a po nej nastúpili domáci 
interpreti  SUPA & JOZIS BENGERER EX  
(Moja reč), ktorí vyburcovali hlavne 
mladé publikum.

Zápasy na ihrisku prebiehali nepretr-
žite, o polnoci viedli Bôbari, góly pri-
búdali na jednej aj na druhej strane.
„Tento rok nás kríza obišla, a to aj vďaka 
tímu FC ALKO- JN CLUB, ktorý sa dob-
rovoľne spolu s domácim MFK Baník 
Handlová podujal na to, že pokryje 
hrou najkritickejšie ranné hodiny, medzi 
3,00hod až 5,00hod,“ opisuje priebeh 
M. Uríček.

O ôsmej hodine rannej bolo skóre vy-
rovnané 222:222. V nedeľu 1.7. sa na 
ihrisku predstavili mužstvá hasičov a 
polície. ihrisku predstavili mužstvá ha-
sičov a polície. Po nich nastúpili mladé 

nádeje z mladšej a neskôr zo staršej 
prípravky. Poslednú hodinu šiesteho 
ročníka Hornonitrianskej futbalovej 
nonstopky odohrali  starí páni. 
„O dvanástej bol slávnostným písknu-
tím ukončený 24-hodinový maratón 
a Bôbarom bol odovzdaný putovný 
pohár za víťazstvo v šiestom ročníku. 

Na záver organizátor akcie poďakoval 
za účasť všetkým zúčastnením a odo-
vzdal riaditeľke ZŠ Školská finančný 
výťažok z tomboly, ktorý pôjde na roz-
voj športových futbalových tried,“ uza-
vrel M. Uríček.

Hornonitrianska futbalová 24-ka:
Krekáči - Bôbari 255:273

FOTO: MG PRODUCTION
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6. ročník futbalovej nonstopky úspešne za nami
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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

JD - PLAST, s.r.o.

Každý človek by mal poznať históriu 
svojej rodiny, rodinného domu, dediny, 
mesta, okolia, aby vedel, z akých kore-
ňov pochádza. Bude si ctiť svoju minu-
losť, seba ale aj druhých a všetkých. Po-
chopí, že vždy a všetko vzišlo z nejakej 
minulosti. Až potom si bude skutočne 
vážiť prítomnosť. (Ovídius) 

Pri príležitosti 25. výročia vzniku Slo-
venskej republiky pripravil MO MS v 
Handlovej výtvarnú súťaž pre žiakov 
2. stupňa základných škôl  a ose-
mročného Gymnázia I. Bellu s cieľom 
pozdvihnúť národné povedomie mla-
dých Sloveniek a Slovákov a poukázať 
na fakt, že napriek pomerne mladé-
mu veku má Slovensko  bohatú histó-
riu a pestrú ľudovú kultúru.

Do výtvarnej súťaže sa zapojila ZŠ na 
Mierovom námestí s počtom 22 prác, 
ZŠ na Školskej ulici s dvomi prácami, 
Gymnázium I. Bellu reprezentovali 
3 práce a 3 práce boli zo ŠZŠ. Na ce-
lomestskom podujatí dňa 13. júla 
2018, ktoré verejnosť pozná pod ná-
zvom Vatra zvrchovanosti a ktoré je 
venované podpísaniu Deklarácie o 
zvrchovanosti Slovenskej republiky, 
boli vystavené všetky výtvarné práce.  
Handlovčania vybrali tie, ktoré sa im 
najviac páčili:

Bojnický zámok, autorka M. M. – ZŠ na 
Mierovom námestí
Devín a Ľudovít Štúr, autorka N. M. - 
ZŠ na Mierovom námestí
Portrét Hany Gregorovej, A.V.H. - 
Gymnázium I. Bellu
Čičmany, N. B. – ZŠ na Mierovom ná-
mestí 
Slovensko na ceste od roku 1993 po 
rok 2018 -  kolektív žiakov zo ŠZŠ 

Ťažko hovoriť o víťazoch súťaže, lebo 
víťazmi sú všetci, ktorí venovali svoj 
čas výtvarnej aktivite a v rámci svojich 
možností zvečnili na výkresoch kúsok 
slovenskej histórie. Poďakovanie patrí 
nielen žiakom, ale predovšetkým pe-
dagógom, ktorí vedú svojich zveren-
cov k tomu, aby kultúrne dedičstvo 
našich predkov neupadlo do zabud-
nutia.  Vecné a sladké odmeny, ktoré 
boli zakúpené s finančnou podporou 
Matice slovenskej, doručia členovia 
MO MS žiakom v septembri na začiat-
ku školského roka 2018/2019.

História je svedkom doby, dňom 
pravdy, životom pamiatky, majstrom 
života a hlásateľom uplynulých čias. 
(Lengsfeld)

Dagmar Strmeňová

25 ročné Slovensko a jeho bohatá história

Janko Kulich & Kolegium

Podnikateľský inkubátor ponúka 

- tlač fotografií až do formátu A1
- fotografické služby
- foto na preukážky
- grafické práce
- kopírovacie služby
- viazanie, laminovanie
- prenájom priestorov na oslavy, schôdze...

0907774280, 5444013, www.inkubatorhandlova.sk


