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Cesta rozprávkovým lesom
Nový riaditeľ handlovskej nemocnice

O kôš mesta Handlová
SME MAJSTRI SVETA Na Deň baníkov nás čaká 

bohatý program

Na Okružnej pribudnú 
polopodzemné kontajnery

Prajeme vám 
pekné leto



Rodinné podujatie sme organizo-
vali v Handlovej po štyridsiatykrát 
a kvôli dažďu bude mať pokračo-
vanie pre štyridsiatnikov a tých, 
ktorí stáli pri jeho zrode. Poduja-
tie, závislé na počasí, vždy vzbu-
dzuje diskusie u organizátorov, 
návštevníkov. Napasovať naprí-
klad tohtoročných 195 účinkujú-
cich a organizátorov na iný deň je 
poriadna fuška a predpovede po-
časia na iný termín boli podobné. 
Preto vďaka, milí návštevníci, ktorí 
ste prišli. Bolo vás presne 1475 a 
okrem jednej skupinky, ktorá do 
lesa vstúpila niečo po 13.00 h, ste 
všetci videli a zažili Cestu rozpráv-
kovým lesom. Potom začalo pršať, 
pršalo hodinku a zase bolo slnko. 
Iba tráva ostala mokrá a cesta za-
blatená.
V sobotu 23. júna 2018 sa od 10.00 h 
začala lúka na Jednej studničke plniť 
rodinami. Prilákal ich 40. ročník Cesty 
rozprávkovým lesom, ktorý u organi-
zátorov zľudovel pod skratkou CRL. 
Táto skratka, namaľovaná v šípke na 
cestách, vás priviedla do rozprávko-
vého lesa už z námestia. Prvý vstup 
do lesa bol o 10.30 h, posledný o 
13.00 h a okrem rozprávkovej cesty 
lesom ponúkla lúka na Jednej stud-
ničke atrakcie a hry. O 12:40 h sa 
pódium malo zaplniť štyridsiatnikmi 
a tými, ktorí stáli pri zrode podu-
jatia. Program sa trochu posunul a 
stretnutie prerušil dážď. Rozprávkoví 
jubilanti  nebuďte smutní, pretože si 
to vynahradíme na Vatre zvrchova-
nosti, v piatok 13.7. 2018 v Handpar-
ku. Týmto srdečne pozývame. Danka 
a Janka na pódiu nestihli vyrozprávať 
svoj zaujímavý príbeh, ale rodinka 
Gričových a Hniliakových sa pred-
viedla na tému triedenia odpadu.

Cesta rozprávkovým lesom sa v Han-
dlovej organizuje dlhé roky vďaka ľu-
ďom, ktorí jej verili od počiatku. Verili 
a veria dodnes, že spojenie rodiny s 
prírodou a zábavou je výborným ná-
padom a na začiatku im verilo každý 
rok aj tritisíc návštevníkov. Možno 
preto, že nikto taký čarovný les v na-
šom okolí nikdy neorganizoval a viac 

sa chodilo do prírody. Pozrite si mená, 
ktoré boli pri jeho zrode a ak vám nie-
ktoré chýba, alebo ste sa nenašli, pro-
síme, príďte medzi nás.
Prvé tri roky organizovali podujatie 
turisti, spomeňme tu za nichImricha 
Izáka aPetra Paulíka a bola to turistic-
ká trasa na Tri studničky. Aby stúpol 
záujem o turistiku, išlo sa pešo z mes-
ta do lesa, kde vedúce vtedajších škol-
ských družín pripravili súťaže pre deti. 
Potom od roku 1981 sa konal pod 
záštitou Domu detí a mládeže v Han-
dlovej  (dnes CVČ) v spolupráci s TJ 
Plameň pri DDaM. Na organizácii CRL 
sa podieľa od roku 1983 Mária Solári-
ková, riaditeľka CVČ. Vlastne CVČ bolo 
ako hlavný organizátor takmer 30 ro-
kov. Neskôr, keď sa  redukoval počet 
zamestnancov v CVČ, toto odovzdalo 
„hlavné žezlo“ Jozefovi Ondrišovi – 
vtedajšiemu predsedovi Komisie kul-
túry pri MsZ, ktorý v spolupráci s CVČ 
a domom kultúry, ktorý viedol Jozef 
Suchý, pokračovali. Organizátorská 
taktovka tohto rodinného podujatia 
ostala v rukách Domu kultúry mes-
ta Handlová pod vedením Jarmily 
Žiškovej a dom kultúry sa postupne 
obklopil vzácnymi a nenahraditeľný-

mi dobrovoľníkmi, občianskymi zdru-
ženiami. Podľa slov Márie Solárikovej: 
„Na väčšine ročníkov sa v rámci cesty 
lesom podieľali okrem mojich kolegýň 
hlavne Jozef Suchý, Mária Judická, 
Marta Švecová, Arpád Kozsta, Aťo 
Horváth, Miroslav Silný a Ján Lenč 
– Král lesa, ktorí bezplatne pripravova-
li a obhospodarovali svoje stanovištia 
(Kubko a Maťko, Chrobák Truhlík...). 
Celé roky nám zadarmo robila ježiba-
bu Anna Balážová. Na prvých asi 10 
ročníkoch (po tých troch turistických) 
bola celá organizácia CRL na Hildegar-
de Radovskej a Darinke Šafárikovej, 
ktorá od roku 2003 (naše CVČ prešlo 
pod mesto) pomáhala z pozície mesta 
zháňať sponzorov na toto podujatie, 
robila každý rok obložené žemle pre 
celý organizačný štáb (zhruba 100 ľudí) 
a varili guláš. Naša Žofka Martišová 
(pozn. dnes 103 ročná dáma, Čestná 
občianka mesta) priamo v lese pražila 
lokše a varievala v kotline guláš.“

O zábavu sa na okrúhlom ročníku CRL 
postarali Divadelná spoločnosť Prie-
vidza, tanečné a hudobné vystúpenia 
handlovských tanečných škôl DAZYA 
a VOLCANO, SAULE – bublinová a 
balónová show, Vranovské chodúľo-

vé divadlo, Handlovský kynologický 
klub, Centrum voľného času Handlo-
vá, Slovenské banské múzeum - expo-
zitúra Handlová, Detský a mládežníc-
ky parlament mesta Handlová, Zák-
ladná umelecká škola Handlová (ZUŠ) 
– literárno dramatický odbor pod 
vedením Kataríny Dupkalovej, hand-
lovskí hasiči. Moderovania sa zhostili 
Branislav Čukan a Ján Chobot, ktorý 
sa postaral aj o hudobnú produkciu. 
Nechýbalo občerstvenie. Fotogalériu 
si pozrite na www.handlova.sk, v sek-
cii O Handlovej.

PS: Do Handlovej sa prišli učiť ako 
robiť rozprávkový les možno z dvad-
siatich iných miest a pani Pavlíková 
napiekla na prvú cestu 500 perníkov. 
Výška prvého vstupného boli 3 ko-
runy a prvý guláš sa varil na obyčaj-
ných plynových varičoch. 

Na začiatku cesty „Cesty rozprávko-
vým lesom“ bola organizácia podu-
jatia podľa prvých organizátorov prí-
jemne stráveným časom aj napriek 
tomu, že to robili zadarmo a „na ko-
lene“.  

Ako sa robí Cesta rozprávkovým lesom 
sa chodili učiť do Handlovej
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Hurá, prázdniny
Je pol ôsmej a slnko mi cez otvo-
rené okno zohrieva ľavé rameno. 
Deti práve pobehujú s kvetinami 
po uliciach. Vysvedčenie. Ak som 
doteraz tvrdil, že nie je leto, po 
dnešku mi to už nikto neuverí. 
Dva mesiace prázdnin. Ako rád 
by som si to zopakoval! A nie 
jeden kvietok, ale rovno 60, za 
každý deň jeden, by som vyložil 
učiteľke na stôl. A vo vnútri kytice 
by bol lístok „Dovy v sebtembry“, 
nech na mňa nezabudne. 

Leto, to je čas oddychu a relaxu. 
Viacerí z nás utečú k moru, nieko-
mu stačí záhradka alebo pre-
chádzky po našej prírode. Je čo 
pozerať  a objavovať. Koľkokrát, 
keď sa zamyslím a zídem z chod-
níčka, objavím zaujímavé miesta 
aj tu pod Trieskami. Vedeli, ste 
že najvyšší vrchol na východe 
handlovských hôr sa volá Tries-
ky? Nenápadný kopček, 941,8m.     
Vyjdite si tam a cez Havraniu a 
Jazvečiu skalu sa spustite Vyso-
kou na Hasičskú lúku. 

Objavíte skalné útvary, ktorým 
budete chcieť dať mená. Ja som 
si tiež jeden pomenoval - Baní-
kov zub. 

Ak budete mať šťastie, uvidíte 
aj medveďa. Nemusíte sa báť,               
v lete žerú len zlých. Ak máte 
radi iný adrenalín, vyjdite fera-
tou na Veľký Grič. Romantikom 
odporúčam večernú prechádzku 
okolo rybníka na Hornom konci. 
A ak sa budete chcieť vytiahnuť 
pre návštevou, vyzujte si topánky 
a poprechádzajte sa po bažinách 
pod Martinkou. 

Pekné chvíle počas leta môžete 
zažiť aj u nás a za Handlovské 
noviny vám ich prajeme čo naj-
viac.

Vladislav Horváth

Vo štvrtok 31. mája 2018 sa vo Veľ-
kej zasadacej miestnosti stretol po-
slanecký zbor mesta Handlová na 
svojom 37. zasadnutí v počte 15 z 
celkového počtu 19 poslancov. 

V programe rokovania bolo 13 bo-
dov.  Po úvodných slovách primáto-
ra mesta Rudolfa Podobu si poslanci 
vypočuli Výsledky hospodárenia 
mestských príspevkových organizácií. 
Mestská knižnica skončila rok 2017 s 
prebytkom na účte. Výsledok hospo-
dárenia Domu kultúry mesta Handlo-
vá predložila Jarmila Žišková, ktorá 
informovala, že mestská organizácia 
za rok 2017 skončila s prebytkom 5 
197,73 EUR. Poslednou bola správa o 
výsledkoch hospodárenia mestskej 
plavárne, ktorá skončila s kladným 
výsledkom vo výške 18 110,86 EUR. V 
mesiaci december 2017 plaváreň pre-
rušila na niekoľko mesiacov svoju čin-
nosť a v súčasnosti prechádza kom-
plexnou rekonštrukciou celý objekt 
plavárne aj vonkajší areál kúpaliska. 
Hlavné slovo počas zasadnutia patrilo 
vedúcemu ekonomického oddelenia 

MsÚ  Petrovi Mendelovi. Prítomných 
oboznámil o výsledkoch inventarizá-
cie záväzkov a rozdielu majetku mes-
ta Handlová za rok 2017, a predložil 
poslaneckému zboru Záverečný účet 
mesta Handlová za rok 2017.  Záve-
rečný  účet a celoročné hospodárenie 
mesta Handlová za rok 2017 poslanci 
schválili v počte 15 poslaneckých hla-
sov a rozhodli aj o použití finančného 
prebytku  rozpočtového hospodáre-
nia vo výške 190 351,05 EUR za rok 
2017 a odporučili ho presunúť na 
tvorbu  rezervného fondu. Poslanci si 
vypočuli aj stanovisko hlavnej kontro-
lórky mesta Handlová  Dany Bedušo-
vej o výsledkoch hospodárenia mesta, 
škôl a školských zariadení v roku 2017 
a správu auditorky o overení účtovnej 
závierky mesta Handlová zostavenej k 
31. decembru 2017.

Následne schválili použitie rezerv-
ného fondu vo výške 23 511 EUR  na 
komplexnú rekonštrukciu prístreškov 
na autobusových zastávkach v meste 
so zapracovaním do najbližšej zmeny 
rozpočtu mesta Handlová roku 2018.

Poslanecký zbor sa zaoberal vyhod-
notením ponúk bankových inštitúcií 
k prehodnoteniu a prolongácií konto-
korentného úveru vo výške 200 000 €, 
prehľadom nákladov na vedenie účtu 
tohto úveru v rokoch 2011 – 2017. 
Poslanci prijali odporučenie, ktoré 
im bolo predložené, a tak pre mesto 
Handlová ostáva aj na ďalšie obdobie 
so zohľadnením podmienok financo-
vania ako najvýhodnejším partnerom 
Slovenská sporiteľňa, a.s.

V závere rokovania Jaroslava Maslí-
ková, odborná zamestnankyňa škol-
ského úradu, informovala o počtoch 
zapísaných detí na povinnú školskú 
dochádzku v nadchádzajúcom  škol-
skom roku 2018/2019. Základná škola 
(ďalej ZŠ) Mierové námestie do 1. roč-
níka prijala 46 detí a otvorí dve prvé 
triedy. ZŠ Morovnianska cesta otvorí 
tri triedy prvákov a jednu triedu pre 
deti prijaté do nultého ročníka. ZŠ 
Školská zapísala 44 budúcich prvákov 
a otvorí dve triedy. 

JO, ilustračné foto VH
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Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Handlová rozhodli o použití rezervného fondu

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE

Leto s dobrou knihou a rozprávka-
mi! Prázdninové stredy v knižnici 
pre deti (ale aj pre rodičov a starých 
rodičov).

Každú stredu o 10.00 hodine spestrí-
me deťom prázdninové dopoludnia 
hlasným čítaním. Počas „Rozprávko-
vých dopoludní v knižnici“ si budeme 
spolu s deťmi (prípadne aj s rodičmi a 
starými rodičmi), čítať najkrajšie, naj-
zaujímavejšie, najveselšie rozprávky 
a príbehy z obľúbených kníh. Zážitky 
z dobrodružnej cesty po svete kníh a 
príbehov si deti doplnia v tvorivých 
dielňach. Všetky práce budú na konci 
prázdnin vyhodnotené a tri najkrajšie 
odmenené. 
Vstup na podujatia je pre deti 
aj dospelých zdarma.        
  4.7.   Rozprávky z múzea záhad 
 a tajomstiev 

11.7.   Lebo musím!
18.7.   Rozprávky o psíčkovi a mačičke 
25.7.   Môj dedko Rýchly šíp
  1.8.   Osmijanko rozpráva ... 
15.8.   Ema a ružová veľryba
22.8.   Môj brat nemá brata  
30.8.(štvrtok) Myšiak Samuel a jeho 
cesta okolo Slovenska na bicykli 

Zmena otváracích hodín  
Mestská knižnica bude počas prázd-
nin od 2.7. do 31.8. 2018 otvorená: 
pondelok–piatok 8.00 – 17.00 h

Súčasťou Mestskej knižnice je letná 
čitáreň pred knižnicou. V príjemnom a 
útulnom prostredí si tu môžu čitatelia 
posedieť, prečítať dennú tlač, časopi-
sy. Z malej výstavky na terase sa môžu 
dozvedieť zaujímavosti o niektorých 
miestach v Handlovej a okolí, ktoré sa 
oplatí navštíviť.    
Nezabudnite navštíviť knižnicu 
a požičať si knihu na dovolenku! 



Vďaku čestným darcom krvi preja-
vil na troch stretnutiach primátor 
Handlovej Rudolf Podoba. Na jeho 
pozvanie sa zišli na pôde mesta 
darcovia, ktorí v období rokov 
2012 -2017 získali od Slovenské-
ho Červeného kríža bronzovú, 
striebornú, zlatú, diamantovú 
Janského plaketu a Kňazovického 
medailu. Spolu obdržali pozvanie 
119 darcovia z Handlovej. 

Primátor mesta Rudolf Podoba sa pri-
hovoril prítomným čestným darcom 
krvi s poďakovaním za ich ušľachti-
losť a prirovnal darovanie krvi k sku-
točnému daru života: „Darovanie krvi 
by sa malo považovať nielen za mo-
rálnu, ale aj ľudskú povinnosť. Je to 
ukazovateľ uvedomelosti občanov, 
ich kultúrnej vyspelosti  a morálnej 
úrovne. Darovanie krvi je prejavom 
vzájomného vzťahu ľudí a rozdiel 
medzi úlohou darcu a príjemcu je v 
našej uponáhľanej dobe len otázkou 
času a často aj náhody. Medzi nami 
sú ľudia, ktorí pochopili túto otázku 
hlbokej ľudskej zodpovednosti a da-
rovanie krvi je pre nich samozrejmou 
záležitosťou.  Týmto ľuďom, práve 
vám, aktívnym bezplatným darcom, 
ktorí robia našej spoločnosti neoce-
niteľnú službu, patrí vrúcne poďa-
kovanie. Poďakovanie patrí aj vašim 

blízkym a zamestnávateľom, ktorí vás 
podporujú a vychádzajú vám v ústre-
ty. Ste posolstvom pre svoje okolie, 
apelom pre generáciu detí a príkla-
dom mládeži“, uviedol primátor vo 
svojom príhovore k darcom. 

Čestní darcovia, ktorí boli ocenení 
Slovenským Červeným krížom za viac-
násobné bezplatné darovanie krvi sa 
podpísali do pamätnej knihy mesta 
a obdržali od mesta Handlová malý 
darček v podobe značkových náram-
kových hodiniek s venovaním a roč-

ným bezplatným cestovným na MHD, 
ktoré zabezpečilo mesto v spolupráci 
s dopravcom SAD Prievidza, a.s..

Slávnostné prijatia v obradnej sie-
ni mesta pokračovali posedeniami 
primátora mesta  s darcami v Malej 
zasadacej miestnosti MsÚ Handlová. 
Júnové stretnutia boli organizované 
zo strany mesta pri príležitosti Sveto-
vého dňa darcov krvi 2018, ktorý sme 
si pripomenuli 14.júna 2018. 

V Handlovej v období rokov 2012 
-2017 bolo Slovenským Červeným krí-

žom ocenených 119 Handlovčanov, 
z ktorých spolu získali 50 darcovia 
bronzovú Janského plaketu (ženy 10 
odberov, muži 10 odberov), 32 dar-
covia striebornú Janského plaketu 
(ženy 20 odberov, muži 20 odberov), 
28 darcovia zlatú Janského plaketu  
(ženy 30 odberov, muži 40 odberov), 
5 darcovia Diamantovú Janského 
plaketu (ženy 60 odberov, muži 80 
odberov) a 4 darcovia Kňazovického 
medailu (ženy 80 odberov, muži 100 
odberov).                                                 JP

Čestným darcom krvi sa poďakoval primátor Handlovej v obradnej sieni mesta

Prerušenie dodávky 
elektriny

Mesto Handlová a Stredoslovenská 
distribučná, a.s. oznamujú obyva-
teľom mesta Handlová, že v mesia-
ci júl 2018 z dôvodu vykonávania 
plánovaných prác na zariadeniach 
distribučnej sústavy príde k rozsiah-
lemu prerušeniu dodávky distribúcie 
elektrickej energie v meste Handlo-
vá, a to
• 3. júla 2018 v čase od 6.30 h do 
19.30 h na uliciach Pod šachtou, Sta-
rá cesta, Žiarska
• 5. júla 2018 v čase od 6.30 h do 
19.30 h na uliciach Ciglianska, Stará 
cesta, Žiarska
• 9. júla 2018 v čase od 6.30 h do 
19.30 h v prímestskej časti Nová Le-
hota
• 11. júla 2018 v čase od 8.30 h do 
14.30 h v časti Remata

Zvoz triedeného odpadu 
HATER – HANDLOVÁ, spol. s r.o.

V mesiaci júl 2018 bude zvoz
 triedeného odpadu nasledovne: 
Mesto Handlová, Horný koniec, prí-
mestská časť Nová Lehota:

Plasty   11. a 25. júl 2018
Papier   4. a 18. júl  2018
Sklo  10. júl 2018
Kovové obaly  31. júl 2018

Dolný koniec, prímestská 
časť Morovno
Sklo  6. júl 2018
Plasty 20. júl 2018 
Papier 13. a 27. júl 2018

VOO  - odpad s veľkým 
objemom
Spoločnosť Hater spol. s .r.o. bude 
zvážať veľkoobjemný odpad v au-
guste 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 Lehota, Morovno
IBA v dňoch plánovaného zvozu 
MÔŽETE veľkoobjemný odpad 
VYLOŽIŤ VEDĽA kontajnera vo 
VAŠEJ lokalite! Deň pred zvozom ale-
bo do 6.00 h v deň zvozu!
PATRÍ, NEPATRÍ? 
Veľkoobjemný odpad je taký ko-
munálny odpad, ktorého rozmery 
alebo množstvo neumožňuje zber 
zbernými nádobami (bytové zariade-
nia a doplnky).

Do veľkoobjemného odpadu NE-
PATRÍ: biologický odpad (tráva, ko-
náre, lístie,...), stavebný odpad (suť, 
okná, dvere,...), elektrické a elektro-
nické zariadenia.

Občania mesta majú možnosť 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? Veľkoob-
jemný odpad môžete doniesť KEDY-
KOĽVEK do areálu Skládky odpadov 
Handlová (Na Scheiblingu) na vlastné 
náklady alebo si objednať odvoz. 
Objednajte si odvoz v spoločnosti Ha-
ter Handlová spol. s.r.o. (zvoz je spo-
platnený) 
Volajte:  046- 5477 004, 
email: hater@nextra.sk

Handlovský EKO day
Členovia detského a mládežníckeho 
parlamentu mesta Handlová (DaMP) 
využili možnosť a  vďaka grantovému 
programu mesta Handlová s názvom 
„Hoď to tam“ získali finančné pro-
striedky na Handlovský EKO day. Pro-
jekt prebiehal v dvoch fázach. V prvej 
sa DaMPáci spolu s dobrovoľníkmi 
8.6.2018 pustili do veľkého upratova-
nia a spoločnými silami vyčistili okolie 

handlovského parku. V odpadových 
vreciach skončili okrem fliaš aj kobe-
rec či pneumatika. Pracovné popolud-
nie si následne v čistom parku sprí-
jemnili piknikom. 

Z parku sme vyniesli celkovo 10 vriec 
odpadu a opäť sme sa presvedčili, že 
niektorí ľudia si prírodu stále mýlia 
so smetiskom. Veľkou motiváciou k 
vysokému výkonu boli aj vecné ceny, 
o ktoré deti súťažili. Prvé miesto v 

zbere odpadu v rámci EKO day, blue-
toothový reproduktor,  vyhral Matias-
Mikuško, ktorý vyzbieral tri plné vreci 
a odpadu. Každý, kto sa do zberu od-
padu zapojil, si okrem dobrého pocitu 
zo skvelo odvedenej práce odniesol aj 
pamätný pohárik.

Druhá fáza prebiehala počas 40. 
ročníka Cesty rozprávkovým lesom, 
23.6.2018, kde DaMPáci pripravili 
pre deti aj pre rodičov tvorivé dielne 

z odpadového materiálu. Deti mali 
možnosť vyzdobiť plechovky servít-
kovou technikou ako aj kreatívne do-
tvoriť papierové krabičky. Tešíme sa, 
že mnohým mladým ľuďom v našom 
meste záleží na životnom prostredí 
a veríme, že sme aj týmto projektom 
podporili záujem ľudí o priestor, v kto-
rom žijú.

Detský a mládežnícky parlament 
mesta Handlová



Súťaž o Monografiu 
mesta Handlová I.
Od februára do júna sme uverejnili v 
mesačníku Handlovské noviny vždy 
jednu súťažnú otázku z histórie Han-
dlovej. Súťažnú otázku ste mohli nájsť 
aj na webovom sídle mesta Handlová 
www.handlova.sk.

Prinášame poslednú správnu odpo-
veď na súťažnú otázku z júna 2018. 
Súťažná otázka: 

V ktorom roku sa Nová Lehota a 
Morovno stali prímestskými časťa-
mi Handlovej? 
Správna odpoveď: Nová Lehota a 
Morovno sa stali prímestskými čas-
ťami Handlovej 1.januára 1976. 

Zo správnych odpovedí sa šťastie 
usmialo na Katarínu Zúbekovú. Výher-
kyňa získava  Monografiu mesta Han-
dlová I. Výhru si môže prísť prevziať 
na Oddelenie komunikácie a marke-
tingu na MsÚ č. dverí 22. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže o 
Monografiu mesta Handlová I. Verí-
me, že čítanie bolo príjemné a obo-
hatilo vaše poznanie o histórii nášho 
mesta. A nezabudnite, Monografia 
mesta Handlová je pekným darčkom 
pre vašich blízkych. Získať ju môžete 
v Mestskej knižnici Handlová na Ná-
mestí baníkov, v Turisticko-informač-
nej kancelárii na Ul. SNP a v predajni 
ELTOP na Námestí baníkov. 
Cena tejto hodnotnej publikácie 
je 25 €.

Zamestnajte sa v Handlovej

Mesto Handlová, v rámci Národ-
ného projektu „Terénna sociálna 
práca v obciach I“, ktorý sa realizu-
je vďaka podpore z Európskeho so 
ciálneho fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Ope-
račného programu Ľudské zdro-
je  vyhlasuje výberové konanie na 
jedno pracovné miesto terénneho 
pracovníka (TP).

Uzávierka na predkladanie žiados-
tí o prijatie do zamestnania je 13. 
júla 2018. Zoznam požadovaných 

dokladov k žiadosti o prijatie do 
zamestnania, ako aj ďalšie podrob-
nosti výberového konania, nájdete 
na www.handlova.sk a na úradnej 
tabuli mesta. Výberové konanie sa 
uskutoční dňa 19. júla 2018 o 10.00 
hod. v priestoroch malej zasadač-
ky Mestského úradu v Handlovej.
Miestom výkonu práce je mesto 
Handlová a kancelária TP v priesto-
roch MsÚ Handlová, detašované 
pracovisko Nádaždyho č. 4, 972 51 
Handlová. 

Dátum predpokladaného nástupu 
do zamestnania je 1. august 2018.
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Kosenie 33 hektárov verejných priestranstiev spomalilo 
daždivé počasie. Pomôcť mohli aj obyvatelia

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 uznanie! 
Ak poznáte výnimočnú osobnosť, kto-
rá šíri dobré meno mesta, významne 
pomáha jeho rozvoju v oblasti kultú-
ry, hospodárstva alebo spoločenské-
ho života, neváhajte zaslať nomináciu 
na handlova@handlova.sk, volajte na 
046/519 25 36 najneskôr do 30.augus-
ta 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 Štatútu mesta 
Handlová (VZN č.5/2007 v znení jeho 
Doplnku č.1), t.j. čestné občianstvo, 
ceny mesta, ceny primátora mesta a 
odmeny. 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ude-
ľovanie týchto verejných uznaní a po-
chvál uznesením MsZ. Nominovať na 
ocenenia môžu poslanci MsZ, primá-
tor mesta, ale i široká verejnosť.

Bezpečnosť chodcov 
vs. verejná zeleň
 
Ulica M.R. Štefánika (popri železničnej 
trati) v Handlovej sa potom, čo bola 
odklonená ťažká nákladná doprava 
z centrálnej mestskej zóny, stala frek-
ventovanejšou. Situáciu sa z dôvodu 
bezpečnosti chodcov a plynulosti 
cestnej premávky mesto rozhodlo 
riešiť výstavbou nového chodníka a 
rekonštrukciou Ul. Švermova (betó-
nová časť komunikácie). Výmenou 
za bezpečnosť obyvateľov je výrub 
šiestich stromov na Ul. M.R. Štefánika.

V rámci budovania chodníka na Ul. M. 
R. Štefánika má mesto Handlová prá-
voplatné rozhodnutie na výrub šies-
tich kusov drevín (4 ks lipa malolistá, 

1 ks breza previsnutá a 1 ks smrek 
obyčajný), ktoré sú v trase budova-
ného chodníka pre peších a svojim 
koreňovým systémom poškodzujú 
miestnu komunikáciu. Chodník sa bu-
duje za účelom bezpečnosti chodcov 
a rozšírenia miestnej komunikácie. 
Mesto pristúpilo k výrubu z dôvodu 
investičnej akcie po tom, ako mu bolo 
15.6.2018 doručené súhlasné stano-
visko na výrub drevín, ktoré sú majet-
kom Železníc Slovenskej republiky. V 
takýchto výnimočných prípadoch je 
možné dreviny odstrániť v súlade s 
platným zákonom o ochrane prírody 
a krajiny a mesto za vypílené stromy 
vysadí nové v počte 6 kusov na po-
zemkoch mesta. (V rozpočte mesta 
Handlová je v roku 2018 na výsadbu 
nových drevín 2500 Eur.)

V súvislosti s prebiehajúcou opra-
vou komunikácií, ktoré sa realizujú v 
Handlovej od vlani, je harmonogram 
opráv komunikácií na Ul. M. R. Štefá-
nika a Ul. Švermovej a s tým súvisiace 
trvalé a čiastočné uzávierky miest-
nych komunikácií rozdelené na tri 
etapy nasledovne:

1. etapa - úplná uzávierka komuni-
kácie na Ul. M. R. Štefánika od križo-
vatky s Ul. Švermova po rodinný dom 
(orientačné číslo 21), teda súbežne so 
železničnou traťou, a to v termíne od 
6. do 30. júna 2018. Oprava bude rea-
lizovaná za úplnej uzávierky komuni-
kácie Ul. M. R. Štefánika.

2. etapa - čiastočná uzávierka komu-
nikácie na Ul. M. R. Štefánika v termí-
ne od 1. do 21. júla 2018 v časti od 
Lekárne pri nemocnici po križovatku 
s Ul. Švermova (vstup do Handparku)
3. etapa - čiastočná uzávierka ko-
munikácie na Ul. M. R. Štefánika a Ul. 
Švermova v termíne od 22. júla do 10. 
augusta 2018, a to na Ul. M. R. Štefáni-

ka (od Lekárne pri nemocnici po kri-
žovatku s Ul. Športová). Opravovať sa 
bude panelová komunikácia. Oprava 
bude realizovaná za úplnej uzávierky 
tejto komunikácie. Mesto zaplatí z 
vlastného rozpočtu  za tieto tri etapy 
opráv komunikácií a chodníkov spolu 
takmer 130 tis. Eur.

Aktuálne sa opravuje a rekonštruuje 
v Handlovej od pondelka 18.6.2018 
chodník na Ul. Morovnianska ces-
ta, od pohostinstva Pod mostom 
(Cementáreň) smerom k bytovému 
domu na Ul. Okružná č. 22-24 (jed-
nosmerka). Predpokladaná doba rea-
lizácie je do 14.9.2018.
Samospráva Handlovej ďakuje oby-
vateľom za pochopenie pri potreb-
ných zásahoch do verejnej zelene, 
za trpezlivosť pri vzniknutých ob-
medzeniach, ktoré budú spôsobené 
výstavbou chodníkov a komunikácií 
a rešpektovanie dočasného doprav-
ného značenia, čím sa urýchli priebeh 
opráv.

Začiatkom mája sa v Handlovej za-
čalo s prvou z troch plánovaných 
kosieb verejných priestranstiev. 
Klimatické podmienky posunuli 
plánované termíny kosieb a samo-
správa v spolupráci so správcom 
verejnej zelene HATER-HANDLOVÁ 
spol. s r.o. žiadajú obyvateľov o tr-
pezlivosť a spoluprácu. 
Rozmočený terén nedovolil koscom 
postupovať v práci v intraviláne mes-
ta a prímestských častiach Nová Le-
hota a Morovno tak, ako by si priali. 
Vegetácia bujnie rýchlejšie, ale kosiť 
sa nedalo. Do posunu plánovaných 
termínov vstúpil aj nižší počet akti-
vačných pracovníkov a koscov. Roz-
loha trávnatých porastov, ktoré sú v 
správe mesta, resp. jeho organizácií, 
je 33 ha. V súčasnej dobe prebieha 
druhá kosba. Kosci využili ponuku 
práce od správcu zelene a tak veríme, 

plán kosieb sa bude napĺňať tak, ako 
je potrebné.

Handlovská samospráva pridala po-
nuku spolupráce pre všetkých oby-
vateľov. Kosenie verejných priestran-
stiev na pozemkoch mesta je jeho 
kompetenciou, ale pomôcť môžeme 
všetci. V prípade, že sa nájdu oby-
vatelia, ktorí v rámci svojej dobro-
voľnej aktivity prispejú ku koseniu 
do konca augusta, mesto ako malé 
poďakovanie dobrovoľníkom venuje 
tričko mesta Handlová. Informujte 
samosprávu mesta s uvedením loka-
lity, kde svoju dobrovoľnícku činnosť 
vykonávate na handlova@handlova.
sk, 046 519 25 36 (39), 0908 342 616, 
aby mesto mohlo zabezpečiť odvoz 
takto pokosenej trávy a poďakovať 
sa malou pozornosťou. Samospráva 
a správca verejnej zelene ďakujú vo-
pred za spoluprácu.  JP

Čo sa buduje v Handlovej v rámci opravy  komunikácie na Ul. 
M. R. Štefánika a Ul. Švermova

Letné prázdniny v ZŠ
Letné prázdniny sa začínajú 2. júla 
2018 a končia sa 31.augusta 2018. 
Začiatok vyučovania po prázdninách 
je 3.september 2018 (pondelok).

Letné prázdniny v MŠ
Prevádzka materskej školy počas 
prázdnin bude obmedzená nasledov-
ne:
od 2.7.2018 do 27.7.2018 – v pre-
vádzke len Materská škola SNP 27
od 30.7.2018 do 24.8.2018 – v pre-
vádzke len elokované pracovisko Mo-
rovnianska cesta

od 27.8.2018 do 31.8.2018 (4 pra-
covné dni) – prerušená prevádzka vo 
všetkých pracoviskách MŠ z dôvodu 
dôkladného čistenia priestorov a prí-
pravy na začiatok nového školského 
roka.

Prevádzka v novom školskom roku 
2018/2019 sa začne od 3.9.2017 vo 
všetkých pracoviskách materskej ško-
ly.

Všetkým prajeme krásne prázdniny a 
dovolenky  bohaté na slnečné počasie, 
dobrú náladu, zaujímavé zážitky a prí-
jemný oddych. 



Handlovčania úspešní 
v technických súťažiach!
Je milé, ak píšete o úspechoch štu-
dentov. Stručne o tých v IT oblasti a 
o tom, že Handlovčania a Hornonit-
rania sa vo svete nestratia.

•V IT súťaži Office Arena  organizo-
vanej Microsoftom sa 5.4.2018 na 
krajskom kole v Ružomberku umiest-
nil Matej Mazúr z Handlovej na 1. 
mieste,
•na finálovom česko-slovenskom kole 
v Prahe zaujal a získal 4. miesto. Do 
súťaže sa zapojilo 2124 študentov zo 
147 škôl SR a ČR
• Matejova prezentácia o navrhovanej 
oslave 100. výročia vzniku 1. repub-
liky v PowerPointe i video z pražskej 
Office Arény sú na https://www.face-
book.com/matej.mazur.5
• Matejovi Mazúrovi sa podarilo 
stať najmladším z 25 účastníkov 
tohtoročného 3. ročníka programu 
pre stredné školy Študentské tré-
nerské centrum firmy Microsoft. Je 
jediným zástupcom zo základnej 
školy

• Na robotickej súťaži pod záštitou IT 
Akadémie Robotický battle na Alejo-
vej 2018 v Košiciach 4.6.2018, ktorú 
organizovala Prírodovedecká fakulta 
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a 
Gymnázium Alejová v Košiciach a za-
strešovalo Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR sa zúčastnili 3 
tímy, v ktorých boli Handlovčania

• Tím Mazúrcompany v zložení Matej 
Mazúr a Martin Kmeť (9. A ZŠ Mari-
ánska, Prievidza) sa umiestnil na 2. 
mieste v kategórii ZŠ - Vlastný model 
s LEGO loďou Tri(3)maran

• Šikovní Denis Blaho (1. D, SOŠ Han-
dlová) a Miroslav Šiandor (1. J, SOŠ 
Handlová) v kategórii pre SŠ Vlast-

ný model s tímom DENIS získali  2. 
miesto s projektom Robotické rame-
no
• Jednočlenný tím Just cause repre-
zentovaný Handlovčanom Jakubom 
Mazúrom (2. C, GVBN Prievidza) mal 
s robotickým autom v kvalifikácii ka-
tegórie Racing 4. najrýchlejší čas, 
• vo finále skončil na 10. mieste
.• Na IT súťaži Baltie 2018, medziná-
rodnom kole v Krakove  9.6.2018 sa 
Handlovčan Matej Mazúr umiestnil 
na 21. mieste. Súťaže sa zúčastnilo 
približne 15 000 študentov ZŠ a SŠ z 
Poľska, ČR a SR

• No a super výsledok na záver:
Na súťaži Legobot 2018, organizo-
vanej SPŠE v Prešove a združením IT 
Valley Košice, pod záštitou primátor-
ky mesta Prešov Andrey Turčanovej 
získal tím Mariánska v zložení Matej 
Mazúr z Handlovej a Martin Kmeť z 
Jalovca 1. miesto v kategórii Edubot, 
2. miesto v kategórii Speedybot, 3. 
miesto v kategórii Paintbot.
•a tiež Špeciálnu cenu primátorky 
mesta Prešov za nápadité riešenie a 
originalitu!

Gratulujeme! Rodina Mazúrová

Kam sa podeli 
spoločenské rubriky

 
Jubilanti a Narodené detičky?

Milí čitatelia Handlovských novín,

v tomto čísle nenájdete spoločenské 
rubriky jubilanti a narodené deti, 
ktoré ste v novinách čítali vďaka 
podpore mesta Handlová. Do plat-
nosti vstúpil nový zákon o ochrane 
osobných údajov a mesto koná tak, 
aby zákon neporušovalo. Veríme, že 
ste tieto rubriky čítali radi a preto sa 
snažíme o to, aby ostali zachované. 
Potrebujeme však váš súhlas. 

Ak chcete, aby vaši jubilujúci rodinní 
príslušníci, ktorí sa dožili okrúhleho 
výročia 70, 80, 85, 90 aviac rokov z 
Handlovej a narodené detičky s tr-
valým pobytom v Handlovej boli 
uvedení v týchto spoločenských rub-
rikách i naďalej, má mesto Handlová 
záujem takéto informácie zverejňo-
vať pre vás bezplatne.

Nastavujeme systém, aby ste mohli 
súhlas vyjadriť aj elektronicky. Pokiaľ 
to možné nebude, príďte najneskôr 
do 25 dňa v mesiaci (ak je takýmto 
dňom deň pracovného voľna, tak v 
deň posledného pracovného dňa 
pred 25.) na Mestský úrad Handlová, 
Námestie baníkov 7, kancelária č.22, 
1. podlažie vľavo v čase stránkových 
hodín MsÚ. Alebo môžete napísať na 
handlova@handlova.sk a v predmete 
správy uviesť: Jubilanti – Handlovské 
noviny resp. Narodené detičky – Han-
dlovské noviny. Zašleme vám súhlas 
so spracovaním osobných údajov a 
po jeho vyplnení a odovzdaní  u nás, 
bezplatne oznam zverejníme.  Určite 
spolu nájdeme spôsob, aby ste sa o 
nových a jubilujúcich Handlovča-
noch mohli dočítať v každom čísle 
vášho obľúbeného mesačníka.

JP

Naši naj
19. júna 2018 sa v obradnej miest-
nosti mestského úradu stretli tí naj-
lepší z najlepších žiakov handlov-
ských základných škôl a osemroč-
ného gymnázia, aby prevzali 
ocenenie  z rúk primátora mesta 
Rudolfa Podobu za celoročné vý-
sledky v školskom roku 2017/18.  

Ocenenie „Najlepší žiak 2018“ je uzna-
ním celoročnej svedomitej práce, 
dosiahnutých študijných výsledkov, 
úspechov vo vedomostných, športo-
vých a záujmových súťažiach, repre-

zentáciu školy a nášho mesta a aktív-
nu činnosť v žiackej školskej rade a 
Detskom a mládežníckom parlamen-
te mesta Handlová.  

A ktorí sú tí najlepší? 
ZŠ Mierové námestie 255/27, Hand-
lová: Stanislava Arbetová, Dorota 
Bielokostolská, Miroslav Marko
ZŠ Morovnianska cesta 1866/55, Han-
dlová: Alexandra Pappová, Peter 
Ilaš, Mária Maňáková
ZŠ Školská 526/53, Handlová: Sarah 
Jankulová, Ema Puváková, Lenka 
Kotianová
Špeciálna základná škola, Námestie 
baníkov 20, Handlová: Kristína Pa-

lušáková, Natália (priezvisko neu-
vádzame z dôvodu ochrany osobných 
údajov)
Osemročné gymnázium I. Bellu, Han-
dlová: Alexandra Viera Hozlárová, 
Olívia Lörincziová
ZUŠ, Poštová 58, Handlová: Rebecca 
Anna Štrbíková, Sofia Olle, Adela 
Gazdíková
SZUŠ VOLCANO, Handlová: Kristína 
Beláková, Karolína Botková, Ema 
Petranyi
CVČ, Námestie baníkov 3, Handlová: 
Ivana Jančovičová, Jana Batunová, 
Lýdia Baranovičová

Srdečne blahoželáme!

Za rána za rosy vyšli 
kosci na lúky
S príchodom teplých dní na poliach 
začínala dozrievať nielen úroda, na-
stal čas zberu prvého zrelého ovocia, 
červenali sa čerešne, všade rozvoniaval 
kvet lipy.  Na lúkach kvitli lúčne kvety a 
trávy, ktoré bolo treba kosiť, sušiť a pri-
praviť sa na zimu, aby sa zabezpečilo 
seno ako krmivo pre domáci hovädzí 
dobytok, ovce, kozy a kone. Od skorej 
jari do neskorej jesene sa domáce zvie-
ratá kŕmili čerstvou zelenou trávou na 
rozsiahlych trávnatých plochách na 
úbočiach handlovských lesov. Kosba 
handlovských lúk sa začínala v druhej 
polovici júna. Stráne boli zakvitnuté 
rôznofarebnými kvetmi, ktoré boli dob-
rou potravou pre domáce zvieratá, lebo 
seno tak obsahovalo rôzne druhy tráv 
bohatých na vitamíny. Začiatok kosby 
bol spojený tak, ako vo väčšine obcí na 
Slovensku, so svätou omšou. Bola to 
veľká udalosť aj v nemeckej obci Kric-
kerhau (Handlová), pretože kosenie lúk 
vykonávali všetci hospodári spoločne a 
naraz.   Kosenie lúk sa začalo až po vy-
sadení všetkých plodín. Začiatok kosby 
sa pokladal za sviatok, predstavoval 
novú úrodu, preto sa v predvečer kosby 

slúžila svätá omša, aby kosci dostali 
požehnanie  a skoro ráno už vychádzali 
so svojimi nakovanými a naostrenými 
kosami na lúky. Vstávali okolo tretej 
nadránom, aby bola tráva ešte dosta-
točne orosená, dobre sa kosila a slnko 
nepálilo. Kosci, odetí do bielych ľano-
vých košieľ, mali okolo pása remeň, 
na ktorom visela oslička v oselníku. 
Koscom nesmela vo výbave chýbať ani 
babka – nákovka na nakovanie kosy, 
ktorú si zatĺkli do dreveného kláta a na 
ploche potom naklepali otupenú kosu. 
Už malí chlapci sa učili kosiť, aby potom 
pomáhali. Muži mali svoje vlastné kosy, 
každý vedel kosiť s tou svojou, na ktorej 
sa naučil. Vraj  s požičanou sa mohol 
skôr poraniť. Kosilo sa na riadky. Za ko-
scami prichádzali na lúky mladé dievky 
a ženy a pokosenú trávu rozhadzovali 
drevenými vidlami, obracali ju, aby 
rýchlejšie schla. Obschnutá tráva sa 
dávala do kôpok a tie sa zhrabúvali do 
veľkých kôp, ktorý držal drevený kopál, 
rám okrúhleho tvaru. Z tejto veľkej kopy 
sa seno vozilo vo fúrach na vozoch  do 
stodôl či uskladňovalo v senníkoch. 

Kosci v senníkoch aj prespávali, najmä 
keď lúky boli ďaleko od príbytkov. Kosilo 
sa postupne za radom, kosci si vzájom-
ne pomáhali, nielen v rámci rodiny, ale 
celej obce. Všetci sa obávali príchodu 

búrok či požiarov, preto sa kosci aj hra-
bačky ponáhľali trávu rýchlo pokosiť,  
usušiť na seno a zviesť na svoje hospo-
dárske dvory. 

Doma ostávali malé deti a starí rodičia, 
ktorí pripravovali stravu a prinášali ju 
na lúky. Boli to nielen výdatné raňajky, 
ale niekedy aj strava na celý deň. Keď 
si kosci urobili zaslúženú prestávku na 
jedlo, rozbalili si biely vyšívaný ľanový 
obrus, v ktorom našli klobásky, údené 
mäso, bryndzové halušky, ale aj fazuľo-
vú polievku či pečené buchty alebo pi-
rohy s makom. Na  posilnenie si niekedy 
našli aj fľašu pálenky. Vodu prinášali 
čerstvú, nabratú do maľovaných hli-
nených džbánov zo studničiek. Muži a 
ženy si pri práci spievali pracovné pies-
ne či žartovné prekáračky. Prostredníc-
tvom nich sa dozvedeli aj kto sa komu v 
dedine páči a spievali sa trávnice. 

Lúky potom na nejaký čas osireli. Na 
poliach dozrievalo obilie, nastal čas ža-
tvy. Trávička na lúkach však rástla. Túto 
mládzu, otavu, chodili kosákmi žať 
ženy a v plachtách na trakoch ju nosili 
pre drobné domáce zvieratá. Na otavu 
sa v jeseni opäť púšťal domáci dobytok, 
aby sa dostatočne napásol pred prícho-
dom zimy. Keď sa minulo seno, spásala 
sa tráva na medziach a úhoroch.      JO
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NOČNÉ DOBRODRUŽSTVO 
V MATERSKEJ ŠKOLE
Je všeobecne známa vec, že deti v materskej škole mávajú 
odpoludňajší odpočinok. Ale ktoré deti môžu povedať, že 
spali vo svojej materskej škole aj v noci? A práve  týmto 
zážitkom sa môžu pochváliť predškoláci z 3. a 4. triedy z 
Materskej školy na Ul. SNP 27 v Handlovej, ktorí z piatka 
22.júna na sobotu 23.júna 2018 zažili spoločne so svojimi 
učiteľkami toto nočné dobrodružstvo. 

Dlhoročný projekt našej MŠ s názvom „NOC V MATERSKEJ 
ŠKOLE“ organizujeme vždy koncom školského roka  ako 
jednu z aktivít zameraných na rozlúčku detí s materskou 
školou pred nástupom do základnej školy. Stalo sa tak aj 
na konci tohto školského roka a pani učiteľky pripravili 
deťom zaujímavý program. Najskôr to boli rôzne hry a 
súťaže na školskom dvore, potom sme spoločne privítali 
v MŠ spisovateľku detských kníh Luciu Benkovú, ktorá de-
ťom predstavila svoju novú knihu s názvom „Úsmev na 
dobrú noc“. Kniha obsahuje edukačné rozprávky, ktoré 
prinášajú deťom výchovný prvok zameraný na problé-
mové správanie a následne ale usmerňuje, ako ho zmeniť 
na korektné. Deti si vypočuli pár príbehov a pani spiso-
vateľka im pri odchode jeden výtlačok knihy darovala. Po 
chutnej večeri, ktorú navarili naše tety kuchárky, sa deti 
zahrali na „superstaristov“ a predviedli naozaj skvelé vý-
kony nielen ako speváci, ale aj zdatní tanečníci. A potom 
už prišiel ten najhlavnejší bod programu, o ktorom deti 
rozprávali a tešili sa naň po celý deň – „pyžamová dis-
kotéka“ s naozajstnými disko svetlami. Večer, keď si líhali 
spať so svojou obľúbenou hračkou, boli takí unavení z ce-
lodenných aktivít a plní zážitkov, že si ani neuvedomili, že 
nespia doma vo svojej posteli. Ráno sa už veľmi tešili na 
svojich rodičov, ktorí si ich prišli po noci strávenej v mater-
skej škole vyzdvihnúť.

Daniela Hudáková, MŠ, Ul. SNP 27, Handlová

Školská Folkparáda 
Jedinečný školský jarmok s bohatým 
folklórnym programom bol vyvrcho-
lením celoročného projektu našich 
žiakov pod názvom Finančnou gra-
motnosťou k úspešnému podnika-
niu. Hlavným cieľom bolo oživenie 
ľudových remesiel a vytvorenie tvo-
rivých dielní, kde dostala priestor 
výučba remesiel spojená s prezentá-
ciou predmetov. 

V predajných stánkoch sa žiaci sna-
žili svoje výrobky vyhandlovať  s čo 
najvýhodnejším finančným ziskom. 
Regionálni ľudoví  umelci nám v 
plnej kráse naživo predviedli svoje 
remeslo až po finálny výrobok. Šťav-
natým folklórnym programom sa 
nám  predstavil FSK Hájiček, Kar-
patsko-nemecký spolok, Súborček 
zo ZUŠ Handlová... 

Viete, že remeslo má zlaté dno? O 
pravdivosti tohto ľudového výroku 
nás presvedčili naši prváci. Tvorivou 
a vtipnou dramatizáciou úspešne 
reprezentovali školu aj v krajskom 
kole súťaže Supertrieda. Na ľudovú 
nôtu nám zakrepčili žiaci 4. ročníka. 
Tradície regiónu predstavil etnológ 
Michal Uhrín. A keďže súčasťou 
tradičných jarmokov boli aj atrakcie, 
deti sa mohli povoziť na ručnom dre-
venom košíkovom kolotoči. O zdra-
vé občerstvenie sa postarala naša 
školská jedáleň. Domáce makové a 
tvarohové koláče lákali množstvo 
jarmočníkov. Ku koncu všetky hlad-
né krky zasýtila tradičná handlovská 
fazuľovica. 

Aj napriek nepriaznivému daždivé-
mu počasiu sa nám aspoň na chvíľku 
podarilo zastať v čase a započúvať sa 
do príbehu našich predkov plného 
tanca, zábavy, spevu a dobrej nálady. 
Naše veľké poďakovanie patrí všet-
kým žiakom, pedagógom, ale aj rodi-
čom, starým rodičom, priateľom ško-
ly a sponzorom, ktorí nám ochotne 
pomáhali pri realizácii našej parád-
nej Folkparády! 

Na Školských majstrovstvách Sloven-
ska 2018 v gymnastickom štvorboji 
žiačok základných škôl sa 16. mája v 
Poprade stretlo 8 víťazných družstiev 
zo všetkých krajov Slovenska. Tren-
čiansky kraj vo vekovej kategórii B 
reprezentovalo dievčenské družstvo 
zo ZŠ Školská v zložení Adela Gaz-
díková, Lucia Gazdíková, Aneta 
Kamenská, Františka Rumpliová a 
Nikola Nieburová. Dievčatá v silnej 
konkurencii trénovaných gymnastiek 
obsadili úspešné 5. miesto. 

Dvadsiaty šiesty ročník súťaže Prečo 
mám rád slovenčinu, prečo mám rád 
Slovensko sa niesol v znamení Roka 
slovenskej štátnosti. Do celoštátneho 
kola súťaže sa zapojilo spolu 139 škôl 

z celého Slovenska. Hodnotilo sa 524 
literárnych prác. V 2. kategórii (prá-
ce žiakov 2. stupňa ZŠ) získal čestné 
uznanie Henrich Holein, žiak 5. roční-
ka. Základnej škole Školská  bolo ako 
jedinej na Slovensku udelené oce-
nenie za práce žiakov 1. kategórie (1. 
stupeň ZŠ). Slávnostné vyhodnotenie 
bolo 7. júna 2018 v Nových Zámkoch. 
Cieľom projektu SuperTrieda je do-
kázať, že každé dieťa má na niečo 
predpoklady. Objavuje seba  samého, 
rozvíja svoj talent, šikovnosť, kultúrne 
nadanie... 

Vyhlasovateľom SuperTriedy je  MŠV-
VaŠ SR. V školskom roku 2017/2018 sa 
do projektu zapojilo 78 škôl. Svoje ce-
loročné snaženie predstavili formou 

autorského hudobno-dramatického 
predstavenia. Vo veľkom bratislav-
skom finále sa na 3. mieste umiestnili 
naši najmladší žiaci z 1.C triedy. 

Pozvánku na prechádzku históriou 
sme prijali v rámci súťaže Kľúče od 
kráľovstva Márie Terézie. Hodnotiacu 
porotu svojou literárnou prácou za-
ujal Radoslav Zibura, žiak 7. ročníka. 
Ocenenie a slávnostné vyhodnotenie 
sa konalo 22.6. v Starej radnici v Bra-
tislave, v rámci Bratislavských koruno-
vačných dní 2018. Vyhlasovateľom sú-
ťaže bola ZŠ Matky Alexie v spolupráci 
so Štátnym pedagogickým ústavom.  

Všetkým žiakom, ktorí úspešne re-
prezentovali školu, blahoželáme a 
ďakujeme!

Celoslovenské úspechy ZŠ Školská
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SLOVENSKÉ BANSKÉ
MÚZEUM pozýva cez 
prázdniny  

Okrem stálej expozície, vonkajšej aj 
vnútornej, vás radi privítame aj v eko 
dielni, ktorá letné prázdniny nepozná 
a je tu pre vás aj v júli a auguste.
„Šachta volá...“ Objavte svet ťažby 
hnedého uhlia v rozhovoroch o prí-
hodách z baníckeho života s baníkmi. 
Každú prázdninovú stredu v Sloven-
skom banskom múzeu si môžu deti 
vyrobiť slávnostnú banícku čiapku.
V lete sa znova pre vás otvára Filmový 
a čitateľský klub. Každý piatok si mô-
žete vybrať, či si pozriete rozprávku 
alebo dokumentárny film s baníckou 
tematikou v pohodlí našej TV miest-
nosti vybavenej tuli - vakmi. Ak sa 
chcete ponoriť do sveta kníh, zavrieť 
oči a len počúvať, ponúkame čítanie z 

detských knižiek, článkov z tlače, ban-
ských legiend, príbehov o banských 
strašidlách. Objednajte sa u nás na 
čísle 046/5423 973 , 0903 411 011.

STOROČNICA Z DEJÍN BANE 
HANDLOVÁ

Ulica Krššákovej, Vladovej, Majerníko-
va, Osvaldova. Štyri ulice v meste. Má-
ria Krššáková. Mária Vladová. Ondrej 
Majerník. Anton Osvald. Štyri mená, 
spojené navždy 22. júla 1918. Pred 
sto rokmi, na poludnie, sa manželky 
baníkov rozhodli konať kvôli hladu vo 
svojich rodinách. Po stretnutí v Baníc-
kej kolónii sa ich zišla pred vchodom 
do bane približne stovka. Zabráne-
ním sfárania popoludňajšej smeny 
sa snažili upozorniť na nedostatok 
zásobovania potravinami. Zatarasili 
vchod, obsadili lampáreň. Odpoveď? 
Päťdesiat žandárov útočiacich na 

ženy. Prvá zomiera hneď na mieste. 
Mária Vladová, smrteľne zranená žan-
dárskym bodákom. Odozva? Rozhne-
vané ženy, manželky, matky, neozbro-
jené, s prázdnymi rukami, sa vrhli na 
žandárov. Výsledok? Rozkaz k paľbe 
a osem ťažko ranených. Jedna z nich, 
Mária Krššáková, následkom zranení 
podľahla v nemocnici. Rozzúrení ba-
níci vyhlasujú štrajk, kým sa neupraví 
situácia s dodávkou potravín a nebu-
dú odvolaní žandári z mesta. Pokra-
čovanie? Čo sa stalo ďalej? Ak vás sté 
výročie temného handlovského dňa 
zaujíma, navštívte SBM a neváhajte 
sa pýtať našich sprievodkýň. Tešíme 
sa na vás.

Zdar Boh!

Viac informácií na stránke 
www.muzeumbs.sk/sk/handlova .
Zamestnanci SBM – Expozícia uhoľné-
ho baníctva na Slovensku

S DO Fénix do Štrasburgu
Pre mňa to bol deň ako každý iný. Ráno škola, poobede herecký krúžok 
v ZUŠke. Práve tam som sa chystala, keď moju pondelkovú melanchóliu 
narušil telefonát rozrušenej mamky priamo z obchodu. Tento telefonát 
mal jasný odkaz: „ Máš hodinu a pol, ideš so mnou do Štrasburgu“. Ona 
o svojej ceste vedela, ale ja som rozpútala paniku, vyhádzala skriňu, ší-
rila hurikán chaosu a rozhadzovala veci. Toľkokrát som sa štipla -či sa 
nezobudím zo sna, že mi na ruke ostal červený fľak. Bola to pravda, o 
necelé dve hodiny som už sedela v autobuse s jasným cieľom – Štrasburg 
– FRANCÚZKO. 

Do Štrasburgu nás pozval europoslanec Vladimír Maňka. Tento týždeň 
bolo mesto plné turistov, pretože europarlament zasadal práve tu. 

Prvý deň bol oddychový, ale keďže sme sa stretli super partia Fénixákov, 
ihneď sme vyrazili do ulíc. Previezli sme sa vyhliadkovou loďou, navštívili 
veľkú katedrálu a spoznávali historické mesto. 

V stredu nás čakalo prijatie v europarlamente, prednáška, príhovor ko-
lumbijského prezidenta, ktorý sme sledovali z balkóna pre hostí, spo-
ločná cesta do centra, limonády v miestnych kaviarňach a dlhé večerné 
rozhovory. Vo štvrtok zas európsky súd ľudských práv, nákupy, historická 
časť Petite France a cesta domov.

Som veľmi vďačná, že som sa dostala na také krásne miesta s takými 
užasnými ľuďmi. A hoci mi už na Francúzsko ostali iba spomienky, stále si 
rada vybavujem momenty, vysmiate tváre mojich priateľov v kľukatých 
štrasburských uličkách.

Aj touto cestou sa teda chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa o nás 
starali, sprevádzali nás a zabezpečili, aby sme sa v Štrasburgu mali čo 
najlepšie.

Mária Maňáková, ml.

Komunitné centrum 
je tu pre všetkých, príďte 

denne na pekné podujatia 
v júli a auguste

PROGRAM JÚL:
3.7.2018 Kúpalisko Žiar nad Hro-
nom (základy plávania, oddych, 
relax, celodenný výlet)
13.7.2018 Letné tvorivosti - Ateliér 
umeleckej agentúry MUSICU PD 
7.7.2018 ZOO Bojnice (celodenný 
poznávací náučný výlet)
24.7.2018 Kremnica-Mincovňa (ce-
lodenný poznávací, náučný výlet)
31.7.2018 Opekačka na Jednej 
studničke (celodenný  športový 
deň v prírode)

PROGRAM AUGUST:
10.8.2018 Letné tvorivosti - Ateliér 
umeleckej agentúry MUSICU PD 
14.8.2018 Kúpalisko Žiar nad Hro-
nom (základy plávania, oddych, 
relax, celodenný výlet)
21.8.2018 Hvezdáreň Žiar nad Hro-
nom (celodenný poznávací náuč-
ný výlet)
28.8.2018 Bojnický zámok, Dino-
park (celodenný poznávací náučný 
výlet)
Bližšie informácie v Komunitnom 
centre, objekt ZŠ MC, 
Kontakt na KC: 0905284972

Handlovská nemocnica má od 28.5. 2018 
nového riaditeľa. Stal sa ním Ing. Petr Ko-
vařík, ktorý má pracovné skúsenosti zo 
zdravotnej poisťovne, pôsobil vo funkcii 
ekonomického námestníka v brnenskom 
Masarykovom onkologickom ústave, 
riadil krajské nemocnice v Karvinej a Ha-
vířově, neskôr aj Vítkovickú nemocnicu.  
Vyštudoval Vysokú školu banícku- TU v 
Ostrave so zameraním na ekonomiku a 
menežment.

Boli ste riaditeľom veľkých nemocníc, 
ako na vás pôsobí handlovská nemoc-
nica a čo vás priviedlo do Handlovej?

Přesto, že jsem tady i s cestou jen pár dnů, 
tak jsem se o nemocnici dozvěděl spoustu 
zajímavostí včetně toho, že tady bývalo 
v minulosti mimo jiné vyhlášené gyneko-
logicko-porodnické oddělení. Dnes tady 
zůstalo jen ODCH, jednodenní chirurgie a 
fyzioterapie. Z tohoto důvodu řadím ne-
mocnici do kategorie malých zdravotnic-
kých zařízení. Neznamená to však, že to 
je nevýhoda, naopak je tady prostor pro 
více individuálnípřístup k pacientovi, což 
se u velkých zařízení říci nedá. Líbí se mi i 
umístění nemocnice ve městě.

A co mě zavedlo do Handlové? Asi bych 
řekl, že to byla náhoda i štěstí současně, 
Slovensko pro mě bylo vždy zajímavé. Han-
dlová není zase až tak daleko od domova, 
národní jazyky jsou si velmi podobné a s 
lidmi tady u vás na Slovensku  mám zatím 
jen dobré zkušenosti.

Ste v Handlovej ešte krátko, máte už 
víziu, ako by mala fungovať nemocnica 
v meste s takmer 17. tis. obyvateľmi?

Zdravotnictví na Slovensku a v Česku si 
jsou velmi podobné. Největším současným 

problémem, který já osobně vnímám je 
nedostatek lékařů a sester. Svědčí o tom i 
to, že nemocnice má volné prostory, které 
by ráda v rámci nabídky komplexních slu-
žeb pro pacienty obsadila externími lékaři, 
ale nedaří se ji to. A pokud není k dispozici 
dostatek zdravotnického personálu, pak je 
těžké uvažovat o jakémkoliv dalším rozšiřo-
vání poskytovaných služeb.

Prošel jsem si areál nemocnice, vybavenost 
pokojů pacientů i společných prostor a je 
určitě co zlepšovat. Přálbych si, aby město 
a nemocnice vzájemně více komunikova-
li, přestože jsme soukromá nemocnice. Je 
třeba si uvědomit, že zdravotní péči posky-
tujeme především občanům Handlové a 
blízkého okolí. Já osobně se na tuto spolu-
práci těším a přál bych si, aby i pacienti a 
návštěvníci nemocnice byli spokojeni.

Za rozhovor novému riaditeľovi Nemoc-
nice Handlová, 2. súkromnej nemocnice 
ďakuje 

Oddelenie komunikácie a marketingu 
MsÚ Handlová.

Predstavujeme nového riaditeľa 
handlovskej nemocnice
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Mesiac jún ušiel rýchlo ako au-
tobus pred nosom a my máme 
možnosť pokračovať v rozho-
voroch s primátorom mesta 
Rudolfom Podobom o témach, 
ktoré zaujímajú občanov mesta, 
ale aj o aktivitách, ktoré samo-
správa pripravuje v nasledujú-
com období.

Pán primátor, v minulom čísle 
Handlovských novín sme Han-
dlovčanom sľúbili nové infor-
mácie o  kúpalisku. Pri pravi-
delných stretnutiach s občanmi 
sa nielen mňa, ale aj ostatných 
poslancov občania pýtajú, čo 
brzdí výstavbu kúpaliska? Pre-
čo sa ešte nezačalo s výstav-
bou? Prečo bola plaváreň zatvo-
rená už v decembri, keď sa ešte 
v júni nepohlo lopatou?

Poďme pekne po poriadku. Podari-
lo sa nám v minulom roku úspešne 
uzavrieť verejné obstarávanie na 
kúpalisko, z ktorého vyšiel víťaz. 
Dva dni pred Vianocami, 22. de-
cembra 2017, sme podpísali konce-
sionársku zmluvu na rekonštrukciu. 
Podmienkou bolo odovzdanie ob-
jektu do 15.1.2018. Územné kona-

nie na stavbu kúpaliska sa zača-
lo už v auguste 2017. Tu si treba 
uvedomiť, že ide o mimoriadne 
náročný legislatívny proces, do 
ktorého vstúpilo v tomto roku až 
30 subjektov. Tie vydávajú stano-
viská, ktorých obsahom sú pod-
mienky, za akých môže byť stavba 
uskutočnená. V prípade, že príde 
námietka, stavebné konanie sa 
prerušuje do doby jej vyriešenia. 
V stavebnom konaní obdržal sta-
vebný úrad námietku od jedného 
účastníka konania. Jednoducho, 
na Slovensku je to tak! Úrad vy-
zval účastníkov, aby sa dohodli a 
prerušil konanie do doby jej vyrie-
šenia. Žiaľ, v procese stavebného 
konania, o ktoré mesto požiadalo, 
bola opakovane vznesená ná-
mietka účastníka konania. Ak by 
sa tejto námietke vyhovelo, mohlo 
by to negatívne ovplyvniť konečné 
ceny pre návštevníkov kúpaliska – 
Handlovčanov. A toto sme nech-
celi v žiadnom prípade dopustiť. 

Viedli sme s uvedenou firmou sériu 
rokovaní a dnes môžem povedať, 
že smerujeme k dohode a v priebe-
hu mesiaca júl sa začne výstavba 
pri platnom stavebnom povolení!!! 
Rád by som Handlovčanov ubezpe-
čil, že investor je pripravený začať s 
výstavbou okamžite po správoplat-
není stavebného povolenia. 

Zhrňme si to, bude kúpalisko 
alebo nebude?

Aťo, ešte raz zdôrazňujem, že sme 
urobili všetko, čo bolo v našich si-
lách, zohnali sme investora, pre-
behli súťaže, odobrili sme projekt. 
Žiaľ, jedna handlovská firma nám 
blokovala niekoľko mesiacov sta-
vebné konanie. 

Ale konečne máme jasno, investor 
je pripravený, stavať sa bude! 
Za posunutie termínov dokončenia 
sa všetkým Handlovčanom ospra-
vedlňujem.

NA OKRUŽNEJ PRIBUDNÚ POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY
Kúpalisko bude. Na Deň baníkov nás čaká bohatý program.
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V roku 2016 mesto predalo po-
zemky na Morovnianskom síd-
lisku s tým, že tam investor po-
staví obchodné centrum. Aj táto 
akcia mešká a občania sa pýtajú 
prečo.

Opravil by som to. Táto investícia 
nemešká. Nám sa podarilo predať 
pozemky s rozlohou 25 000m² in-
vestorovi, ktorý tu chce vystavať 
nákupné centrum. Všetci, ktorí 
žijeme v Handlovej vieme, že dve 
tretiny nášho územia sú v zložitom 
geologickom pásme a sídlisko Mo-
rovnianska cesta nie je výnimkou. 
Handlovčania vedia a nie je to tak 
dávno, 8 rokov dozadu, kedy sa 
pri obchodnom centre LIDL museli 
realizovať dodatočné stabilizačné 
opatrenia, lebo investori podcenili 
predchádzajúcu stabilizáciu objek-
tu. A tieto doplňujúce stabilizačné 
opatrenia boli dvakrát také drahé 
ako celá investícia obchodného 
centra LIDL. Preto sa nečudujme 
opatrnosti investora na sídlisku Mo-
rovnianska cesta. Pravda je taká, že 
sme pozemky predali koncom aprí-
la 2016. Ich kupcom bola spoloč-
nosť IMMOBILIEN MANAGEMENT, 
s.r.o. so sídlom v Žiline. V jesennom 
období sa začali práce vrátane vý-
rubu stromov v tejto oblasti, ktorú 
realizoval vlastník. Následne na to 

nám investor predložil plán, akým 
spôsobom bude postupovať, aby 
sa mohla takáto výstavba vôbec 
začať. V novembri minulého roka 
investor poveril geológov tým, aby 
v predmetnom území vykonali geo-
logický prieskum. Prieskum sa vyko-
nal a výsledok jednoznačne potvrdil 
geologickú zložitosť územia. Na zá-
klade týchto výsledkov sa investor 
rozhodol vykonať v mesiacoch máj 
- jún podrobnejší, širší geologický 
prieskum, pretože je tu hrozba zo-
sunutia územia a železničnej trate. 
A tento podrobnejší prieskum bude 
dôležitý aj pre spresnenie nákladov 
na vybudovanie nákupného centra.

Je teda možné, že výsledky geo-
logického prieskumu odporučia 
nestavať nákupné centrum?

Nepredbiehajme, výsledky nám in-
vestor predloží počas leta a my bu-
deme informovať občanov. 

Všetko stojí peniaze a občanov 
zaujíma, kto to všetko platí?

Všetky práce, ktoré boli na pozem-
ku vykonané, výrub stromov, vrty, 
šachty, geologický prieskum zabez-
pečuje spoločnosť, ktorá má v pláne 
vybudovať nákupné centrum na 
Morovnianskom sídlisku sama a na 
vlastné náklady.
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Vrty po geologickom prieskume
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Pán primátor, ako pokračujú 
projekty, ktoré mesto získalo 
z európskych štrukturálnych 
fondov?

Spomenul by som projekt mestskej 
kompostárne, kde sme v operač-
nom programe kvalita životného 
prostredia boli úspešní a získali 
sme čiastku nenávratných finanč-
ných prostriedkov vo výške 860 
670,85 €. Naše vlastné zdroje sú 
vo výške 45 298,47 €. Projekt je 
rozdelený na dve časti a to staveb-
ná časť a tovarová časť. Predme-
tom stavby je vybudovanie kom-
postovacej plochy s rozmermi 40 
x 25m umiestnenej v areáli spol. 
Hater Handlová spol. s.r.o.. 

Po náročných  obstarávaniach a 
procesoch  kontrol, mesto podpísa-
lo Zmluvu o dielo so spoločnosťou 
Construction s.r.o.. Zmluvný termín 
na ukončenie stavby je 15.8.2018. 
Tovarová časť je rozdelená na 6 
častí, ktoré plne zastrešia zber, 
zvoz a spracovanie biologicky roz-
ložiteľných  odpadov v meste.

1.časť hnedé zberné nádoby 
s objemom 240 l v počte 2 000 ks, 
ktoré sú už dodané.
2.časť zberové vozidlo s rotač-
ným lisovaním–termín dodania  je 
10/2018.

3.časť  traktor s príslušenstvom- 
štiepkovač, miešací voz a prekopá-
vač, už sú dodané.
4.časť  teleskopický nakladač- 
termín dodania 7/2018.

5.časť  hákový nosič- termín do-
dania 10/2018.
6.časť naťahovacie kontajnery 
30m³- termín dodania 7/2018.

Som presvedčený, že tento proces 
sme po náročných obstarávaniach 
a procesoch kontrol zvládli a teším 
sa na zavedenie ďalšej služby v pro-
spech občanov nášho mesta!

Pri študovaní projektov, kto-
ré chce mesto realizovať, som 
narazil na projekt  „Zvýšenie 
hrubej zaškolenosti detí ma-
terských škôl v Handlovej“. Vy-
svetlite, nielen mne, aj našim 
čitateľom, čo sa skrýva za tým 
komplikovaným názvom.

Áno, máš pravdu, je to kompliko-
vaný a dlhý názov, ale ja to zjedno-
duším.  Je to projekt, ktorým chce-
me pomôcť našim škôlkam.

Celkové náklady 
projektu      270 535,25 €

Nenávratné finančné 
prostriedky   257 008,49 €

Vlastné zdroje     13 526,76 €

Projekt bude realizovaný piatimi 
hlavnými aktivitami.

Aktivita č.1 – Kompletná rekon-
štrukcia MŠ Dimitrovova (zateple-
nie fasády, výmena okien a dverí a 
zateplenie strechy)

Aktivita č.2 – Rekonštrukcia 
priestorov objektu ZŠ Morovnian-
ska cesta.

Aktivita č.3 – Vybudovanie det-
ských ihrísk pri MŠ Dimitrovova a 
ZŠ Morovnianska cesta.

Cieľom projektu je zvýšenie kapa-
cít materských škôlok v meste o 20 
miest a vybudovanie dvoch nových 
detských ihrísk v meste. 

Súčasný stav projektu je taký, že 
v rámci projektu sa uskutočnili tri 
verejné obstarávania a dnes je spis 

projektu na Úrade pre verejné ob-
starávanie, ktorý ho posudzuje a 
očakávame usmernenie od úradu 
k podpisu zmluvy s víťazom súťaže, 
ktorý vzišiel s verejného obstaráva-
nia.  Predpokladám, že do konca 
prázdnin by sme to mali stihnúť!
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Nové nádoby na „BRKO“  sú už  v  Handlovej

MŠ Dimitrovova



V predchádzajúcom čísle han-
dlovských novín sme občanov 
informovali o úsešnom projek-
te polopodzemných kontaj-
neroch na Mostnej. Budú aj v 
iných lokalitách? Kedy a kde sa 
môžu občania tešiť na nové?

Vzhľadom k tomu, že na tento sys-
tém zberu odpadu máme kladnú 
odozvu, rozhodli sme sa tento 
spôsob zaviesť aj na ďalšie sídlisko 
v meste. Skúsenosti zberovej orga-

Niektorí jednotlivci mestu 
vytýkajú, že sa tu nič nerobí 
a že v Handlovej zdochol pes. 
Zdochol, či nezdochol?

Jááj, demokracia umožňuje kaž-
dému vysloviť svoj názor. Tí, ktorí 
tvrdia, že tu zdochol pes, urážajú 
všetkých tých, ktorí v našom meste 
niečo organizujú. 

Len minulý víkend (23. jún) sa ko-
nalo niekoľko podujatí  - Cesta 
rozprávkovým lesom, O kôš mesta 
Handlová, Banícka rallye,  Jánske 
ohne na Remate či Hornom konci. 
Vážim si každého občana, ktorý 
sa rozhodne niečo zorganizovať 
a pokiaľ je možné, dokážeme mu 
pomôcť. Tých, s tým zdochnutým 
psom som nevidel robiť nič. Ty si or-
ganizoval Country trh, Preteky psích 
záprahov, Deň pre rodinu, Folkpa-
rády, detské tábory. Podujatia, po 
ktorých ostávajú pekné spomienky. 
Po týchto neprajníkoch ani ten pes 
nezostane. 

Tohto roku leto prišlo skôr, ale 
to ozajstné aj s prázdninami a 
dovolenkami čaká za dverami. 
Čo chystajú mestské organi-
zácie cez prázdniny a načo sa 
občania môžu tešiť počas    Re-
gionálnych osláv Dňa baníkov?

Aťo, ja som naozaj rád, že sa nám 
darí aj na poli kultúry, o čom sved-
čia nielen podujatia organizované 
domom kultúry a ZUŠ-kou. Som 
rád, keď vidím poslancov mesta ak-
tívne sa zapájať do organizovania 
kultúrnych či športových podujatí: 

Arpi Koszta - Banícka rallye, Jaro 
Daubner a Ján Spevár - O kôš mes-
ta Handlová, Maťo Uríček - organi-
zácia futbalu v meste, Handlovská 
24-ka, Jožko Juríček - Memoriál 
Karola Matiašku, Blažej Litva - Deň 
zeme, Majka Májová - plavecké 
preteky, Dušan Klas - Vatra zvr-
chovanosti, Edo Straka - atletické 
a súťaže,  Maťo Radovský - CRL, 
kultúrne  podujatia s Divadlom pri 

kolkárni, Jarka Podobová - Koleso 
nás spája a podujatia s DAMPom... 

Sú to všetko aktivity, ktoré robia 
popri zamestnaní a patrí im vďaka 
za to, že  robia naše mesto lepším.  
Mestom, kde sa oplatí žiť. Nie na fa-
cebooku, v  meste. 

Ale k tvojej otázke. Priznám sa, ne-
viem o všetkých letných aktivitách. 
Viem, že marketingové oddelenie 
pripravuje kompletnú ponuku let-
ných aktivít - Paleta na leto, ktorú 
nájdete v Handlovských novinách. 
Leto odštartuje futbalový duel Kre-
káči - Bôbari, Lehotský juniáles a 
Vatra zvrchovanosti. 

Na Deň baníkov sa nám podari-
lo zazmluvniť skvelých umelcov.                
V piatok 31.8.2018 sa návštevníci 
baníckeho jarmoku môžu tešiť na 
vystúpenie hudobných skupín Me-
talinda a Desmod s Kulim a na 
záver dňa vystúpi Adam Ďurica. 
V sobotu 1.9.2018 sa návštevníci 
baníckeho jarmoku môžu tešiť na 

vystúpenie Riša Müllera a na záver 
programu skupinu Vidiek s Jan-
kom Kuricom.

Pán primátor, ďakujem za roz-
hovor a  verím, že v ďalších no-
vinách prinesieme zaujímavé a 
potešiteľné informácie pre na-
šich čitateľov. 

Spracoval VH, foto, ilustrácie VH

nizácie nás nabádajú, aby sme sa 
zaoberali sídliskom Okružná. Dali 
sme spracovať projektovú doku-
mentáciu pre celé sídlisko Okružná. 
Táto akcia nás bude stáť bezmála 
190 000 €. Vzhľadom k tomu, že 
takúto čiastku v rozpočte na ten-
to rok nemáme, urobíme len prvú 

etapu tejto investičnej akcie. Ide o 
jednosmernú úvodnú ulicu sídlis-
ka, kde vybudujeme tri stanovištia 
nových polopodzemných kontajne-
rov. Bude nás to stáť v tomto roku 
60 000 €. Ďalšie etapy zmeny zbe-
ru odpadu na sídlisku Okružná sa 
budú realizovať v roku 2019.
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Rozmiestnenie polopodzemných kontajnerov  - 1.etapa

Okružná 4 - vizualizácia

Okružná 14 - vizualizácia
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Niečo po deviatej  sa začala  streľba      
I. zmeny na palubnej čiare. Súťažilo 
sa v 11 disciplínach (6 pištoľových a 5 
puškových) a súťaže sa zúčastnilo 28 
strelcov z 11 klubov z celého Sloven-
ska: Zvolenská Slatina, SjF STU Brati-
slava, Slovnaft Bratislava, BSKDD Bra-
tislava, ŠSK Gajary, MsŠK Žiar nad Hro-
nom, BPSA Topoľčany, SWS Banská 
Bystrica, Nitra, Trenčín a ŠSK Handlo-
vá. Všetky kolá súťaže trvajú od apríla 
do septembra a handlovská strelnica 
hostila siedme kolo po druhýkrát. Po-
časie v sobotu prialo a padla aj stovka.

ŠSK Handlová reprezentoval v 7. kole 
Juraj Bundzel v disiplíneKuchenreuter 
- perkusná pištoľ s konečným umiest-
nením na 7. mieste. Pod organizáciu 
streleckej súťaže sa významnou mie-
rou podpísal Ondrej Benke, predseda 
ŠSK Handlová a dobrovoľníci i z radov 
jeho rodiny, bez ktorých by sa súťaž 
konať nemohla. Ak budete niekedy 
sledovať preteky strelcov a bude sa 
vám zdať, že prípravy na streľbu trva-
jú príliš dlho, nie je tomu tak. Strelci 
sa riadia svojim mottom „Dôveruj, 
ale preveruj, nikomu never a o sebe 
pochybuj.“ 

So zbraňami narábajú opatrne a s roz-
vahou. Strelcom z historických zbraní 

sa v Handlovej aj tento rok páčilo a 
viacerí prišli v dobových kostýmoch. 
O historických zbraniach poznajú 

mnohé zaujímavé príbehy a pozho-
várať sa s majstrami sveta vo svojej 
disciplíne, ako sú napríklad Vladimír 
Jurza a Štefan Ernst, stojí za to. 

Autor, foto: Jozef Kvasnica

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.

Mestská polícia informuje...

Mestská polícia zaznamenala za 
mesiace  máj 2018 – jún 2018/od 
21.5.2018 do 24.6.2018/ celkovo 591 
udalostí. 
Zaevidovaných bolo 99 priestupkov, 
z ktorých bolo 58 zistených vlastnou 
činnosťou a 31 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom bolo 
zistených 10 priestupkov. 
Z celkového počtu bolo 62 doprav-
ných priestupkov. V 14 prípadoch bol 
použitý TPNZOMV /tzv. papuča/. 
VZN č. 6/2010 – o dodržiavaní verejné-
ho poriadku a verejnej čistoty v meste 
– 1 priestupok.
VZN č.8/2013 – o zákaze podávania 
alebo požívania alkoholických nápo-
jov v územnom obvode mesta Han-
dlová, Novej Lehoty a Morovna – 3 
priestupky.
Proti verejnému poriadku bolo rieše-
ných 23 priestupkov. Z toho bolo 10 
priestupkov na úseku rušenia nočné-
ho pokoja a 13 priestupkov na úseku 
znečistenia verejného priestranstva.
Proti občianskemu spolunažívaniu – 1 
priestupok.
Proti majetku 2 priestupky.
Zákon č. 39/2007 o veterinárnej sta-

rostlivosti bol porušený 
v 1 prípade.
V 4 prípadoch bol po-

rušený Zákon 282/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov /nezabrá-
nenie voľnému pohybu psa; neprihlá-
senie psa do evidencie; neoznámenie 
zmeny skutočnosti a údajov, ktoré sa 
zapisujú do evidencie, neodstránenie 
výkalov/.
Pre podozrenie zo spáchania trest-
ného činu bol 1 skutok odovzdaný 
na Okresnú prokuratúru Prievidza a 
1 skutok na Obvodné oddelenie PZ 
Handlová. 
Príslušníci mestskej polície odchytili 
3 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku /2 psov sa podarilo vrátiť ich 
majiteľom/. 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 141 zákrokov a 30 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objek-
tom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 23 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od 21.5.2018 do 24.6.2018:
31.5.2018 o 18:20 hod. - na stálu služ-
bu oznámil obyvateľ mesta, že jeho 
mama bola okradnutá. Hliadka sa pre-
sunula na Ul. ČSA, kde sa skontakto-
vala s poškodenou, ktorá uviedla, že o 
18.00 hod. u nej zazvonila žena nižšej 
zavalitej postavy vo veku asi 40 rokov, 
ktorá si od nej pýtala 1,50 € pre cho-
rého syna. Poškodená jej povedala, 

že nemá. Potom chcela ísť na WC, tak 
ju pustila. Keď vyšla podozrivá z WC, 
hneď sa rozbehla smerom do kuchyne 
a z kuchynskej linky jej odcudzila 50 €. 
Chcela jej odcudziť aj mobilný telefón, 
to však nestihla. Vec bola oznámená 
na OOPZ. Šetrením bola zistená totož-
nosť podozrivej. Cez sociálne odde-
lenie MsÚ bolo zistené, že podozrivá 
momentálne nebýva nikde a prespá-
va u ľudí, ktorí ju prichýlia. Zároveň 
bolo zistené, že takýmto spôsobom 
okradla viac osôb. Vec si na mieste 
prevzala hliadka OOPZ.

Mestská polícia Handlová upo-
zorňuje! Nenechajte sa nachytať a 
informujte o pohybe podozrivých 
osôb v Handlovej 
 
Mestská polícia Handlová stále evi-
duje aktivitu podomových predajcov 
rôzneho pochybného a veľmi nekva-
litného tovaru za nevýhodné ceny 
pre kupujúceho. Súčasťou stratégie 
predajcov je oslovovanie ľudí priamo 
na ulici alebo v blízkosti väčších ob-
chodných prevádzok, kedy priamo z 
auta ponúkajú na predaj rôzny nekva-
litný tovar. Ak dotyčný nemá dostatok 
hotovosti, presviedčajú ľudí na výber 
hotovosti v bankomatoch. Zároveň 
im sľubujú dodanie ďalšieho tovaru. 
Posledný takýto prípad zaznamenala 

MsP Handlová dňa 15. 6. 2018, kedy 
dvaja podozriví presvedčili poškode-
ného, aby pri Lidli nastúpil do vozidla 
s ev.č. NR, vylákali od neho celkom 300 
Eur za tovar, ktorý mu vôbec nedoda-
li a z miesta odišli. Vďaka pozornosti 
hliadky MsP a kamerovému systému 
sa podarilo zistiť totožnosť jedného 
podozrivého, vec zadokumentovať a 
odovzdať na príslušné Obvodné od-
delenie PZ pre podozrenie zo spácha-
nia podvodu.

Zarážajúce je aj to, že podozrivá osoba 
sa zdržiavala v blízkosti poškodeného 
pri bankomate vo chvíli, keď poško-
dený vyberal peniaze. Z toho dôvodu 
MsP Handlová upozorňuje občanov, 
aby si nekvalitný tovar vôbec nekupo-
vali a ihneď oznámili pohyb takýchto 
ľudí v ich blízkosti.

Ďalej upozorňujeme občanov, aby 
v žiadnom prípade nenastupovali 
do cudzieho automobilu a nerea-
govali na podozrivé osoby, ktoré ich 
na ulici oslovia a ponúkajú im rôzne 
darčeky. Polícii pomôžu informácie 
o vozidlách, na ktorých podvodníci 
prichádzajú ako napríklad farba, evi-
denčné číslo, ale aj miesto a čas uda-
losti.  Najlepšie je informovať políciu 
podľa možností ihneď.

Mariette, Kuchenreuter, Comina-
zzo, Donald Malson sú disciplíny 
strelcov z historických zabraní. 
Majú rôzne názvy, ktoré vznikajú 
podľa historických udalostí či vý-
razných osobností. Nastrieľať z his-
torických zbraní čistú stovku doká-
žu majstri, ktorí majú nielen pevnú 
ruku, ale sú aj tak trochu chemici. 
„Namiešať“ správnu zmes pušné-

ho prachu, doplniť vlastnoručne 
vyrobenými olovenými guľami 
robí zo súťažiacich nielen majstrov 
strelcov. Slovenský strelecký zväz, 
Slovenská asociácia strelcov z pre-
doviek a Športovo – strelecký klub 
Handlová organizovali v sobotu 16. 
júna 2018 na handlovskej strelnici 
7. kolo Prvej streleckej ligy historic-
kých zbraní.  

Na strelnici v Handlovej súťažili aj majstri 
sveta na 7. kole súťaže historických zbraní



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 €

Miestna akčná skupina (MAS) Žiar,  združujúca 
sedemnásť obcí z handlovskej a pravnianskej 
doliny a obec Cigeľ, organizovala prvé z pláno-
vaných informačných školení s názvom „Po-
silnenie miestneho partnerstva a výmena 
informácií medzi miestnymi aktérmi.“ 

Cieľovou skupinou boli zástupcovia samo-
správ a zamestnanci obecných úradov. Usku-
točnilo sa 14. júna a jeho dejiskom bol horský 
hotel Remata v obci Ráztočno. Svoju účasť 
potvrdilo 55 záujemcov. Hosťom sa prihovoril 
predseda MAS Žiar Tomáš Konuš. Po úvodnom 
privítaní odovzdal slovo projektovej manažé-
rke Erike Jonasovej, ktorá seminár viedla. Na 
úvod priblížila vznik a fungovanie občianske-
ho združenia, jeho činnosť a aktivity. Prítom-
ným predstavila Stratégiu rozvoja územia 
OZ Žiar a možnosti čerpania finančných pro-
striedkov z fondov Európskej únie prostred-
níctvom miestnej akčnej skupiny. 

„Myslíme si, že účasť na takomto seminári je vý-
hodná pre všetkých zúčastnených. Snažili sme 
sa poskytnúť štatutárom obcí a zamestnancom 
obecných úradov čo najviac užitočných poznat-

kov, aby vedeli občanom a prípadným potenci-
álnym žiadateľom podať informácie a v prípade 
záujmu ich nasmerovať na kanceláriu MAS Žiar. 
Taktiež bolo potrebné, aby získali základný pre-
hľad týkajúci sa problematiky práce s projektmi, 
ktoré sa budú riešiť po vyhlásení jednotlivých 
výziev. My sme tiež vďaka semináru a vzájomnej 
výmene informácií zistili, aké skúsenosti majú 
v jednotlivých obciach s prípravou projektov a 
na čo by mali byť zamerané ďalšie stretnutia a 
semináre, aby sme čo najviac uľahčili prácu žia-
dateľov o finančné príspevky použité na rozvoj 
regiónu,“ zhodnotila projektová manažérka 
MAS Žiar Erika Jonasová. 

Jednou z množstva aktivít je príprava školení 
a informačných dní pre žiadateľov, ktoré MAS 
Žiar bude postupne organizovať. Všetky po-
trebné informácie nájdete na www.masziar.sk 

Michaela Šovčíková, 
administratívna pracovníčka MAS Žiar, 

t. č.: 046/38 14 415,
 info@maszair.sk, www.masziar.sk

Úspechy žiakov z handlovskej umeleckej školy
 
2.jún 2018 bol pre nás opäť úspešný . Na  javisku Divadla No-
vej scény v Bratislave  sa spievalo. Konala sa tam Celoslovenská 
muzikálová spevácka súťaž pod názvom „Muzikálová hviezda“. 
Preto bolo samozrejmé, že tam nesmela chýbať naša osvedče-
ná a úspešná dvojka, spevák Slavomír Dobrotka a jeho šikov-
ná pani učiteľka Kristína Mišovič. Prišli, zaspievali a porota oce-
nila výkon nášho Slavomíra (ako inak) 1. miestom v kategórii 
Z3. Tešíme sa a obom patrí veľká gratulácia.

19.6.2018 prijal primátor 
mesta Handlová Rudolf 
Podoba najlepších žia-
kov handlovských škôl.  
Za našu školu to boli tri 
žiačky: 
Sofia Ollé -  spev, vyu-
čujúca Kristína Mišovič, 
Adela Gazdíková – 
spev, vyučujúca Anežka 
Balušinská, Rebecca 
Anna Štrbíková – lite-
rárno-dramatický odbor, 
vyučujúca Katarína 
Dupkalová.

Poďakovanie....
Kolektív Základnej 
umeleckej školy ďakuje 
všetkým rodičom, žia-
kom a  priateľom za priazeň a záujem. Rovnako členom  OZ 
NAŠA ZUSKA, členom Rady školy pri ZUŠ Handlová za podpo-
ru a spoluprácu. 

Prajeme všetkým žiakom krásne prázdniny, rodičom príjemne 
strávené dovolenky.
Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu v novom školskom roku 
2018/2019.

Miestna akčná skupina Žiar školila

Slavomír Dobrotka



SME MAJSTRI SVETA 
Tanečná skupina Dazya sa od 23. -27.5. 2018 zúčastnila tanečných majstrovstiev sveta WORLD DAN-
CE MASTERS v chorvátskom Poreči. Handlovú a celé Slovensko reprezentovalo 42 tanenčíkov 
z nášho tímu. Tanečné majstrovstvá sveta nám dali obrovské skúsenosti. Päť dní plných tanca, skve-
lej atmosféry a úžasných zážitkov sa zapíšu do histórie našej tanečnej skupiny veľkými písmenami, 
pretože...  SME MAJSTRI SVETA !!! 
Ako jediný tanečný tím z celého sveta sme sa nominovali v kategórii Commercial dancegroup mini 
do profesionálnej ligy A. 
Prvé miesto v najlepšej lige A nám odovzdal choreograf 
Justina Timberlakea a mali sme možnosť súťažiť s krajinami ako je 
Zimbabwe, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Malta... 
Naši tanečníci, okrem súťaženia, zažili aj tanečné workshopy s celosvetovo 
uznávanými lektormi ako Marty Kudelka, Murray Grant, Zoltan Katona. 
Z Chorvátska sme odišli s novými skúsenosťami, krásnymi spomienkami 
a hlavne s pokorou. 
Okrem majstrovského titulu sme si vytancovali aj tieto miesta v B lige: 
5.MIESTO - JUNIORI - URBAN DANCE STYLE - FORMACIA 
8.MIESTO - SENIORI - COMMERCIAL DANCE - GROUP 
11.MIESTO - JUNIORI - COMMERCIAL DANCE GROUP Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí nás podporujú. Ďakujeme!

VOLCANO JE 1. VICEMAJSTER SVETA!
V máji 2018 sa konali  v Chorvátsku  majstrovstvá sveta DanceStar 2018. Na súťaž pricestovali 
tí najlepší z najlepších. Okrem našej slovenskej výpravy sa súťaže zúčastnili tanečníci z Rakúska, 
Maďarska, Nemecka, Chorvátska, Mexika, Číny, Zimbabwe, Austrálie, Ruskej federácie 
a mnoho, mnoho ďalších.

Naše VOLCANO sa kvalifikovalo na súťaž s tromi choreografiami v troch rôznych 
tanečných kategóriach, o čom svedčí všestrannosť našich zverencov.  Boj o stupne 
víťazov bol veľmi náročný, nakoľko v našej kategórii bola veľmi silná konkurencia 
z mnohých krajín sveta, a tak ešte viac motivovaní podať skvelé výkony Volcanisti 
zatancovali s obrovským nasadením. 
Kopec tréningov, príprav, odvahy, potu a hlavne lásky k tancu sa odzr-
kadlili aj na fantastických výsledkoch. Do Handlovej sme šťastne 
priviezli titul 1. Vicemajster sveta s choreografiou Divergencia, pod 
vedením Alexandry Ličkovej. Okrem stupňa víťazov sme dosiahli 
ďalšie výborné výsledky. Všetky choreografie sa umiestnili v prvej 
päťke najlepších choreografií sveta.
Choreografia Gipsyland pod vedením Romany Homolovej mala 
veľký úspech a stupeň víťazov Volcaňákom ušiel len o pár bodíkov. 
Umiestnili sa na úžasnom 4. mieste. Tretia naša choreografia Avatar 
od Alexandry Ličkovej mala tak isto veľký úspech a deti si vybojo-
vali krásne 5. miesto.

Okrem súťaže, tréningov a workshopov si naši Volcaňáci našli aj 
chvíľku času, aby zrelaxovali na pláži a užili si nočný život na taneč-
nej párty, ktorá bola zároveň rozlúčkou pre všetkých tanečníkov. 
Touto cestou sa ešte raz 

chceme poďakovať všetkým našim skvelým tanečníkom za úžasné výkony a trénerom a 
choreografom Saške Ličkovej a Romanke Homolovej za ich vedomosti a úspešné choreo-
grafie. Ďakujeme aj všetkým našich sponzorom, partnerom a našich skvelým rodičom za 
podporu a možnosť vycestovať.
Zas o kus skúsenejší hľadíme vpred :).                                 

Petra Kováčiková - SZUŠ VOLCANO



V tichom zármutku ozna-
mujeme priateľom a zná-
mym, že nás dňa 28.5.2018 
vo veku 68 rokov navždy 
opustil 

JUDr. Ivan Kamenský. 

Posledná rozlúčka so zosnu-
lým sa konala dňa 31.5.2018 
v Poprade. Smútiaca rodina.

Dotĺklo srdiečko, zavreli sa oči tvoje, nemôžeme na 
teba zabudnúť. Osud je krutý, nevráti, čo vzal, zostali 
iba spomienky, v srdci žiaľ. Už niet návratu a ani ná-
deje, len cestička k hrobu nás k tebe zavedie. Kytič-
ku kvetov na hrob ti môžeme dať, spokojný spánok 
priať a s láskou spomínať. 

Dňa 5.6.2018 uplynuli 
3 roky, čo nás navždy 
opustil náš ocinko a dedko 

Milanko Košík. 

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

4.júl 2018 je už siedmy rok 
najsmutnejším dňom pre 
našu rodinu. 
Navždy nás opustil milujúci 
manžel, otec, dedko, praded-
ko, brat a dobrý človek 

Vladimír Ziman. 

Veľmi nám chýba a stále naňho spomíname.

Dňa 12.6.2018 uplynuli 
4 roky, čo nás navždy opustil 
náš milovaný otec, dedko 

František Vráblik. 

Dotĺklo srdce, oči sa zavreli, 
stíchol hlas a veľký smútok 

ostal v nás. Osud ti nedoprial 
s nami dlhšie byť, no v našich 

srdciach budeš navždy žiť. 

S láskou a úctou spomínajú deti František s rodi-
nou, syn Ján, dcéra Anna s rodinou, syn Peter, Pa-
vol, dcéra Mária a vnučky Monika, Rebeka, Anna 
a Mária.

Dňa 16.7.2018 si pripomí-
name 6.výročie od úmrtia 
nášho drahého manžela, 
ocka a dedka 

Stanislava Arbeta. 

S láskou spomínajú man-
želka, synovia Stanislav, syn 

Miroslav s rodinou a vnučky Zuzka a Stanka.

Dňa 7.6.2018 nás navždy 
opustila naša milovaná 
manželka, mamička, starká 

Viktória Kružliaková 
vo veku 83 rokov. 

Úprimne ďakujeme všetkým 
za účasť na poslednej roz-
lúčke.

Spoločne s nami si zaspomí-
najte na 

Jozefa Hájovského, 
ktorý by sa dňa 8.7.2018 
dožil 90 rokov. 

S láskou spomínajú manžel-
ka, synovia s rodinami 
a vnúčatá.

Kto v srdci žije, neumiera... 
18.6.2018 uplynuli dva smut-
né roky, čo od nás odišiel 
náš milý 

Števko Lehocký. 

S láskou spomína priateľka 
Mirka a ostatná rodina. 

Stále mi chýbaš, tak veľmi 
chýbaš, márne sneh v júli hľadám...

Kto bol milovaný, 
nebude nikdy zabudnutý. 
3.7.2018 uplynie 5 rokov, 
čo nás opustil pán 

Tibor Greguš. 

S láskou spomína manželka 
a dcéry s rodinami.

Dňa 18.06.2018 nás vo veku 
62 rokov navždy opustila 

Zdenka Opálená, 
rodená Kubišová, 

rodáčka z Handlovej, 
naposledy bytom v Nových 
Zámkoch. 

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Smútiaca rodina.

Dňa 7.7.2018 uplynie
 5 rokov, čo nás opustil náš 

Janko Madaj. 

S láskou spomína manželka 
s rodinou.

Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, navždy pre-
stalo pre teba slnko hriať, ale tí, čo ťa mali radi, nikdy 
neprestanú na teba spomínať.

Dňa 20.7.2018 uplynie 
25 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a starký 

František Ertl. 

S úctou a láskou spomína 
manželka, deti a vnúčatá.

Kytičku kvetov na hrob ti mô-
žeme dať, spokojný spánok ti 
priať a s úctou spomínať. 

Dňa 6.7.2018 si pripomína-
me nedožité 50. narodeniny 
nášho drahého 

Ladislava Májového. 
S úctou v srdci spomína celá rodina.

V týchto dňoch si pripomíname už 6.výročie úmr-
tia našich rodičov, starých a prastarých rodičov

 Márie a Vladimíra Krištofcových. 
S láskou spomínajú deti, vnúčatá a pravnúčatá.

Rok prešiel a bolesť neutícha. 

Dňa 14.7.2018 uplynie rok, 
čo nás navždy opustila naša 
milovaná dcéra a mamina 

Marianka Gáfriková 
rod. Klimentová. 

Rodičia a syn Andrej.

Dňa 6.6.2018 si pripomína-
me 15.výročie, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec 

Vladimír Wäldl. 
S láskou a úctou spomínajú 
manželka a deti s rodinami.

V to ráno, do sĺz a smútku zahalený , bol tvoj odchod 
nečakaný. Prázdno a ticho, bolesť a žiaľ, kdeže je tvo-
ja usmiata tvár? Hoci si odišiel bez slova na rozlúčku 
nebol čas, spomienky na teba zostanú navždy v nás. 

Dňa 20.7.2018 uplynie 
6 rokov, čo nás navždy 
opustil 
Jozef Karásek 
v 26 roku života. 

So žiaľom v srdci spomína 
starká, otec a priatelia.

spomíname...
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Dňa 28.7.2018 uplynú 3 roky, 
čo nás opustila naša 
mamička 

Anastázia Hocková. 

Chýbaš nám. S láskou spo-
mína manžel, dcéry Stáza s 
rodinou, Beáta s rodinou a 

syn Peter s rodinou.

Dňa 17.7.2018 si pripomína-
me 10 rokov, čo nás opustil

pán Jozef Liška. 

S láskou a úctou spomína 
manželka a synovia 
s rodinami.

V mesiaci máj a jún 2018 
sme sa rozlúčili

Emília Pavlíková, rod. Kvostková 75 rokov
Jozef Bartek 60 rokov
Ľuboš Mikuš, nedožitých  41 rokov
Vojtech Rendek 81 rokov
Viktoria Kružliaková 83 rokov
Mgr.RuženaKaděrková  46 rokov
rod. Oswaldová, 
JUDr. Ivan Kamenský  68 rokov 
(naposledy bytom v Poprade)
Milan Lukáš 59 rokov
Agnesa Gašparičová 70 rokov
rod. Bodorová
Jaroslav Ertl 50 rokov
Samuel Čížik 80 rokov
Juraj Dóra 55 rokov

Zoznam v rubrike je vytvorený na základe sú-
hlasu pozostalých so zverejnením informácie. 
Z dôvodu uzávierky novín je zoznam zverej-
nený vždy od 25. do 25. dňa v mesiaci. 
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Predám elektrický vozík
v dobrom stave(nové batérie, 
nabíjačka). Cena 500 €. 
Tel. kontakt: 0915 978 701

Prenajmem priestranný zariadený  
1 izbový  byt na Mostnej, 
je v ňom nový gauč, práčka, chladnička, TV, 
skriňa, posteľ.  Tel. č.: 0949 430 412

Ponúkam brigádnickú prácu v lese pri 
pestovateľskej činnosti. Aj dlhodobejšie. 
0903600809 pošlite sms - zavolám.

Banícka rallye vstúpila 
do svojho 44. ročníka
V piatok 22. 6.2018 začala medzinárodná mototu-
ristická BANÍCKA RALLYE 2018 (44.ročník Slovakia 
tour)na letisku v mestskej časti Morovno pri Han-
dlovej. Súťaž sa organizuje pre všetkých motoristov, 
milovníkov prírody a historických pamiatok. Cieľom 
súťaže nie je len overenie motoristických zručností a 
vedomostí súťažiacich, ale i propagácia prírodných 
krás Slovenska, histórie baníckych miest a obcí, ako 
aj pohostinnosť ich obyvateľov. Súťaž bola organi-
zovaná ako záujmové medzinárodné mototuristické 
podujatie a 4.kolo celoštátnej dopravno-výchovnej 
súťaže Rodičia, jazdite opatrne! Pozostáva z dvoch 
súťažných dní. Podujatia sa zúčastnili tento rok moto-
risti v kategóriách jazda zručnosti, 20. ročník O pohár 
primátora mesta, jazda zručnosti pre ženy, Rodičia 
jazdite opatrne „Mladý navigátor“ a doba priniesla 
aj novinku v podobe jazdy zručnosti pre juniorov do 
18. rokov v sprievode rodičov. Absolútnym víťazom 
Baníckej rallye 2018 sa stala posádka Vladimír Jan-
kovič a Peter  Rusiňák z Košíc.
Celkovo sa súťaže zúčastnilo 15 posádok zo Sloven-
ska  a Českej republiky, ktoré prešli trasu dlhú 155 km. 
Tento rok ich cesty zaviedli, ak dobre čítali mapy, z 
Handlovej  do Prievidze, Bojníc, Rudnianskej doliny a 

do Čičman, kde mali krátku prestávku spojenú s preh-
liadkou čičmanského múzea - Radenovho domu. 
Odtiaľ viedla cesta cez Fačkovské sedlo, Nitrianske 
Pravno a Prievidzu späť do Handlovej. Večerného 
vyhodnotenia sa v sobou 23.6.2018 v handlovskom 
dome kultúry  zúčastnili všetci organizátori aj súťaži-
aci. Z rúk primátora mesta Rudolfa Podoba, predsedu 
AMK Baník Handlová Arpáda Kosztu a hlavného roz-
hodcu Richarda Magdolena si prevzali víťazi všetkých 
kategórií poháre a vecné ceny.
Motoruristické podujatie sa konalo vďaka podpore 
viacerých sponzorov. Organizátori poďakovali na zá-
verečnom stretnutí mestu Handlová, Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju, Pivovaru Steiger, Handlov-
skému baníckemu spolku, Autoklubu Slovenskej re-
publiky, Domu kultúry mesta Handlová, HATER-HAN-
DLOVÁ spol. s r.o., HUTIRA RELAX KLUBu, KP REKOS, 
GlobalAsistance Slovakia, Ekosystémy s.r.o. a všet-
kým dobrovoľníkom, členom Automoklubu Baník 
Handlová. Celú výsledkovú listinu nájdete na www.
handlova.sk.JP

Podnikateľský inkubátor
 Handlová informuje

Nezabudnuteľná podnikateľská cesta
Národné podnikateľské centrum v Trenčíne ponúka 
pre začínajúcich živnostníkov, malých a stredných 
podnikateľov do troch rokov od založenia živnosti 
či firmy možnosť vycestovať zdarma za inšpiráciou 
pre svoje podnikanie na medzinárodné odborné 
podujatia zamerané na prezentáciu nových podnika-
teľských trendov. 

Stačí si vybrať akúkoľvek konferenciu, seminár či 
veľtrh a okrem vstupu na medzinárodné odborné 

podujatie pracovníci Národného podnikateľského 
centra pribalia záujemcom aj letenku a ubytova-
nie v čase trvania podujatia. Jedinou podmienkou 
je že, konferencia, seminár, veľtrh alebo workshop 
musí súvisieť s oblasťou podnikania a konať sa iba 
vštátoch EÚ v septembri až novembri 2018 s dĺžkou 
trvania maximálne 5 dní, pričom si záujemcovia ako 
bonus môžu so sebou zobrať jedného kolegu.

Ak nechcete premeškať šancu na získanie nových sk-
úseností a kontaktov, ktoré dokážu pomôcť v rozvoji  
podnikania, stačí ak najneskôr 21. júla pošlete e-mail 
s požiadavkou o bližšie informácie na sp.tn@npc.sk 
alebo zavoláte na číslo 0905 550 729.
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Gymnastický 
víkend
Prvú júnovú sobotu sa v telo-
cvični ZŠ Morovnianska cesta 
v Handlovej stretlo 108 gym-
nastiek z 15 klubov z celého 
Slovenska. Dievčatá sa na Slo-
venský pohár JIPAST kategória 
„C“ prebojovali z oblastných 
kôl, ktoré boli v máji. V každej 
kategórii štartovalo 38 naj-
úspešnejších gymnastiek. 

V dopoludňajších hodinách 
pretekali staršie žiačky, junior-
ky a ženy. V starších žiačkach 
sa najlepšie darilo Adele Gaz-
díkovej z Klubu športovej 
gymnastiky Handlová, ktorá 
obsadila 12. miesto a získala II. 
výkonnostnú triedu. Jej klubo-
vá kamarátka Nikola Nieburo-
vá obsadila 22. miesto. Juniorka 
Timea Briatková sa umiestnila 
na peknom 3. mieste a Viktória 
Matiašková na 5. mieste,  obe z Klu-
bu športovej gymnastiky Handlová.

Ďalšie výsledky:
Mladšie žiačky: 
25. Ema Michelová, 34. Romana 
Ivanová a 35. Františka Rumplio-
vá.

Najmladšie žiačky:  Tamara Bodžá-
rová mala premieru na „veľkých“ 
pretekoch a celkovo obsadila 34. 
miesto.
Pohár primátora mesta Handlová 
získala Natália Gulová z klubu GY-
TA Poprad za najvyššiu známku pre-
tekov na kladine.

Držiteľkou Martinovho putov-
ného pohára sa stala domáca 
gymnastka Vanessa Pavlíko-
vá.

Poradie klubov:       
1. miesto  KŠG Liptovský Miku-
láš
2. miesto KŠG Handlová
3. miesto Gymnastik Košice
                                                                                                                              MK

Zákamenská 
radosť
V sobotu 26. 5. 2017  gym-
nastky z KŠG Handlová a ich 
tréneri navštívli Zákamenné 
na čarokrásnej Orave, aby si 
zmerali sily so svojimi rivalka-
mi z Námestova, Ružomberka, 
Zákamenného a Dolného Ku-
bína.  Ako tradične nás privítala 
plná telocvičňa a úsmevy na 
tvárach organizátorov. Preteky 
prebiehali v priateľskej atmo-
sfére a ani teraz  sa dievčatá z 
KŠG Handlová nestratili a zú-

ročili všetko to, čo sa na tréningoch 
naučili. Odmenou im boli  medaily a 
pekné umiestnenia. 

Vydarené podujatie sme zakončili 
vynikajúcim gulášom, ktorý pre nás 
pripravili miestni poľovníci.

Kategória A:
  2. Bodžárová Tamara
  3. Prosbová Diana
  5. Šálová Rebeka
  9. Karcolová Ema
10. Dolnická Katarína
14. Očenášová Nella
17. Matiašková Charlotta
18. Veselovská Sandra
Družstvo  č. 1 (Bodžárová, Prosbo-
vá, Šálová, Dolnická) skončilo na 1. 
mieste
Družstvo č. 2. (Karcolová, Očenášo-
vá, Matiašková, Veselovská) obsa-
dilo 4. miesto
Kategória B:
   1. Fedešová Sofia
   2. Gazdíková Lucia
 10. Farkašová Lenka
18. Karcolová Natália
25. Rigová Bianka
27. Prokeinová Nina
Družstvo č. 1. (Fedešová, Gazdíko-
vá, Farkašová) obsadilo 1. miesto
Družstvo č. 2. (Karcolová, Rigová, 
Prokeinová) – 5. miesto
Kategória C:
  1. Duníková Andrea
  3. Grófová Natália
18. Tončková Martina
Ako družstvo skončili dievčatá na 
2. mieste
Všetkým dievčatám gratulujeme.
                                                                                                                         SK

Tradičného Mikroregionálneho 
turnaja vo futbale sa zúčastnilo 
spolu 17 družstiev zo šiestich zá-
kladných škôl handlovskej doliny. 
Naše pozvanie prijali aj mladí fut-
balisti zo ZŠ Energetikov v Prie-
vidzi.  Súťažilo sa v troch kategó-
riách súbežne na dvoch ihriskách. 
Výsledková listina nás presvedčila 
o športovom talente našich detí. 

Kategória A: 
chlapci 7. - 9. ročníka
1. miesto ZŠ Energetikov, Prievidza
2. miesto ZŠ Školská, Handlová
3. miesto ZŠ MC, Handlová

Kategória B: 
chlapci 5. - 6. ročníka
1. miesto ZŠ Energetikov, Prievidza
2. miesto ZŠ Gašpara Drozda, 
 Chrenovec Brusno
3 .miesto ZŠ Školská, Handlová

Kategória C: 
dievčatá 5. - 9. ročníka
1. miesto ZŠ Energetikov, Prievidza
2. miesto ZŠ Školská, Handlová
3. miesto ZŠ Gašpara Drozda,   
 Chrenovec Brusno

Ďakujeme všetkým zúčastneným 
futbalistom, futbalistkám a peda-
gógom za príjemné športové do-
poludnie!

Vrcholom letnej plaveckej sezó-
ny boli Majstrovstvá SR mlad-
ších žiakov, ktoré sa konali 14. 
-17.6.2018 v Bratislave na Pasien-
koch. Plavecký klub Handlová 
reprezentovali dvaja plavci – Ka-
rolínka Vetráková a Marek Šte-
ták, Kiara Mikušová sa aj napriek 
nominácii pretekov nezúčastnila, 
nakoľko jej to nedovolili zdravot-
né problémy. 

V silnej konkurencii 288 najlepších 
plavcov sa výrazne presadila Karo-
línka Vetráková, ktorá získala 8 zla-
tých a 1 striebornú medailu a potvr-
dila, že v súčasnosti je vo svojej ka-
tegórii najvýraznejším slovenským 
talentom. V celkovom hodnotení 
všetkých pretekárov (r. 2006, 2007 
a 2008 ) obsadila 3. miesto, čo je v 
celej doterajšej histórii Plaveckého 
klubu Handlová najlepšie umiest-
nenie nášho plavca na vrcholnom 
podujatí. Karolínke aj Marekovi ďa-
kujeme za úspešnú reprezentáciu 
PKHA.

2. – 3.6.2018 sa v Žiline konalo 
2. kolo Slovenského plaveckého 
pohára žiakov FPD, na ktorom náš 

klub reprezentovalo 11 plavcov. 
Slovenský pohár je celoročnou sú-
ťažou, v ktorej 5 najlepších plavcov 
v každej kategórii získa „vstupenku“ 
na plavecký kemp v roku 2019. Han-
dlovčania opäť zabojovali a potvrdi-
li, že sú stále v hre o účasť na kempe. 
Karolínka Vetráková získala 6-0-0, Fi-
lipko Juríček 3-1-0, Robko Suja 0-0-1 
a Peťko Lenhart 0-0-1. 

18. ročník Memoriálu Pavla Vajdu 
sa konal 26.5.2018 v Púchove. Aj tu 
sa našim deckám veľmi darilo. 

Získali sme 16 medailí, z toho: 
Filipko Juríček ( Z-S-B ) 1-1-1, 
Kristiánko Kúdela  1-0-2, 

Kiara Mikušová  1-0-1, 
Tobias Štálnik  0-3-0, 
Robko Suja  0-1-1, 
Mathias Šemetas  1-0-0 
Eliška Betková  1-0-0. 

Štafeta v zložení Kiara Mikušová, 
Nela Výbochová, Robko Suja a Filip 
Juríček vybojovala 2.miesto. 

Turnaj na ZŠ ŠkolskáHandlová má osemnásobnú majsterku Slovenskej republiky 
v plávaní mladších žiakov
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Kraľovany cup 2018
Futbalový turnaj mladších prípraviek

V našej skupine číslo jeden bolo 7 mužstiev, z kto-
rých jednoznačne vynikali mladí futbalisti Sparta-
ka Trnava. Naši chlapci mali spočiatku pred súper-
mi z Košíc a Trnavy veľký rešpekt, ale postupne sa 
rozohrali a podali výborné výkony proti súperom 
zo Zvolena, Prešova a Rákovej. Turnaj bol na vy-
sokej úrovni a zúčastnilo sa ho postupne 82 muž-
stiev z celého Slovenska, ktoré boli rozdelené do 
niekoľkých skupín. Pre našich chlapcov to bola aj 
tento rok veľká skúsenosť a mali možnosť porov-
nať sa so silnými súpermi a užiť si tak atmosféru 
veľkých turnajov. Každý jeden hráč na záver do-
stal futbalovú sošku, ako spomienku na turnaj. 
 

Výsledky:
MFK BANÍK HANDLOVÁ – KOŠICE  2:5
DEVÍNSKA N/V - MFK BANÍK HANDLOVÁ 4:0
MFK BANÍK HANDLOVÁ – Zvolen 1:0
MFK BANÍK HANDLOVÁ – RAKOVÁ 1:0
PREŠOV - MFK BANÍK HANDLOVÁ 3:1
MFK BANÍK HANDLOVÁ – TRNAVA 0:12

V našej skupine sme skončili na konečnom 
5. mieste. 
Najlepší strelci: Kapca 2, Štrba 2, Žitník 1.

Ďakujeme sponzorom: všetkým rodičom, Pivár-
ničke Sojka, Marošovi Spevárovi
Tréner: Jozef Juríček
 

Turnaj Young talents 
Futbalový turnaj staršia prípravka
Štadión MFK Baník Handlová bol dejiskom fut-
balového turnaja Young talents prípraviek ka-
tegórie U10. Turnaja sa zúčastnilo päť kvalitných 
družstiev  a hralo sa systémom každý s každým 
1x25 min. Kvalitu a dlhodobú cieľavedomú prácu 
s mládežou premenili domáci chlapci MFK Baník 

Handlová na ví-
ťazstvo v kategórii 
U10 bez straty 
bodu. Druhú 
priečku obsadili 
prípravkári z Det-
vy, ktorí sa svojimi 
výkonmi určite 
páčili divákom v 
hľadisku. 
Tretie miesto si 
vybojovali chlapci 
z Kysuckého No-
vého Mesta. MFK 
Baník Handlová 
tiež obdržal cenu 
za najlepšieho 
brankára turnaja a 
tým sa stala Nella 
Kňazovičová. 

MFK Baník Hand-
lová reprezento-
vali: Gaher Matej, 
Kňazovičová Nella, 
Hirka Ronet, Lihot-
ský Dávid, Kecera 
Damián, Krištof 
Adam, Krištof Denis, Cibula Samuel, Petráš 
Samuel, Gál Lukáš, Boška Patrik, Kubaljak 
Alex. 

Za vzornú reprezentáciu klubu a mesta 
im patrí poďakovanie. Veľké poďakovanie 
patrí aj organizátorom turnaja -  združe-
niu „Young Talents Football Tournaments 
Tour“ pod vedením Handlovčana Ivana 
Jurkoviča , že si vybralo práve náš štadión. 

Handlovské námestie ožilo v sobotu 
23.6.2018 už 34. ročníkom podujatia 
O kôš mesta Handlová. Počasie trochu 
zamiešalo karty a turnaj sa dohrával v 
telocvični ZŠ Mierové námestie. Hralo 
sa systémom každý s každým, hrací čas  
4x8 min. Turnaja sa mohli zúčastniť le n 
Handlovčania a hráči, ktorí hrali za Hand-
lovú, ktorých bol rekordný počet. Hlavný 
poriadateľ bolo družstvo A ZASE. Ten-
to rok bol súčasne aj 24. memoriálom 
O.Haviara.

Výsledky
Piatok :
STARCI - ČAJACI  37 : 41
A ZASE - SLÁVIA  62 : 30
ODCHOVANCI - OTÁZNIKY 50 : 35
ČAJACI - SLÁVIA  63 : 51
A ZASE - ODCHOVANCI 61 : 36
STARCI - OTÁZNIKY  40 : 51
Sobota :
ČAJACI - A ZASE  56 : 51
STARCI - SLÁVIA  58 : 44
A ZASE - OTÁZNIKY  61 : 58

ODCHOVANCI - SLÁVIA 45 : 41
OTÁZNIKY - ČAJACI 41 : 69
STARCI - A ZASE 62 : 67
ČAJACI - ODCHOVANCI 66 : 42
SLÁVIA - OTÁZNIKY 42 : 66
STARCI - ODCHOVANCI 62 : 51

Najlepší strelci :
1. Ondro Haviar /A ZASE/ 82 b.
2. Lukáš Demeter /Otázniky/ 77 b.
3. Robo Jány /Čajaci/ 74 b.

Najstarším hráčmi na turnaji boli: 
Jaro Daubner 61, Peter Prokein 56
a Janči Spevár 51 rokov.

Záverečná tabuľka :
1. ČAJACI 5 – 0 295 : 222 10 b.
2. A ZASE 4 – 1 302 : 242 9 b.
3. Odchovanci 2 – 3 224 : 265 7 b.
4. STARCI 2 – 3 259 : 254 7 b.
5. OTÁZNIKY 2 – 3 251 : 262 7 b.
6. SLÁVIA 0 – 5 208 : 291 5 b.

Mačka

šport

Z futbalovej bránky

Výsledky stretnutí skupiny U10:
MFK Baník Handlová - TJ PS Hliník n.Hronom 4:2
MŠK Kysucké N.Mesto - MFK Detva  3:4
FC Baník Prievidza - MFK Baník Handlová 2:4
MFK Detva -TJ PS Hliník n.Hronom  4:3
FC Baník Pievidza - MŠK Kysucké N.Mesto 0:3
MFK Baník Handlová - MFK Detva  7:1
MŠK Kysucké N.Mesto -TJ PS Hliník N.Hronom 6:2
MFK Detva - FC Baník Prievidza  3:2
MFK Baník Handlová -MŠK Kysucké N.Mesto 6:2
FC Baník Prievidza - TJ PS Hliník n.Hronom 4:2

O kôš mesta Handlová
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1. Priehľadná nádrž s vodou, rybami
2. Veľké nešťastie, pohroma.
3. Odpočívadlo s reštauráciou
4. Bravčové karé.
5. Potraviny plné vitamínov a vlákniny.
6. Vychutnávač, labužník.
7. Bylinka, palina dračia.
8. Doktori starajúci sa o zvieratá.
9. Pečiarka poľná.
10. Vták s vidlicovitým chvostom.
11. Ten, čo sa ostatným stará o vlasy.
12. Žena s obchodným duchom.
13. Panoráma, výhľad.
14. Vymieňať plienku.
15. Zariadenie na meranie tlaku.
16. Obľúbená letná záhradná aktivita.
17. Vyjadrujú priamu reč, alebo citát.
18. Terap. komora nízkou teplotou.
19. Vždyzelený pichľavý strom.
20. Pracovisko úradníkov.
21. Larva motýľa.
22. Útvar s piatimi uhlami.
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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.

Správna odpoveď z 6/2018
 „nedeľu popoludní prší“
Výhercovia Dagmar Valovičová, 
Stanislava Lozinaková.
Výhru Foto A2 si prevezmite v PI.
5444 013

3x3 Peoplestreet-
cup 2018
Handlovské námestie počas po-
sledných týždňov žije športom a  
zaujímavými podujatiami. Takým 
bol 3x3 PeopleStreetball Cup 16. 
a 17. júna 2018.Organizátori po-
zývali každého, kto si chcel zahrať.  
Zaujímavé duely doplnil v sobotu 
večer koncert Delika, bol priprave-
ný doplnkový program, ako súťaž v 
smečovaní, aj gurmánske pochúť-
ky. Mohli ste využiť kávový bar, 

coctailový bar, vínny bar a vyhrať 
super ceny v tombole. Deti mali 
možnosť využiť športové súťaže, 
na námestí bola škola basketba-
lu, nafukovacia šúchala, kreslenie 
na tvár, prišli hasiči, Mimoni a o 
program sa postarali animátori. 

Poďakovanie patrí všetkým organi-
zátorom a podporovateľom: 
Ondrejovi Haviarovi, Michalovi Se-
kerešovi, mestu Handlová a jeho 
organizáciám, tanečnej skupine 
Volcano a takmer dvadsiatke spon-
zorov. JP

Výsledky - sobota:
Kategória Elite (muži):
1.Energy team 
2.Letný vánok 
3.Okolo pol 1

Kategória ženy: 
1.Slovakia
2.Déväť
3.Stodogirls

Kategória Chlapci 
do 18.r:
1.Budiš Jeloboys
2.Baníci
3.IBV

Výsledky - nedeľa
Kategória Forfun-
(neregistrovani hráči):
1.Baníci

2.Vyfúkaní
3.Divná štvorka 

Kategória deti do 
15.r:
1.Majstri svetla
2.Ballers
3.ESS

„Často stretnete svoj osud na ceste, ...“




