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Inzercia v Handlovských novinách

1/2  strany
210 x 148,5  mm

120€
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105 x 148,5  mm

60€

1/8  strany
105 x 75 mm

28€

1/16  strany
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14€ bez 
DPH

Predvolené formáty

Zmenili sme sa, 
        ale ceny ostali!

Inzercia mimo predvolené formáty 0,5€/cm2

Inzercia na stranách 2,15,16 + 10%

Zľavy za opakovanie   5 - 30%

Grafické spracovanie inzercie - dohodou

Občianska inzercia 150 znakov - 5€

Príjem inzercie: 
Asterion, n.o., Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová  

Podnikateľský inkubátor 2. posch. č. 314, 0907 77 42 80, 5444 013, handlovske.noviny@gmail.com
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Dramatické a tragické osudy za-
siahli počas 2. svetovej vojny 
všetkých obyvateľov Európy, bez 
rozdielu národnosti a etnickej prís-
lušnosti. Desaťtisíce ľudí prišli o to 
najvzácnejšie, o svoj život, desaťti-
síce stratili svojich blízkych, svoje 
domovy.

Na hornej Nitre bolo zriadené miesto, 
kde o svoje životy prišli tisíce obyva-
teľov. Drevené baraky postavené v ka-
tastrálnom území dnešnej obce Koš, 
boli vybudované najskôr ako vojenské 
sklady, neskôr slúžili ako sklady pre fir-
mu Baťa. Vypukla vojna a do nízkych 
drevených barakov boli umiestnené 
najskôr rodiny rómskych obyvateľov, 
potom bol v areáli zriadený smutne 
známy pracovný tábor pre židovské 
obyvateľstvo zo Slovenska. Po skonče-
ní vojny začali byť do objektov uzav-
retého lágra zhromažďovaní nemeckí 
obyvatelia, karpatskí Nemci, ktorí úze-
mie Slovenska a hornej Nitry osídľova-
li už v 14. storočí. Závery Postupimskej 
konferencie rozhodli o odsune obyva-
teľov nemeckej národnosti z územia 
ČSR a podpísané dekréty prezidenta 
ČSR Eduarda Beneša ukončili pokojné 
stáročie existencie jednej národnost-
nej menšiny na území Českosloven-
ska. V internačnom tábore boli rodiny 
karpatských Nemcov umiestnené bez 
peňazí, bez majetku, bez stravy. Muži 
fárali do bane, ženy pracovali v hore 
pri ťažbe dreva.  Do pracovného tábo-
ra v obci Koš boli v rokoch 1945 – 1946 
postupne sústredené nemecké rodiny 
z celej oblasti Hauerlandu. Práve tu, v 
oplotenom zajateckom tábore, čakali 
na svoj ďalší osud, na odsun do voj-
nou zničeného Nemecka. 

Po mnohých rokoch sa v stredu  15.au-
gusta 2018 na mieste internačného 
tábora Nováky pri obci Koš - Laskár 
stretli tí, ktorí zažili hrôzy a utrpenie 
v tomto tábore. Počas existencie tá-
bora prišlo o život celkovo 43 obetí z 
radov mužov, žien a detí, ktorí zomre-

li na podvýživu, infekčné choroby z 
nedostatočnej hygieny. Spomienky 
tých, najmä vtedajších detí,  ktorí tieto 
útrapy prežili hovoria, ako popri plote 
pýtali od obyvateľov, ťažko vyslovo-
vanou  slovenčinou „kúsok kleba“..... 
Spomienky hovoria aj o pochovávaní 
blízkych, ktorých ukladali do jám na 
neďaleké pole len v plachtách. Do jed-
ného hrobu pochovali aj viac mŕtvych. 
Podľa nájdených archívnych materiá-
lov v internačnom tábore Koš – Laskár 
prišlo o život 5 obyvateľov Handlovej, 
vtedajšej nemeckej obce Krickerhau, z 
radov mužov, žien aj detí.  

Spomienka vysídlených nemeckých 
obyvateľov na svojich blízkych, ktorí 
prišli o život v tomto internačnom tá-

bore, začala spomienkovou sv. omšou 
vo Farskom kostole Pána a Spasiteľa 
Ježiša Krista, Kráľa vesmíru. Spomien-
kovej slávnosti sa zúčastnili  zástup-
covia veľvyslanectiev z Nemeckej 
spolkovej republiky a Rakúska, pred-
sedníčky  Karpatskonemeckého Land-
smanschaftu v Nemecku Brunhildy 
Reitmeier – Zwick, predsedu Karpat-
skonemeckého spolku na Slovensku 
Ondreja Pössa, starostu obce Koš Šte-
fana Závadinku a za prítomností tých, 
ktorí prežili hrôzy tohto tábora, ich 
potomkov a príbuzných, ktorí prišli na 
miesto spomienky z novej domoviny, 
z Nemecka. Na mieste, kde stál inter-
načný tábor je dnes pole, stopy utrpe-
nia a prežitej traumy jednej skupiny 
obyvateľov žijúcej stáročia na území 

Slovenska tu už nenájdete. Dlhé roky 
tu bol len drevený kríž, ktorý pripomí-
nal tieto smutné udalosti.  

Obrad vysvätenia pamätníka, zhoto-
veného z čierneho mramoru s textom 
v slovenskom a nemeckom jazyku a 
požehnanie všetkým obetiam, dali 
vybudovať zo zbierky tí, ktorí utrpenie 
prežili a potomkovia tých, ktorí v tá-
bore stratili svojich blízkych. Vysväte-
nie vykonal Vdp. Anton Eliáš a Johann 
Kotschner, farár z Nemecka. Pamiatku 
obetiam si uctili aj predstavitelia Kon-
federácie politických väzňov na Slo-
vensku. 

Jana Oswaldová

Spomienka na tragické osudy karpatských Nemcov
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Bol teplý júl a august tiež, 
šepkal ti ľúb, že šťastie smiať 
sa smieš...

Text tejto piesne nám starším 
pripomína, že pred desiatkami 
rokov nám bolo v lete tiež teplo. 

Nuž, ale my sme sa vtedy teši-
li, keď sa teplomer vyšplhal na 
25 stupňov. Vytrhli sme mame 
nedotretý chleba s masťou a ci-
buľkou a utekali sme na Mlynský 
potok, kde sme ako bobri bu-
dovali hrádze, v ktorých sme sa 
kúpali. Dnes sa môžem priznať, 
tí šikovnejší chytali pstruhy, raky 
a my ostatní sme zatiaľ založili 
oheň.

Dnes je všetko iné. Raky z po-
tokov zmizli, deti do prírody 
našťastie pre prírodu nechodia, 
možno sa boja, aby ich nezrazili 
ich rodičia na motorke. V lete sa 
dovolenkári prizerajú odpadkom 
v mori a teploty sa celé leto ve-
selo šplhajú k štyridsiatke.  Voda 
v Handlovke sa v lete ledva vy-
škriabe na kamienky a lúky aj po 
dažďoch ostávajú celé leto suché. 

„Kde soudruzi z NDR udelali chy-
bu!?“. Tvrdíme, že žijeme pre svoje 
deti, ale budujeme budúcnosť,     
v ktorej našim deťom nezostane 
nič iné, len si s trpkou príchuťou 
zarepovať:

Bol suchý júl a august tiež,
šepkal len liter vody 
denne smieš...

Zarepujme si to vždy, keď bude-
me zalievať asfaltom posledné 
dlažobné kocky, keď budeme 
zaberať lúky na stavebné parce-
ly, keď sa budeme z okna poze-
rať ako nám nevyužitá daždová 
voda uteká do kanála a ešte za 
ňu platíme nehorázne peniaze.

Alebo sa prejdime po starých 
„krekačskych“ lúkach, či nad Re-
matskou. Objavíme tam zaraste-
né kamenné hrádze či prirodzené 
nádrže na zadržovanie vody v 
lese. Oni to vedeli, myslím si, že 
nie sme o nič horší.

Vladislav Horváth
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Bubbleday už po tretíkrát prišiel 
na handlovské námestie. Viac ako 
dvadsiatka dobrovoľníkov z Han-
dlovej pripravila opäť zaujímavý 
program. Mesto Handlová pri tejto 
príležitosti odovzdalo verejnosti 
štyri nové ihriská, z toho tri sú fi-
nancované mestom a jedno pridala 
Stredoslovenská vodárenská pre-
vádzková spoločnosť, a.s. a nadá-
cia VEOLIA. Nechýbali Kratochvíľ-
ky. Všetko v piatok 24. augusta od 
15.00 h na Námestí baníkov v Han-
dlovej.

Handlovský Bubbleday 
a rekordy
Bubbleday predstavuje spôsob ako 
sa na pár minút opät vrátiť k svoj-
mu detstvu v spoločnosti priateľov 
a známych. Handlová je mestom s 
rekordným počtom účastníkov bub-
linkového podujatia na Slovensku.                         
V roku 2016 prišlo viac ako 1200 Han-
dlovčanov a vydržali spoločne fúkať 
8 minút, vlani prišlo 700 účastníkov, 
ktorí fúkali bublinky 12 minút a vy-
tvorili vtedy rekord v dĺžke ich fúka-
nia. Tohtoročný Bubbleday bol opäť 
rekordným, až sa fúkajúcim hlavy krú-
tili. Fúkalo spolu 420 registrovaných 
a bublinky poletovali handlovským 
námestím 20 minút.

Bubbleday predstavil 
štvoricu nových ihrísk 
plus dve špotoviská
Tento rok zo svojho rozpočtu mesto 
investovalo celkovo takmer 53 tis. € 

a vybudovalo dve nové ihriská na Ul. 
Partizánska č. 4 a 8, a jedno v mest-
skej časti Morovno. Ihriská sú nielen 
plné nových herných prvkov, ale v 
ich blízkosti sa zrenovovali povrchy 
priľahlých športových plôch pre viac 
druhov športu položením umelej trá-
vy. V podstate vzniklo spolu 6 špor-
tovísk. Detské ihriská sú zostavené 
z certifikovaných herných prvkov a 
zostáv spĺňajúcich platné predpisy. 
Zariadenie a povrchy detských ihrísk 
sú určené pre rôzne vekové kategórie 
a poskytujú možnosti pre hru a rozvoj 
pohybových aktivít orientovaných na 
hrubú motoriku, priestorovú orientá-
ciu, sústredenie, na tréning balanč-
ných a koordinačných schopností. 

Deti na ihriskách nájdu visiacu dvoj-
hojdačku, zostavu s lezeckou stenou, 
preliezacím tunelom, tabuľu na písa-
nie, basketbalový koš a šmykľavku, 
detský kolotoč, prevažovaciu hojdač-
ku, pružinové hojdačky a pod. Kon-
štrukcia jednotlivých herných prvkov 
je riešená ergonomicky pre fyziognó-
miu a motorické schopnosti detí.  

Nadácia Veolia a  Stredoslovenská 
vodárenská prevádzková spoločnosť, 
a.s. pridali workoutové ihrisko.Fit-
park tvorí streetworkoutová zostava 
s horizontálnymi rebríkmi, šikmým 
rebríkom, gymnastickými kruhmi, 
dvojitými horizontálnymi hrazdami, 
horizontálnymi hrazdami a trojitými 
bradlami. Na ihrisku si môžu športovci 
aj nešportovci zacvičiť na Ul. Partizán-

ska 1. Celková investícia Nadácie Ve-
olia a  Stredoslovenskej vodárenskej 
prevádzkovej spoločnosti, a.s. je vo 
výške 10. tis.€.

Program Bubbleday na  Námestí baní-
kov bol v piatok pripravený pre všet-
kých, ktorí sa radi bavia, nechýbali 
skrášľovacie stánky pre maminy, zá-
verečné Kratochvíľky, ktoré boli celé 
leto tvorivé, prišli zatancovať z Volca-
no danceschool, pri ihriskostĺpe bolo 
predtavených spolu 17 lokalít, kde si 
môžete zašportovať. Deti potešil Mr. 
Bubble, ktorý symbolicky odovzdal 
ihriská žonglovaním, o chôdzu po 
lane sa postarali workoutisti Andrej 
Harak a Nina Košťálová. Bubbleday v 
Handlovej organizuje mesto Hand-
lová a mestské organizácie, Centrum 
voľného času Handlová (CVČ), Det-
ský a mládežnícky parlament mesta 
(DaMP), Materské centrum Lienka a 
dobrovoľníci.

Handlovská samospráva vlani 
(2017) odovzdala verejnosti dve 
multifunkčné ihriská na sídlisku 
Mostná za viac ako 36 tis. €, vďa-
ka nadšencom z Handlovej a oko-
lia pribudlo ihrisko Žihadielko od 
obchodného reťazca za 80 tis. € a 
nové detské ihrisko potešilo deti                                     
z okolia handlovskej materskej škôl-
ky na Morovnianskom sídlisku, do 
ktorého investovala Nadácia Veolia 
a Stredoslovenská vodárenská pre-
vádzková spoločnosť, a.s. 10 tis. €.

JP

Bubbleday s rekordom, Kratochvíľky a detské ihriská



Dobrý nápad by mal 
byť ocenený! 

Ak poznáte pekný projekt pre mla-
dých, realizovaný v Handlovej, daj-
te nám vedieť!

Mesto Handlová vyhlasuje ďalší 
ročník súťaže pre projekty na  voľ-
nočasové aktivity mladých  „Dobrý 
nápad“ 2018. Ak viete o pekných 
projektoch pre mladých ľudí v mes-
te, ktoré boli prínosné aj pre širšiu 
komunitu a organizovali ich školy, 
občianske združenia alebo nefor-
málne skupiny, zašlite návrh na 
ocenenie do 15. októbra 2018. 
Viac informácií, štatút a prihlášku 
nájdete na www.handlova.sk a na 
úradnej tabuli mesta.

Prerušenie dodávky 
elektriny
Mesto Handlová a Stredosloven-
ská distribučná, a.s. oznamujú 
obyvateľom mesta Handlová, že v 
mesiaci september 2018, z dôvodu 
vykonávania plánovaných prác na 
zariadeniach distribučnej sústavy, 
príde k rozsiahlemu prerušeniu do-
dávky distribúcie elektrickej ener-
gie v meste Handlová, a to
• 3. septembra 2018 
 v čase od 6.30 h do 16.30 h 
 na ulici Ligetská

Zamestnajte sa v Handlovej
Mesto Handlová dňom 3.9.2018 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 
miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová. Kvalifi-
kačné predpoklady, osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky 
na uchádzačov v súvislosti s obsadzovanou funkciou a zoznam požadovaných 
dokladov sú zverejnené na webovej stránke mesta Handlová. Žiadosti o účasť 
na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr 
do 25. septembra 2018 do 13,00 hod. na adresu Mestský úrad – Školský úrad,  
Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová. 

Poskytovateľ MESTO HANDLOVÁ, NÁMESTIE BANÍKOV 7, 972 51 HANDLOVÁ 
vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta 
Komunitného centra (zástup počas PN) a jedno pracovné miesto odborného 
pracovníka Komunitného centra (zástup počas MD). Uzávierka na predloženie 
žiadostí o prijatie do zamestnania je 12.9.2018. Záujemcovia, ktorých písomné 
žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú 
zaradení do výberového konania.Výberové konanie sa uskutoční dňa 17.9.2018 
o 9,00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, 
972 51 Handlová, malá zasadacia miestnosť. Zoznam požadovaných dokladov a 
ďalšie podmienky výberového konania nájdete na www.handlova.ska a na úrad-
nej tabuli mesta.

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. prijme vyučeného KUCHÁRA/KUCHÁRKU. 
Nástupný plat: 576 €. Bližšie informácie získate na tel. čísle: 0905/343 401 alebo 
na stránke SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o.. 

Matričný úrad Handlová hľadá recitátorky, recitátorov na občianske obrady a 
slávnosti s mestskou pôsobnosťou (sobáše, vítania, pohreby, obrady a pod.) Pri-
hláste sa do 1. októbra 2018. Podmienky prijatia a ďalšie informácie nájdete na 
www.handlova.sk a na úradnej tabuli mesta.

Handlovskí poslanci rokujú v stredu!
Primátor mesta Handlová Rudolf Podoba zvoláva zasadnutie poslancov mest-
ského zastupiteľstva do veľkej zasadacej miestnosti MsÚ v stredu 26. septembra 
2018 o 14.00 h. Rokovania poslaneckého zboru sú verejné. 
Program rokovania nájdete na www.handlova.sk

Voľby do samosprávy 
mesta Handlová
Sobota, 10. november 2018 
od 7.00 h do 22.00 h

V meste Handlová prebiehajú prí-
pravy k voľbám podľa stanovené-
ho harmonogramu.

Čo by vás mohlo zaujímať k novem-
brovým voľbám:
• Kandidáti podávajú svoje kandi-
dátne listy do 11. septembra 2018
• Adresa pre doručenie oznámení 
o delegovaní člena a náhradníka do 
mestskej volebnej komisie a okrsko-
vej volebnej komisie je: 
tatiana.molnarova@handlova.sk  
• Za zapisovateľku mestskej voleb-
nej komisie je vymenovaná Stanisla-
va Kriváňová, Námestie baníkov č. 7, 
Handlová, sídlo MsÚ Handlová, č. dv. 
21, telefón: 046/5192535, 
email: sekretariat@handlova.sk 
• Mesto Handlová v súlade s § 
171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 
180/2014 Z. z. o podmienkach vý-
konu volebného práva a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v z. n. 
p zverejňuje počet obyvateľov mesta 
Handlová, ktorý je ku dňu vyhlásenia 
volieb 16 919 obyvateľov. 

Všetky podrobné informácie nájdete 
na www.handlova.sk.

DK Handlová pozýva do divadla 
ma Radošinské naivné divadlo 

TO NEMÁ CHYBU
Horká komédia o spätnom naprávaní 
starých chýb.

Autor hry a textov piesní: Stanislav Štepka
Réžia: Ondrej Spišák   
Hudba: Juraj Haško
Scéna: František Lipták
Kostýmy: Katarína Hollá

Trochu trpký, ale skôr ľudsko-smiešny  ži-
votný osud starého novinára v komédii 
Stanislava Štepku To nemá chybu až pri-
veľmi pripomína naozajstný životný príbeh 
autora hry, mimochodom, takisto kedysi 
novinára. Novinár Fedor krátko bilancuje 
život a nato sa spolu so svojimi deťmi vracia 
do vlastnej minulosti, presnejšie na mies-
ta svojich autentických, mimochodom, 
mimoriadne atraktívnych novinárskych 
stretnutí a rozhovorov. Vtipne uvažuje spo-
lu s divákmi o naprávaní chýb, teda, či sa 
dá vyvarovať chybám; slovom, čo a ako by 
bolo, keby tých osudných ľudských, ale aj 
historických, dokonca aj vesmírnych chýb 
nebolo. Autorovi takýto fantazijný výlet do 
minulosti, so stretnutiami so zaujímavými 
osobnosťami a osudnými chybami, posky-

tuje príležitosť vtipne uvažovať o súčasnos-
ti a poskytuje príležitosť zoznámiť sa nielen 
s atraktívnymi osobnosťami (Evita Peróno-
vá, Lenin, Milan Rastislav Štefánik, Janko 
Francisci atď.), ale aj ponúka možnosť pre 
seba objaviť priestor na úvahu o vlastných 
chybách a ich problematickom naprávaní. 
Takmer všetky stretnutia s  osobnosťami  
uvedenými v hre To nemá chybu majú au-
tentický novinársky pôdorys, čo iste hre 
dodáva na atraktivite a režisérovi Ondre-
jovi Spišákovi ponúka dosť príležitostí na 
vtipné, ale aj pôsobivé scénické stvárnenie.

Hrajú : Stanislav Štepka, Maruška Nedomo-
vá, Simona Miháliková, Zuzana Norisová 
alebo Barbora Švidraňová, Jozef Adamčík 
, Michal Kubovčík alebo René Štúr, Samuel 
Spišák alebo Ondrej Hraška, Marcela Cmore-
jová alebo Juraj Haško, Ladislav Hubáček a 
Vladimír Svítek

DK Handlová
utorok, 2.10. 2018 o 18.00 h
vstupné: 13 € predpredaj, v deň pred-
stavenia vstupné 15€

Vstupenky rezervované cez internet si vy-
zdvihnite najneskôr v pondelok 24. sep-
tembra 2018. Po tomto termíne budú au-
tomaticky uvoľnené do predaja.



Čo prinesie nový 
školský rok 2018/19
Školské vyučovanie sa začalo v pon-
delok 3. septembra 2018. 
Našich nových prvákov osobne po-
zdravil a privítal primátor mesta Ru-
dolf Podoba, ktorý priniesol deťom už 
tradičný darček – knižku a zázračný 
med na školské choroby a trápenia.

Dôležité termíny v školskom roku 
2018/19

Jesenné prázdniny  
31. október – 2. november 2018
Vianočné prázdniny  
23. december 2018 – 7. január 2019
Polročné prázdniny  1. február 2019
Jarné prázdniny  4. -  8. marec 2019
Veľkonočné prázdniny 18. – 23. apríl 
Letné prázdniny 1. júl – 31. august

Testovanie 5-2018 žiakov 5. ročníka 
ZŠ sa uskutoční 21. novembra 2018 
(streda). 
Testovanie 9-2019 žiakov 9. ročníka 
ZŠ sa uskutoční 3. apríla 2019.
Zápis detí do školy na školský rok 
2019/20 v našich ZŠ bude v stredu 
3. apríla 2019.

Naša školská štatistika 
Počet žiakov v základných školách 
spolu: pribl. 1 185 žiakov.
Z toho:
ZŠ Mierové námestie 
– 510 žiakov, z toho 45 prvákov

ZŠ Morovnianska
– 315 žiakov, z toho 52 prvákov
ZŠ Školská 
– spolu 360 žiakov, z toho 47 prvákov
ZŠ bude navštevovať  o  pribl. 25 
žiakov viac ako v minulom školskom 
roku.

Počet detí v ŠKD spolu 367
Z toho:
ŠKD pri ZŠ MN – 163 detí, 6 oddelení
ŠKD pri ZŠ MC – 84 detí, 3 oddelenia
ŠKD pri ZŠ Školská – 120 detí, 4 
oddelenia

Počet detí v MŠ spolu 370 detí
Počet žiakov v ZUŠ, Poštová 58 Hand-
lová spolu: pribl.  467 žiakov
V základných školách bude od 1. 
septembra 2018 pôsobiť 12 nových 
pedagogických zamestnancov (učite-
ľov, asistentov a vychovávateľov).

Presné počty detí a žiakov v jednotli-
vých školách a školských zariadeniach 
budú známe po 15. septembri 2018.

Našich žiakov a deti  v novom 
školskom roku čakajú:
-  inovované školské vzdelávacie  
 programy v 1. – 4. ročníku 
 a v 5. – 8. ročníku ZŠ
-  zaujímavé aktivity, projekty, škola  
 v prírode, plavecký a lyžiarsky  
 výcvik, sústredenia pre žiakov 
 športových tried, účelové cvičenia  
 v prírode, výlety, exkurzie a pestrá  
 ponuka záujmových krúžkov
-  vymaľované a vynovené priestory,  

 učebne, herne a niektoré sociálne  
 zariadenia
-  nové učebnice a učebné 
 pomôcky, pomôcky na telesnú 
 a športovú výchovu

Niekoľko školských 
zaujímavostí a plánov:
ZŠ Školská bude od septembra 2018 
realizovať projekt: 
„Budovanie a zlepšenie technického 
vybavenia jazykových učební, škol-
ských knižníc, odborných učební rôz-
neho druhu v základných školách“ pod 
názvom: „Zlepšenie kľúčových kompe-
tencií žiakov Základnej školy Školská v 
Handlovej“. 

ZŠ Morovnianska cesta má jednu 
triedu nultého ročníka, ktorý bude 
navštevovať pribl.  12 detí. Už druhý 
školský rok realizuje  projekt „V zák-
ladnej škole úspešnejší“ – „Moderná a 
tvorivá škola, ktorá pripravuje svojich 
žiakov pre úspešný život“.

ZŠ Mierové námestie pokračuje v 
realizácii projektu „Zelená škola“.
V každej našej ZŠ bude v školskom 
roku 2018/19 pôsobiť školský špeciál-
ny pedagóg.

V rámci projektu „Zvýšenie hrubej 
zaškolenosti detí MŠ v Handlovej“ sa 
bude realizovať rekonštrukcia  bu-
dovy elokovaného pracoviska na 
Dimitrovovej ulici a v priestoroch ZŠ 
Morovnianska cesta vybudujeme 
ďalšiu novú triedu materskej školy.  

Materská škola bude realizovať v spo-
lupráci s Plaveckou školou Ráchel pre 
deti Plavecký výcvik v hoteli Remata. 
ZUŠ ponúka v hudobnom odbore 
nový predmet  - hra na strunový ná-
stroj cimbal. Môžete sa ešte prihlásiť!

Týždeň vzdelávania 
sa uskutoční v dňoch 
12. – 16.  novembra 2018. 

Na Akadémii škôl budeme 
odovzdávať ocenenie  „Dobrý nápad 
2018“  za organizáciu zaujímavých 
projektov (aktivít a podujatí) pre deti 
a mládež organizovaných v školskom 
roku 2017/18. Vaše návrhy na ocene-
nie „Dobrý nápad 2018“ očakávame 
do 15. októbra 2018. Štatút ocenenia 
a formulár na predkladanie návrhov 
nájdete na webovej stránke mesta 
www.handlova.sk.

Všetkým školopovinným prajeme 
úspešný školský rok 2018/19, bohatý 
na zaujímavé aktivity, spoluprácu a 
pekné medziľudské vzťahy. 

POZOR – POZOR – POZOR!!! 
ZUŠ dodatočne prijíma žiakov
  
Zápis žiakov bude prebiehať do 10. 
septembra 2018 v čase od 13,00 do 
17,00 hod na odbory:
tanečný odbor – moderný tanec
výtvarný odbor – hrnčiarstvo, rôzne 
výtvarné techniky

JM
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S príchodom septembra prichádza je-
seň, lastovičky ako prvé odlietajú do 
teplých krajín a začína sa škola. Tak, 
ako v obciach na Slovensku, tak aj v ne-
meckej obci Krickerhau, až do 30.tych 
rokov minulého storočia to nebol pra-
vý školský rok, ako ho poznáme dnes. 
Do obecných škôl nenastupovali deti v 
septembri, ale podľa roboty. Málo bolo 
detí, ktoré prichádzali do školy navlas 
rovnako. Čím bola rodina chudobnejšia, 
tým viac museli deti pomáhať pri prá-
cach na poli a až po ich skončení mohli 
začať chodiť do školy. 

Do školy chudobné deti nechodili, 
pretože rodina nemala peniaze na za-
platenie školného či oblečenie svojich 
ratolestí. Vo viacpočetných rodinách s 
pomerne veľkým počtom detí sa oble-
čenie a obuv dedilo po starších súro-
dencoch. 

Škola sa nepočítala na počet tried, 
ale na počet zím, pretože do školy sa 
chodilo len v jeseni a v zime, preto sa 
počítalo, koľko zím dieťa navštevovalo 
školu. Od jari do jesene deti pomáhali 
na poliach a hospodárstvach svojim ro-
dičom. Ak deti nepracovali na poliach 
či v dielňach, tak pomáhali pri pasení 
dobytka či hydiny, ktorú mali na sta-
rosti. Do školy sa chodilo až po zobratí 

poslednej úrody z polí. S príchodom 
jarných mesiacov sa návšteva školy 
končila, pretože každá ruka na poli bola 
dobrá. Vzdelanie sa v rodinách sa cenilo 
a ak bol potomok nadaný a rodina našla 
peniaze na financovanie, odchádzalo 
dieťa, teda najmä synovia na štúdiá. 
Hrdá bola nielen rodina ale celá obec, 
najmä ak prišiel do obce späť ako farár, 
notár či učiteľ. 

Základy obecného vzdelávania všet-
kých detí zaviedli rakúska panovníčka 
Mária Terézia a jej syn Jozef II., ktorí 
zreformovali školský systém v presved-
čení, že len kvalitné vzdelanie budúcej 
generácie posunie ríšu vpred a bude 
podmienkou hospodárskeho rozvoja. 
Podľa tereziánskeho Ratioeducationis 
mali deti navštevovať školu dovtedy, 
kým nebudú schopné pracovať samo-
statne na poli či v remeselnej dielni. 
Panovník Jozef II. zaviedol povinnú 
školskú dochádzku vo veku detí od šesť 
do dvanásť rokov. Vyučovacím jazykom 
bol materinský jazyk, teda v obci Kric-
kerhau to bola nemčina. Od roku 1907 
to bola maďarčina. Po roku 1918 a vzni-
ku spoločného štátu sa v obecných ško-
lách učilo podľa typu obecnej školy a 
národnostného zloženia obyvateľstva. 
V obci Krickerhau to boli nemecké ško-
ly, kde sa vyučovalo čítať, písať, počítať 

a náboženstvo v nemeckom jazyku. 
Po roku 1909, keď sa začala priemy-
selná ťažba uhlia a začali prichádzať 
nové rodiny do mestečka, otvore-
ná bola aj slovenská škola. Do roku 
1945 bolo v Handlovej päť obec-

ných škôl, štyri boli nemecké a jed-
na slovenská. Po roku 1945, zmenou 
politických pomerov, sa vyučovacím 
jazykom stala slovenčina. 

Jana Oswaldová

Škola volá



Mesto Handlová a organizácie na 
území mesta sa aj v tomto roku za-
pájajú do okrúhleho ročníka DEKD 
2018, ktoré sa v meste Handlová 
budú konať od 11. do 30. septem-
bra 2018.

V rámci tohtoročnej ústrednej témy 
„Zdieľané dedičstvo“ môžete v Han-
dlovej navštíviť turistický chodník, 
Deň otvorených dverí v Dome stretá-
vania karpatských Nemcov, súkromné 
múzeum Jána Procnera a expozitúru 
Slovenského banského múzea. Podu-
jatia sú určené nielen školopovin-
nej mládeži, ale aj širokej verejnosti. 
Navštívte podujatia zdarma, ak nie je 
uvedené inak. Zapojte sa do súťaže o 
zaujímavé ceny od mesta Handlová. 

Remeselná Handlová
11. – 15. septembra  2018 od 10.00 h 
do 17.00 h
Slovenské banské múzeum v Handlo-
vej, Ul. SNP 25
Expozícia uhoľného baníctva na Slo-
vensku.
Tvorivé dielne pre rodiny s deťmi, skú-
šanie tradičných remesiel. Prineste si 
len dobrú náladu.
Vstup 2 € dospelí, 1 € deti
Informácie: 0903 411 011, 046/5423 
973, www.muzeumbs.sk, 
sbm.handlova@muzeumbs.sk

Navštívte Múzeum Jána 
Procnera
17. - 28. september 2018
Ul. Gagarina 14
Vstup voľný! 
Prosíme o nahlásenie účasti na 
tel. číslo: 0908 554 199
Rozprávanie o baníctve ústami baníka 
Jána Procnera v súkromnom múzeu aj 
o drevorezbách a príbehoch ich vyre-
závania. 
„Pochádzam z baníckej rodiny. Môj 
dedo bol baníkom v Štiavnických ba-
niach a ja som ako čerstvo vyučený 
banícky učeň určité obdobie pracoval 
dokonca so svojím otcom na jednom 
pracovisku. V podzemí som odpracoval 
33 rokov. Zostalo mi z bane, aj po otcovi 

či dedovi, mnoho pamiatok, fotografií i 
listinných dokumentov. Chcel som ich 
uchovať a tak sa zrodil nápad vybudo-
vať si doma vlastné banícke múzeum.“

Začalo to výstavbou kostola
17. -  28. september 2018
Farský kostol sv. Kataríny, 
Námestie baníkov 2018
O histórii Farského kostola sv. Kataríny 
od založenia, prestavby, cez pohnuté 
roky až po dnešnú dominantu mesta 
na Námestí baníkov. Príďte sa pozrieť 
ako sa rekonštruovala 45 m vysoká ci-
buľová šindľová veža. Vstup voľný! 

Prosíme o nahlásenie účasti na tel. čís-
lo: 0915 971 327

Náučný banský chodník
17. -  28. september 2018
Prejdite sa po handlovskom Turistis-
ko—náučnom banskom chodníku so 
sprievodcom.
Prechádzkou turistickým chodníkom 
sa zoznámite s činnosťami spojenými s 
ťažbou uhlia v Handlovej ako i faunou 
a flórou blízkeho okolia. Trasa: stredne 
náročná 5 - 6 hodín, dĺžka:  9,5 km, 13 
stanovíšť,ktorých súčasťou sú dve od-
dychové zóny—Tri studničky a Jedna 
studnička. Dostupnosť, prepojenosť: 

počas   celého    roka,  zelená turistic-
ká značka,   možnosť prejsť  po  žltej  
turistickej  značke  na vrchol  Malého 
Griča alebo po  červenej na  Veľký Grič 
s  peknými vyhliadkami na Handlovú.
Vstup voľný! Prosíme, v prípade, že 
máte záujem o sprievod pre skupiny, 
kontaktujte 0915 971 327 a po doho-
vore s Handlovským banícky spolkom, 
o.z  s vami pôjde aj sprievodca.

Deň otvorených dverí 
v Karpatskonemeckom spolku
Štvrtok 20. septembra 2018 od 9.00 
h - 19.00 h 
Čo viete/neviete o svojom meste, 
Dom stretávania Karpatskonemecké-
ho spolku, Poštová 350
Podujatie  pre každého, kto sa chce 
veľa dozvedieť o histórii mesta Han-
dlová v múzejnej expozícii Heimat-
stube, prostredníctvom dvojjazyčnej 
panelovej prezentácie o histórii ne-
meckej obce od založenia v 14. storočí 
až po multikultúrne banícke mesto. 
Expozícia je doplnená jedinečnými 
trojrozmernými zbierkami. Pripravené 
sú tvorivé dielne, náučný kvíz, rozprá-
vanie a súťaže. Harmonogram: od 9.00 
h do 10.00 h pre materské školy, od 
10.00 do 13.00 h pre základné školy, 
od 13.00 do 15.00 h pre stredné školy 
a verejnosť od 16.00 do 19.00 h do ve-
černých hodín. 
Vstup voľný! Prosíme o nahlásenie 
účasti na tel. číslo: 0905 863 283

Súťažte  v rámci DEKD 
v Handlovej!
Urobte fotografiu z DEKD 2018 v Han-
dlovej a pošlite na handlova@handlo-
va.sk do 30.9.2018. 
Predmet správy: DEKD 2018 Handlo-
vá. Zaslaním fotografie udeľujete sú-
hlas so zverejním fotografie na www.
handlova.sk a na www.facebook.com/
MestoHandlova.
Každý, kto zašle fotografiu, bude za-
radený do žrebovania o  plnú tašku 
cien z Handlovej (Monografia mesta, 
dáždnik mesta Handlová, tričko mesta 
Handlová, čaj  a sladká pralinka).

JO+JP

Pozývame na Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018 v Handlovej

Jubilanti
Mesto Handlová gratuluje

Márii Sudorovej 
ku krásnym 

70. narodeninám

POZN: V prípade, že chcete aby mesto Handlová 
zverejnilo gratuláciu k vášmu okrúhlemu sviat-
ku (70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov) kontaktujte 
nás na handlova@handlova.sk. 

Fotoslužba
Fotenie na preukážky
Podnikateľský inkubátor 2. posch.

5444013



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

V mesiaci september 2018 bude zvoz trie-
deného odpadu nasledovne: 

Mesto Handlová, Horný koniec, 
prímestská časť Nová Lehota:
 Sklo  4. september
 Plasty 5. a 19. september
 Papier 12. a 26. september  
 Kov. obaly  25. september

Dolný koniec, prímestská časť
Morovno
 Plasty  7. a 28. september 
 Papier  21. september
 Sklo   14. september

Školy sú kľúčové
Prostredie troch handlovských zák-
ladných škôl, ktoré zriaďuje mesto 
Handlová, sa dlhodobo zlepšuje. Dve 
z troch škôl sú zateplené, všetky majú 
vymenené okná, upravuje sa interiér, 
rekonštruujú telocvične, každá škola 
má vo svojom areáli multifunkčné ih-
risko. Interaktívne tabule v mnohých 
triedach nahradili tie klasické. Viac 
ako tisícka handlovských žiakov sa 
každoročne posadí do čistých tried, 
ktoré vďaka ich riaditeľom a zriaďo-
vateľovi ponúkajú kvalitnejšie pros-
tredie na vzdelávanie a mimoškolské 
aktivity.

Základná škola Školská bude mať 
štyri vynovené odborné učebne

Ešte v roku 2017 sa samospráva roz-
hodla reagovať na výzvu vyhlásenú 
Ministerstvom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR a bola úspešná. 
Prostredníctvom projektového zá-
meru, ktorý bol neskôr pretavený do 
žiadosti o nenávratný finančný prí-
spevok, mesto Handlová upriamilo 
svoju pozornosť na stav učební v ZŠ 
Školská. Kvalitne pripravený projekt 
presvedčil a z predložených 72 pro-
jektov sa ten handlovský dostal  me-
dzi 27 úspešných. Celkové oprávnené 
výdavky projektu s názvom „Zlepše-
nie kľúčových kompetencií žiakov 
Základnej školy Školská v Handlo-
vej“ dosiahli výšku viac ako 139 000 €, 
z čoho 95% tvorí nenávratný finančný 
príspevok. Zvyšných 5%, takmer 7 
tis. € mesto dofinancuje z vlastných 
zdrojov.

Vďaka úspešnému projektu budú vy-
budované dve nové učebne so všet-
kým zariadením a ďalšie dve existu-

júce učebne získajú materiálno-tech-
nické dovybavenie. Nevyhnutnými 
stavebno-technickými úpravami 
ožijú niekdajšie priestory dielní v are-
áli ZŠ a vytvorí sa tak nová polytech-
nická učebňa. Táto dostane aj úplne 
nové vybavenie. Zriadením novej 
učebne pre informačné a komunikač-
né technológie (IKT) bude kapacitne 
odbremenená staršia učebňa a žiaci 
aj z iných vyučovacích predmetov sa 
budú môcť vzdelávať prostredníc-
tvom IKT technológií. Do pomerne 
novozrekonštruovanej chemicko-bio-
logickej učebne obstará mesto nové 
vybavenie a didaktické pomôcky, ja-
zyková trieda sa dočká nového mate-
riálno-technického vybavenia.

Výbavu nových učební bude tvoriť 
resuscitačná figurína či 3D tlačia-
reň

Výbavu učební bude tvoriť viac ako 
stovka položiek a škole pribudne 
viac ako 700 inventarizačných jedno-
tiek. Okrem iného digitálne jazykové 
laboratórium, interaktívne tabule s 
dataprojektormi, notebooky pre uči-
teľov a žiakov, resuscitačná figurína, 
kostra človeka, mikroskopy, lupy, 
sady náradí s kladivami, kliešťami, 
brúskami, vrtákmi, sústruh, sady na 
znázornenie využitia obnoviteľnej 
energie, 3D tlačiareň, nový mobiliár 
pre žiakov a učiteľov.

Implementácia projektu si vyžaduje 
čas. Každý jeden krok musí byť kon-
trolovaný a schválený sprostredkova-
teľským orgánom, ktorým je v tomto 
prípade Trenčiansky samosprávny 
kraj. Prvý krok má mesto za sebou. 
Zmluva o nenávratný finančný prí-
spevok nadobudla účinnosť 3.8.2018. 

Projekt je v procese prípravy verejné-
ho obstarávania, ktorý je tou nároč-
nejšou časťou v rámci implementácie 
projektu. Mesto Handlová urobí všet-
ko preto, aby žiaci mohli v apríli 2019 

začať využívať nové učebné priestory.
PROJEKT „Zlepšenie kľúčových kom-
petencií žiakov Základnej školy Škol-
ská v Handlovej“ JE SPOLUFINANCO-
VANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU
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Základná škola Školská bude mať štyri vynovené odborné učebne

Prevádzkárne na území mesta Handlová 
v júli 2018
Novootvorené 
 - Poisťovacie služby Allianz, Námestie baníkov 2
- Predajňa ochranných pracovných odevov a pomôcok, SNP 16
Zrušené:
 Kaderníctvo Sen, Námestie baníkov 20  

Opravuje sa ďalšia komunikácia 
a buduje sa telekomunikačná prípojka
Mesto Handlová oznamuje, že v termíne od 3. septembra do 15. 
októbra 2018 bude prebiehať  rekonštrukcia komunikácie na Ul. 
SNP za čiastočnej uzávierky komunikácie.

Z dôvodu realizácie 1. etapy  líniovej stavby „Prípojka verejnej 
elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s.“ 
dôjde k čiastočnej uzávierke komunikácií v 11 lokalitách na Ul.
Morovnianska cesta a v 8 lokalitách na Ul. Okružná. Predpoklada-
ný termín realizácie a uzávierky komunikácie je od 3. septembra 
2018 do 7. októbra 2018. Mesto Handlová a zhotovitelia stavieb 
ďakujú za pochopenie, dodržovanie usmernení zhotoviteľmi a 
dočasného dopravného značenia.                  www.handlova.sk



SBM pripravuje …
S trochou nostalgie vstu-
pujeme do nového škol-
ského roka. September 
uvítame týždňovým po-
dujatím Remeselná Han-
dlová pri príležitosti Dní 
európskeho kultúrneho 
dedičstva. Návštevníci si 
môžu vybrať z bohatej po-
nuky tradičných remesiel, 
akým sa venovali nielen 
obyvatelia mesta.

Príďte si k nám vyskúšať 
umenie šperkárstva, 
drotárstva či tkáčstva. 
Špeciálnou ponukou je 
ukážka rezbárstva s Jan-
kom Procnerom. Dáte sa 
nahovoriť na výrobu píš-
taliek?

Remeselná Handlová sa koná v čase od 11. 9.  – 15. 9. , nahláste sa, prosím, 
vopred elektronickou poštou na adresu sbm.handlova@muzeumbs.sk, 
alebo telefonicky na číslach 046/5423 973, 0903 411 011.

Okrem stálej expozície - vonkajšej aj vnútornej – si návštevník môže prezrieť aj 
prezentáciu fotografií Pavla Remiaša. Toto meno iste nie je potrebné dlho pred-
stavovať. Žurnalista, fotograf, osobnosť. Pozornému oku určite neunikne jeho 
výnimočná práca so svetlom a zmysel pre detail. Presvedčiť sa o tom môžete 
počas celého septembra. 

Činnosti v eko dielni SBM si môžete pozrieť na našej stránke www.muzeumbs.
sk/sk/handlova, prípadne na stránke nášho mediálneho partnera, mesta Han-
dlová, www.handlova.sk . Tešíme sa na Vás. Zdar Boh!

Eva Bacigálová, SBM Handlová

Ako sa nestať obeťou trestných činov
V utorok 21.augusta sa uskutočnila v SENIOR CENTRE HANDLOVÁ, n. o. beseda  
pod názvom  „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvo-
renie kontaktných bodov pre obete„  pod  záštitou Ministerstva vnútra SR. 
O nebezpečenstvách, ktoré starším ľuďom hrozia, pútavo rozprávala riaditeľka 
Fóra pre pomoc starším  Ľubica Gálisová v spolupráci s koordinátorkou Editou 
Kucejovou a asistentkou Dášou Hvolkovou z odboru prevencie  kriminality  
kancelárie Ministra vnútra SR. Naši klienti si vypočuli množstvo konkrétnych 
príkladov o tom, ako zdanlivo výhodné predajné akcie donútia ľudí kúpiť si 
predražené a často nekvalitné a zbytočné veci do domácnosti. Mnohí podni-
kavci aj dnes útočia na budúcich zákazníkov. Ponúkajú  zdravotné pomôcky, 
ktoré vyliečia všetky neduhy a choroby. V nádeji, že bude staršiemu človeku lep-
šie, si tak mnohí kúpia magnetické vankúše, vitamínové doplnky, či mastičky. 

Ľubica  Gálisová však hovorila aj o veľmi praktických nástrahách v uliciach mes-
ta. Stačí ak idete po chodníku a kabelku držíte na strane blízko vozovky. Šikovný 
zlodej na motorke vám kabelku uchmatne a vzápätí je preč. Aj taká obyčajná 
tlačenica pri pokladni a odpútanie pozornosti komplicmi vás môže pripraviť o 
celú peňaženku aj s dokladmi. 

Na záver bola asi najťažšia téma, ktorá je pre všetkých veľmi citlivá a týka sa 
mnohých ľudí - zneužívanie v rodine, citové vydieranie, odopieranie liekov, či 
podmienené návštevy prepísaním majetku na deti, je často utajovaná a veľmi 
smutná skutočnosť. Zatváraním očí a tvárením sa, že mňa sa to netýka, sa však 
nestane náprava a seniori budú naďalej nevinnými a týranými obeťami vlast-
ných detí. Preto je dôležité o tejto téme otvorene rozprávať a nebáť sa. 

Naši obyvatelia, hoci bolo horúce letné počasie, počúvali s veľkým záujmom a 
aktívne sa zapájali.  Na záver veľmi pozitívne zhodnotili prednášku a boli radi, že 
sa o takejto téme hovorí verejne.

Soňa Zubáľová, inštruktorka sociálnej rehabilitácie
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Všetky finančné služby 
na jednom mieste
Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti:

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

Mgr. ŽELMÍRA ROSENBERGEROVÁ 
I. poschodie hotela Baník Nám.baníkov 20/103, Handlová  
kontakt:0905 269 954, rosenbergerova@universal.sk 
Ing. INGRID ŠVECOVÁ
II. poschodie Podnikateľského inkubátora Handlová, Nám. baníkov 5
kontakt: 0907 322 954,  svecova@universal.sk

Leto s Bernardom
Asi nikto z nás by si nepomyslel, že sa raz stane súčasťou filmového štábu a bude 
hrať v celovečernom rodinnom filme po boku ozajstných hercov. Takúto jedinečnú 
príležitosť dostali dve  naše obyvateľky, pani Jozefína a pani Boženka. Na vlastnej 
koži sa mohli presvedčiť, ako sa natáča film a ako to vyzerá „na pľaci“, pri samot-
nom natáčaní. Obe panie zhodne poznamenali, že nikdy netušili, že jednotlivé scé-
ny sa musia opakovať aj dvadsaťkrát. Scéna, ktorá sa vo filme odohrá za pár sek-
únd, sa v skutočnosti natáča niekoľko hodín. Život filmárov a všetkých, ktorí sa na 
natáčaní podieľajú, je úplne odlišný od bežného života obyčajných ľudí. Cestovanie 
po Slovensku, Čechách či Nemecku, prespávanie v hoteloch a učenie sa scenárov je 
časovo i psychicky náročné a určite tento spôsob života by nevyhovoval každému 
jedincovi.

A ako natáčanie začiatkom augusta 2018 vnímali naše aktérky? Tu sú ich bezpro-
stredné reakcie: „Milo ma prekvapilo, že filmári si za miesto natáčania vybrali 
práve Handlovú. Na obrazovke sa objavia zábery prvých obytných domov, 
dvorov a typickej handlovskej architektúry. Moje zážitky z natáčania sú od-
lišné od mojich očakávaní : dlhé čakanie na nakrúcanie, ako aj opakujúce sa 
zábery pri samotnom natáčaní “, povedala pani Boženka.
Pani Jozefína sa vyjadrila: „Podľa mňa je najhoršie to dlhé čakanie. Ale páčilo 
sa mi, že som mohla vidieť, ako sa natáčajú filmy.“  

Nakrúcanie filmu je naozaj veľmi zdĺhavý proces a náš, často hektický život sa ako 
keby spomalil. Opakujúce sa scény nám  pripadajú ako mrhanie časom. Avšak film 
je umenie a umelci majú, ako všetci vieme, iný pohľad na svet. A tak nám neostáva 
nič iné len si počkať, kedy si budeme môcť tento rodinný film pozrieť aj v našom 
kine. Už teraz sa tešíme, kedy uvidíme naše obyvateľky na filmovom plátne.

Iveta Ondrušíková 
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Mesto pripravuje novú službu
pre pacientov

Pár dní pred najväčším kultúrno spoločen-
ským podujatím v meste  - Regionálnymi 
oslavami Dňa baníkov -  sedíme s primá-
torom mesta a pripravujeme materiál do 
Handlovských novín, aby sme zodpovedali 
na otázky, ktoré dostávame od obyvateľov 
nášho mesta. Pán primátor, konečne prší       
a keď vyjdú Handlovské noviny už budeme 
vedieť,  či sme zmokli aj na Deň baníkov.

Nielen  ľudia, ale hlavne príroda si už zaslúžila 
pokropenie, ja však dúfam, že dážď nás na Deň 
baníkov obišiel a Handlovčania si užili dva dni 
zábavy, ktorú sme pre nich pripravili, že sa stretli 
rodiny, priatelia, známi a spoločne oslávili náš 
tradičný sviatok.

Deň baníkov si zhodnotíme v októbrom 
čísle HN. Jednou z hlavných tém, ktoré za-
ujímajú občanov, je lekárska starostlivosť 
v meste. Mesto nemá priamy vplyv na stav 
poskytovaných služieb, chýbajú lekári, mô-
žeme s tým niečo robiť?

Všetci si uvedomujeme, že nedostatok lekárov 
nie je len problémom Handlovej, ale aj ostatných 
miest a obcí naprieč celým Slovenskom. Naša 
nemocnica a poliklinika majú tento problém 
ešte výraznejší, obsadiť voľné pracovné miesta 

na pozíciách lekárov, stredného zdravotníckeho 
personálu  a ošetrovateľov je dnes veľmi zložité. 
Táto problematika ma veľmi trápi a hľadáme 
riešenie so všetkými partnermi. Často sa stretá-
vame s novým riaditeľom nemocnice a hľadáme 
odpovede. Nemocnica  prevádzkuje oddelenie 
dlhodobo chorých s celkovým počtom 62 lôžok 
a v centre Svätej Kataríny prevádzkujú  20 lôžok. 
Nemocnica s poliklinikou prevádzkuje desať svo-
jich ambulancií: 
algeziologickú, fyziatrie a liečebnej rehabili-
tácie, anestézie a intenzívnej medicíny, ciev-
nej chirurgie, chirurgickú, geriatrickú, inter-
nú, kožnú, neurologickú,ortopedickú

V jej priestoroch funguje aj šesť súkromných 
ambulancií. Sú to: 
zubná, interná, gynekologická, praktický le-
kár pre deti  dorast 2x, praktický lekár

Počas posledných dvoch rokov skončili v nemoc-
nici tieto ambulancie: 
gastroenterologická, ORL, gynekologická 
a kardiologická.

Pán primátor, ale kardiológ v meste zostal?
Áno, podarilo sa nám udržať v meste pána dok-
tora Prochádzku, ktorý si otvoril súkromnú am-

bulanciu v mestských priestoroch na Ulici Parti-
zánska (bývalý zubár).

Spravodlivá dostupná zdravotná starostli-
vosť je témou, ktorá rezonuje v spoločnosti 
už niekoľko päťtročníc. Časy, kedy bolo am-
bulancií  a lekárov dosť sú už dávno zabud-
nuté a iná dostupnosť je v Bratislave a iná 
v našej Handlovej. Čo s tým? Ako pomôcť 
občanom?

Ako už bolo spomenuté, tento problém je celo-
slovenský. V spolupráci s nemocnicou ponúkame 
priestory zrekonštruovanej polikliniky, ponúka-
me nájomné byty lekárom. Sme spojení so štu-
dijnými oddeleniami všetkých lekárskych fakúlt 
s inzerciou voľných pracovných miest. Lekárov 
hľadáme cielenou inzerciou v odborných časopi-
soch v mies tnych periodikách. Riaditeľ nemocni-
ce Ing. Petr Kovařík prisľúbil, že nedostatok am-
bulancií, ktoré boli uzavreté v minulosti z dôvodu 
odchodu lekárov do súkromného sektoru (ORL, 
gastroenterologická, gynekologická) a tak isto aj 
ambulanciu očného špecialistu a kardiologickú 
sa budú sa snažiť obsadiť v čo najkratšom čase.

Nový riaditeľ  nemocnice sa na mestskom 
zastupiteľstve predstavil veľmi sympaticky 
a verím, že sa mu jeho plány podarí zreali-
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zovať nielen k spokojnosti nemocnice, ale 
hlavne našich občanov. Mám však v pamä-
ti vystúpenie jeho predchodcu, ktoré tiež 
vyznelo pekne, ale veľa vecí sa nezmenilo. 
Dobre, povedzme, že nemocnica sa bude 
snažiť, ale to môže trvať niekoľko mesiacov. 
Čo ponúkame občanovi, ktorý je odkázaný 
na odborné vyšetrenie cestovať do nemoc-
níc v okolí?

Tento problém si  veľmi dobre uvedomujeme 
a preto pripravujeme  v meste zavedenie tzv. 
„Sociálno - zdravotného taxíku“. Cieľovou 
skupinou tejto novej služby budú seniori nad 62 
rokov, občania s ŤZP (držitelia preukazu), ob-
čania v hmotnej núdzi (musia predložiť doklad                         
z ÚPSVaR), matky s deťmi do 5 rokov, občania 
s onkologickým alebo iným závažným ochore-
ním na základe odporučenia obvodného lekára. 
Mesto sa bude podieľať na riešení nepriaznivej 
osobnej zdravotnej a sociálnej situácie občanov 
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, ne-
priaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 
dovŕšenia dôchodkového veku  a to poskytnutím 
možností individuálnej prepravy občanov do 
zdravotníckych zariadení na vyšetrenia lekárov 
– špecialistov.

Občanov isto bude zaujímať, kto bude túto 
službu zabezpečovať, kedy bude spustená 
a či bude spoplatnená?

Mám spracovaných niekoľko alternatív,  či už to 
bude personálne aj materiálne zabezpečovať 
mesto alebo bude zmluva so súkromným pre-
pravcom. Nevylučujem možnosť požiadať mi-
nisterstvo práce o grant na zakúpenie takéhoto 
vozidla. Chcel by som, aby to začalo fungovať od 
decembra tohto roka a hlavne občana to nebu-
de stáť nič, táto služba bude bezplatná!

Tento nápad isto ocenia všetci Handlovča-
nia, ktorí sú nútení navštevovať  špecialis-
tov, ktorí  v našom meste nie sú. Verím, že 

sa zaplnia ambulancie toľko potrebnými 
lekármi a takisto verím, že sa z dobrej myš- 
lienky nestane taxík na nákupy. 

Poprajme si, aby všetky naplánované zá-
mery v oblasti poskytovnia dostupnej zdra-
votnej starostlivosti čo najskôr pocítili naši 
spoluobčania. 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
je veľmi  vážny a veľmi zložitý celospolo-

čenský problém, ktorý sa snažia riešiť iní 
odborníci. Som rád, že sme čiastočne  zod-
povedali na otázky, ktoré zaujímajú obyva-
teľov mesta. 

Sú tu však aj iné oblasti, ktoré možno nie 
sú také dôležité, ako je zdravie, ale bez nich 
si tiež neviem predstaviť život  v našom 
meste. Mám na mysli šport, konkrétne dva 
najúspešnejšie športy v meste futbal a bas-
ketbal.



Po rekonštrukcii športovej haly sa mení 
aj futbalový štadión

Basketbal je dlhodobo najúspešnejším 
športom v meste, ktorému  sa venuje už 
niekoľko generácií. Má veľa fanúšikov, 
ktorí majú  svoje miesta v hale a ja som 
rád, že sme v roku  2016 dali  basketba-
listom do užívania vynovenú športovú 
halu. Staručká hala prešla komplexnou 
rekonštrukciou a dostala nový šat. 
Podarilo sa mi na to získať finančné 
prostriedky z rezervy predsedu Vlády SR 
v objeme 40 000 € na výmenu palubov-
ky a ostatné prostriedky poskytli pod-
nikateľské subjekty, mesto a výsledok 
stojí za to. Celá prestavba vyšla na 280 
000 €. Podporili sme našich mladých 
basketbalistov, školský basketbalový 
klub dostal 5 000 €  a tešíme sa spolu z 
ich úspechov. V minulom roku sme opäť 
vytvorili družstvo kadetov a sezónu sme 
im zabezpečili čiastkou 15 000 €.  
MBK Handlová sme na činnosť dali     
100 000 €. Vtedy som sľúbil našim fut-
balistom, že im tiež pomôžem.

Futbal v Handlovej je téma, o ktorej 
by sme sa mohli dlho rozprávať, veď 
ešte nedávno sme v súťažiach hra-
li spolu s Prievidzou. Možno si raz 
nájdeme čas a priestor a zhodno-
tíme aj toto obdobie. Viac ma však 
zaujíma súčasnosť handlovského 
futbalu.  Už je futbal v Handlovej 
handlovský?

A čo je hlavné, navŕtali sme a vykopali 
v priestoroch hlavnej trávnatej plochy 
studňu do hĺbky 9 m pre potreby za-
vlažovania trávnika. Do budúcnosti je 
pri týchto teplách vlastná studňa stra-
tegickým rozhodnutím. Zabezpečili 
sme prevádzku futbalového štadióna, 
platíme správcu ročne 15 000 €. A na 
športovú činnosť sme dali 25 000 €.      
V tomto roku  sme do obnovy a rekon-
štrukcie investovali   40 000 €.

Prevádzka futbalového štadióna 
a účinkovanie klubu vo všetkých 
súťažiach je náročné na rozpočet. 
Čo si predstavuješ, že sa na futba-
lovom štadióne ešte urobí?

Myslím si, že sme zastabilizovali klub 
a toho, čo treba urobiť na futbalovom 
štadióne je ešte neúrekom! Ja som ale 
sľúbil mojim priateľom futbalistom 
novú fasádu na budove a nové strie-
dačky a zatiaľ svoje sľuby plním! Som 
presvedčený, že štadiónu sa musíme 
venovať aj v budúcnosti. Je tam veľa 
zanedbaného. Musíme vysporiadať 
pozemky. V zmysle spracovaného pro-
jektu musíme zrekonštruovať šatne, 
sprchy, sociálne zariadenia a podob-
ne.  

Áno, už sme futbal vrátili  do Handlovej. V prvom rade bolo potreb-
né ukončiť fúziu s Prievidzou a vrátiť sa späť k nášmu klubu Baník 
Handlová. Založili sme Mestský futbalový klub Baník Handlová, pre-
zidentom sa stal Martin Uríček, poslanec mesta. Vykúpili sme z klu-
bu Horná Nitra všetkých hráčov, od žiakov po mužov. Vykúpili sme 
všetkých trénerov a povedali sme si, že do toho ideme. Požiadal som 
o finančnú podporu Slovenský futbalový zväz a presvedčil som po-
slancov o potrebe zainvestovať do futbalového štadióna. Robil som 
to hlavne pre tých 100 detí, ktoré nám trénujú na našom futbalovom 
štadióne,  ale aj pre ich rodičov a pre všetkých fanúšikov tohto krás-
neho  a tradičného športu. 

Dnes sme len na začiatku obnovy tohto športového stánku, ale mám 
z toho radosť. Celý objekt sme zateplili, urobili fasádu a vymaľovali 
vrátane podchodu, vymenili sme dvere a okná. Tiež sa opravila časť 
sedenia pred tribúnou a vybudovali sme nové moderné striedačky. 
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Mesto Handlová je už niekoľko rokov 
generálnym partnerom klubu  a má 
najväčší podiel na tom, že sa aj v se-
zóne 2018/2019 môžeme tešiť na naj 
vyššiu basketbalovú súťaž. 

Teší ma, že mesto Handlová, pod vedením 
primátora Rudolfa Podobu, aj naďalej zo-
stáva našim generálnym partnerom. Bez 
jeho podpory by bol osud handlovského 
basketbalu veľkou neznámou a jeho exi-
stencia by bola ohrozená. Taktiež si veľmi 
vážim, že mi bola opäť vyslovená dôvera 
a aj v ďalšej sezóne budem zastávať post 
športového riaditeľa MBK.

Prvým krokom, o ktorom sme verej-
nosť ešte koncom júla informovali, 
bolo obsadenie trénerskej stoličky. 
Na ktorú si zasadol štyridstaťročný 
považskobystrický rodák Peter Tor-
da. 

S Peťom sme v kontakte dlhé roky, ešte od 
čias, kedy sme spolu za Handlovú hrávali. 
Myslím si, že má veľký „čuch“ na mladé 
talenty. Vychoval niekoľko reprezentan-
tov Slovenska a hráčov pôsobiacich v za-
hraničných tímoch. Pevne verím, že naša 
vzájomná spolupráca prinesie úspechy 
handlovskému basketbalu.

Novopečený kouč Handlovčanov, 
ktorý je zároveň asistentom tréne-
ra slovenského národného tímu, sa 
hneď po príchode na hornú Nitru 
pustil do práce a spolu ste začali bu-
dovať torzo mužstva. 

Pri skladaní tímu sme nútení opierať sa hneď o niekoľko zásadných faktov. Všet-
ko sa začína stanovením rozpočtu, do ktorého sa musíme zmestiť. Do Handlovej 
sa snažíme dotiahnuť hráčov, ktorí nielen disponujú basketbalovým kumštom, 
ale zapadnú do kolektívu aj po ľudskej stránke. Chémia, ktorá sa vytvára medzi 
nimi v šatni je nesmierne dôležitá pre dosahovanie stanovených cieľov. Preto 
sme sa spolu s trénerom Tordom stretli s každým jedným slovenským hráčom a 
do úvahy sme brali nielen basketbalové kvality, ale aj povahové vlastnosti kaž-
dého jedného kandidáta.

Po uzávierke posledného vydania Handlovských novín sa začala súpis-
ka „Baníka“ rozširovať o ďalšie mená. Posledný júlový víkend sa Han-
dlová dohodla na predĺžení kontraktu s tridsaťročným srbským krídel-
níkom DjordjemTresačom. 

S DjordjemTresačom sme boli v neustálom kontakte aj po skončení uplynulej 
sezóny. On sám mal veľký záujem v Handlovej pokračovať a keďže my sme boli 
s jeho výkonmi spokojní, rokovania prebehli veľmi hladko a korektne. Djordje je 
navyše vynikajúci človek a presne takých do partie potrebujeme.

To, že Handlová lovila aj v hlbších vodách, podtrhuje uzavretie kon-
traktu s bývalým nemeckým reprezentačným rozohrávačom Andrejom 
Mangoldom. Tridsaťjedenročný rodák z Hannoveru má za sebou pôso-
benie v nemeckej Bundeslige. Skúsený, 190 centimetrov  vysoký rozo-
hrávač, má v rámci nemeckej BBL odohraných 201 zápasov. Mangold 
sa v roku 2014 prepracoval aj do nemeckého reprezentačného výberu. 

Na nadnárodnej klubovej úrovni 
odohral takmer päťdesiat zápasov, 
vrátane Eurocupu, či Eurochallen-
geCupu.  

Angažovanie Andreja nemusím ničím 
obhajovať a nemusím ani menovať 
dôvody, prečo sme sa s ním dohodli na 
spolupráci. Hovoria za neho čísla a jeho 
doterajšia basketbalová kariéra. Už iba 
fakt, že v nemeckej Bundeslige odohral 
cez dvesto zápasov je dostatočným 
dôvodom, prečo sme ho prijali s otvore-
nou náručou. Sme radi, že máme v tíme 
takú osobnosť a veríme, že bude mento-
rom našich mladých hráčov.

Súpiska handlovského Baníka sa 
následne rozrástla o ďalšie meno, 
ktoré posilní káder pred blížiacou 
sa sezónou 2018/2019. Ku kvarte-
tu Slovákov, sa  pridal odchovanec 
Handlovej Adam Stehlík. 

Adam si už vlani privoňal k veľkému 
basketbalu, dokonca mal možnosť 
niekoľkokrát vybehnúť pod ligové koše. 
S trénerom Tordom v ňom vidíme poten-
ciál a preto sme sa rozhodli dať mu šan-
cu. Teraz to už má vo vlastných rukách. 
Pokiaľ bude tvrdo pracovať, môže z neho 
vyrásť ďalší slovenský reprezentant.

Manažment „Baníka“ predĺžil zmlu-
vu so stálicou tímu a kapitánom On-
drejom Haviarom. Tridsaťdvaročný 
odchovanec handlovského basket-
balu odovzdal takmer celú svoju ka-
riéru domovskému klubu.

Ondro zažil v Handlovej už asi všetko, čo môže basketbalista v rámci jedného 
tímu zažiť. Predstaví sa aj v pozícii asistenta trénera Tordu a ja verím, že bude 
nielen posilou družstva na palubovke, ale rovnako aj posilou realizačného tímu.

Začiatkom augusta prišla na hornú Nitru ďalšia zahraničná posila, kto-
rá podporí krídelný priestor handlovských Baníkov. Desiatym hráčom 
súpisky zeleno-čiernych sa stal nórsky reprezentant Nikolas Skouen. 
Do Handlovej prichádza z tímu Froya Basket. Posledným do „partie“ sa 
stal ľavoruký americký rozohrávač Montell Goodwin, ktorý prežije de-
but v európskom basketbale. 

Zahraničné posily sme sa snažili čo najlepšie skombinovať s domácimi hráčmi, 
aby sa vytvoril jednotný a súdržný celok. Verím, že sa nám to podarilo a že v na-
stávajúcej ligovej sezóne budeme konkurencieschopným tímom. Našim cieľom 
je hrať rýchly a atraktívny basketbal, ktorým opäť prilákame fanúšikov do han-
dlovskej športovej haly -  zavŕšil „svojich pár slov“  s úsmevom na tvári športový 
riaditeľ MBK Handlová, Ivan Kartáč. 

Basketbalisti handlovského Baníka sa  po prvý raz predstavili pred do-
mácimi priaznivcami v utorok 28. augusta proti Pardubiciam a vo štvr-
tok 30. augusta, proti Spišskej Novej Vsi.  Prvý zápas sme prehrali 84:89 
a v druhom sme vyhrali 89:82.

Spracoval Vladislav Horváth, foto JP + VH

Vráťme sa ešte  k basketbalu. V poslednom čísle Handlovských novín sme  priniesli informácie zo zákulisia basketbalového klubu MBK Handlová. V útrobách  
športovej haly sa v priebehu uplynulého mesiaca veci pohli vpred a k pätici hráčov - Novysedlák, Petráš, Dolník, Darley a Hoferica, pribudol ďalší poltucet 
mien, ktoré posilnili „handlovských Baníkov“ pred blížiacou sa sezónou 2018/2019. Športovým riaditeľom sa stal Ivan Kartáč, ktorý získal dôveru vedenia 
mesta a bude piaty rok zodpovedný za chod klubu. O jeho predstavách s ním prehodil „pár slov“ športový komentátor Pavel Procner.

O novej sezóne so športovým riaditeľom MBK Ivanom Kartáčom



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.

Na nitrianskom Národnom výsta-
visku sa v dňoch 16. – 19. augusta 
konal už 45. ročník medzinárod-
nej poľnohospodárskej a potra-
vinárskej výstavy Agrokomplex 
2018. 

Počas štyroch výstavných dní mali 
návštevníci možnosť prezrieť si bo-
hatú ponuku jednotlivých paviló-
nov. Tie boli venované národným 
špecialitám, ochrane prírody, hos-
podárskym zvieratám, tradičným 
slovenským produktom i poľnohos-
podárskej technike. Expozície počas 
celej výstavy sprevádzal bohatý 
sprievodný program, vystúpenia 
folklórnych skupín, prednášky a dis-
kusie na zaujímavé poľnohospodár-
ske témy, či prezentácia ľudových 
umeleckých remesiel.   
MAS Žiar, združujúca obce hand-
lovskej, pravnianskej doliny a obec 

Cigeľ, predstavila návštevníkom vý-
stavy pestré možnosti na trávenie 
voľného času v našom území, zaují-
mavé miesta v jednotlivých obciach, 
ktoré sa oplatí vidieť, inšpirácie na 
výlety, či ponuku vyhľadávaných 
turistických trás a kultúrnych pod-
ujatí. Všetky informácie sú súčasťou 
mapy, ktorú MAS Žiar pripravila ako 
ďalší zo svojich propagačných ma-
teriálov, ktorým prezentuje sedem-
násť obcí širokej verejnosti. „Jednou 
z množstva činností, ktoré MAS Žiar 
zabezpečuje, je aj propagácia nášho 
územia a obcí, ktoré združujeme. 
Agrokomplex sa radí k najväčším 
a najznámejším výstavám venova-
ným poľnohospodárstvu a potravi-
nárstvu. Byť súčasťou takejto výsta-
vy s medzinárodným významom je 
pre MAS Žiar neoceniteľná skúse-
nosť a ideálna možnosť prezentovať 

náš región a pozvať turistov a náv-
števníkov, aby objavili atraktivity 
nášho územia,“ uviedla projektová 
manažérka MAS Žiar Erika Jonaso-

vá. Fotografie z výstavy nájdete na 
www.masziar.sk.  

Michaela Šovčíková, 
administratívna pracovníčka MAS Žiar

Mestská polícia
informuje...     
Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac jún 2018 – august 2018 /od 
25.6.2018 do 9.8.2018/ celkovo 681 
udalostí. 

Zaevidovaných bolo 116 priestupkov, 
z ktorých bolo 64 zistených vlastnou 
činnosťou a 43 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom bolo 
zistených 9 priestupkov.  

Z celkového počtu bolo 51 doprav-
ných priestupkov. V 15 prípadoch bol 
použitý TPNZOMV /tzv. papuča/. 
Na úseku ochrany pred alkoholizmom 
– 1 priestupok.
VZN č. 8/2013 – o zákaze podávania 
alebo požívania alkoholických nápo-
jov v územnom obvode mesta Hand-
lová, Novej Lehoty a Morovna 
- 5 priestupkov.

Proti verejnému poriadku bolo rie-
šených 34 priestupkov. Z toho bolo 
8 priestupkov na úseku rušenia noč-
ného pokoja, 1 priestupok na úseku 
verejného pohoršenia a 25 priestup-
kov na úseku znečistenia verejného 
priestranstva.
Proti občianskemu spolunažívaniu 
– 1 priestupok.
Proti majetku 8 priestupkov.
Zákon o odpadoch bol porušený 
v 1 prípade.

V 15 prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov /nezabránenie voľnému 
pohybu psa; neprihlásenie psa do 
evidencie; neoznámenie zmeny sku-
točnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do 
evidencie, neodstránenie výkalov/.
Príslušníci mestskej polície odchytili 
14 túlavých psov, ktorí boli umiestne-
ní v útulku /10 psov sa podarilo vrátiť 
ich majiteľom/. V jednom prípade boli 
príslušníkmi MsP použité donucovacie 
prostriedky.Príslušníci MsP vykonali 
za uvedené obdobie 186 zákrokov a 
42 výjazdov k narušeným monitoro-
vaným objektom. Na žiadosť OOPZ 
Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 112 
bolo príslušníkmi MsP vykonaných 21 
zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
od 25.6.2018 do 9.8.2018:
12.7.2018 o 15:38 hod. - telefonicky 
oznámené, že na Ul. MC neznáma žena 
prevracia smetné nádoby, pričom od-
padkami znečisťuje verejné priestran-
stvo a nad jej správaním sa všetci 
naokolo pohoršujú. Na mieste bola 
hliadkou vyhotovená fotodokumen-
tácia smetných nádob a bol zistený 
popis podozrivej, na základe ktorého 
bola vykonaná kontrola v okolí. Ďalej 
bolo zistené, že žena býva u známeho 
na Ul. MC, ktorému taktiež porozbíja-
la veci v byte a mobilný telefón. Žena 
bola spozorovaná operátorom MKS 
na Námestí baníkov. Dychová skúška 
bola s výsledkom 0,21mg/l. Priestupok 

proti verejnému poriadku bol  odo-
vzdaný k ďalšiemu objasňovaniu na 
OÚ do Prievidze.

17.7.2018 o 23:43 hod. - telefonicky 
oznámené, že z areálu ZŠ Školská sa 
ozýva hluk viacerých osôb. Hliadka po 
príchode na miesto zistila, že na futba-
lovom ihrisku sa nachádza viac osôb, 
ktoré kričali a niektoré sa dali na útek. 
U osôb, ktoré zostali na mieste, bola 
zistená totožnosť. Išlo o mladistvé oso-
by. Jeden sedel na kamenných scho-
doch vedľa futbalového ihriska a pod 
nohami mal 0,5 l fľašu so zvyškom al-
koholu, čo priznal, že aj požíval. Vzhľa-
dom k tomu bol hliadkou predvedený 
na útvar MsP za účelom zistenia totož-
nosti, nakoľko nemal pri sebe doklad a 
na vykonanie dychovej skúšky na prí-
tomnosť alkoholu v dychu  s pozitív-
nym výsledkom 1 mg/l. Hliadkou bola 
telefonicky privolaná matka na útvar 
MsP, ktorá si syna prevzala. Priestupok 
bol ukončený v zmysle zákona. 

23.7.2018 o 14:10 hod. – telefonicky 
oznámené, že na sídlisku Mostná sa 
po parkoviskách pohybuje podozri-
vá osoba, ktorá pozerá do vnútra za-
parkovaných vozidiel. Hliadka osobu 
spozorovala pri Lidli. Išlo o muža, kto-
rý vyberal ohorky z kontajnera pred 
vstupom do predajne. Neskôr z miesta 
odišiel opäť smerom na Mostnú ulicu. 
Muž pôsobil zmätene, doklady totož-
nosti pri sebe nemal. Hliadke predložil 
blok na pokutu nezaplatenú na mies-
te, ktorú mu 22.7. 2018 uložila Doprav-
ná polícia BB za pohyb po diaľnici R1. 
Na základe údajov z tohto bloku bol 

preverený na OOPZ v Handlovej. Úda-
je boli totožné. Uviedol, že má nastúpiť 
na výkon trestu do väznice v Košiciach. 
Medzi hľadanými osobami nefiguro-
val, preto bol hliadkou prepustený. 

24.7.2018 o 9:20 hod. - na Ul. 29. 
augusta pristavila hliadku obyvateľka 
mesta a požiadala o radu. V uplynu-
lých dňoch prijala telefonát, v ktorom 
jej bolo oznámené, že vo farmaceu-
tickej súťaži vyhrala osobný automo-
bil. Dnes v doobedňajších hodinách 
prijala ďalší telefonát, že podmienkou 
k odovzdaniu výhry je uhradenie po-
vinného zmluvného a havarijného 
poistenia v sume 700 €. Neznámy muž 
jej v telefonickom rozhovore povedal, 
že pre finančnú hotovosť príde medzi 
9:00 hod. a 10:00 hod. a že sa stretnú 
na Ul. 29. augusta. Hliadka jej zdôraz-
nila, aby v žiadnom prípade nedávala 
finančnú hotovosť neznámej osobe 
a poučila ju, že môže ísť o podvod.             
O 12:00 hod. sa pani dostavila na útvar 
MsP a oznámila, že odovzdala kuriéro-
vi finančnú hotovosť vo výške 700 € za 
balík, ktorý má doma v nerozbalenom 
stave a považovala ho ako darček od 
spoločnosti, v ktorej údajne vyhrala 
osobný automobil. Podľa jej slov malo 
byť spomínaných 700 € platbou za po-
istenie vozidla, ktoré vyhrala v súťaži. 
Hliadka zobrala pani do služobného 
vozidla a odviezla na adresu trvalého 
pobytu, kde odfotila obsah balíka, 
ktorý mala doma a v ktorom sa nachá-
dzala hydro-masážna vanička na nohy 
s príslušenstvom v hodnote 30-70 Eur. 

MAS Žiar predstavila na výstave 
Agrokomplex krásy regiónu
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Poznáte ma?
Lebo ja vás áno.

Ján SPEVÁR
kandidát na primátora mesta Handlová



Tramping
         v  Handlovej

Pavol Ďurkovič Vladislav Horváth
Pri príležitosti 100. výročia trampingu v Československu

Handlovskí trampi si pripomenuli 
100. výročie trampingu v Československu

Pri príležitosti storočnice českosloven-
ského trampingu zorganizovali handlov-
ské trampské osady stretnutie trampov 
z celej bývalej Československej repub-
liky, ktorého súčasťou bol slávnostný 
oheň venovaný tejto významnej uda-
losti. Stretnutie sa konalo na známom 
handlovskom trampskom campe Meteor 
v dňoch 17. - 19. augusta 2018.

Na tomto campe sa zišlo asi 250 kamarátov, aby si storočnicu pripomenuli 
slávnostným ohňom. Jeho zapáleniu predchádzalo zapálenie vatier na 
vrchoch v okolí Handlovej (Handlovskej koruny).  V piatok, 17. augusta 2018  
o 21.00 h sa rozhoreli ohne na Veľkom Griči, Malom Griči, Bralovej skale, 
nad Lobosom a na Junákove.

Program pokračoval v sobotu výstavou fotiek, vystúpením country a tramp-
ských kapiel, ukážkou z natáčania humorného seriálu o Winetuovi. Ešte pred 
zapálením slávnostného ohňa sa handlovskí trampi zaviazali, že ďalších 100 
rokov budú na svojich akciách piť pivo z pivovoaru Steiger. 
 
Počas dvoch dní predstavili knihu Tramping v Handlovej, ktorej vydanie je  
          naplánované ku koncu roku 2018.

  Na vlajkosláve zavialo počas týchto troch dní cel-
kom 60 vlajok trampských osád a samotárov. 

Vladislav Horváth

„Poďakovanie patrí všetkým 
handlovským trampom za pozvanie 

a výbornú prípravu akcie.“
kamarát Bublina z Trnavy

Tramping je hnutím, v ktorom sa spojili odveké túžby 
po romantike a voľnosti s prvkami obradnosti. 

Tramping  je rovnica, kde sa  90 percent driny plus
 10 percent romantiky rovná 100 percent slobody.



Spomienka
Dňa 6.9.2018 to budú 2 roky, 
čo nás opustil manžel,
otec a láskavý deduško

Ladislav Gregor. 

My vieme, že láska, úcta 
a vďaka sa smrťou nekončí, 
ani pri tomto druhom výročí. 

Odišiel si cestou ktorou kráča každý sám, brána 
spomienok zostala otvorená dokorán. Odišiel si ako 
tichý sen, ani si nám nepovedal mojí drahí –zbo-
hom, ja už neprídem...
S úctou a láskou spomína manželka Štefánia, 
synovia Dalibor a Pavel s rodinami.

Dňa 6.9.2018 uplynie 
prvý  najsmutnejší rok, 
čo nás náhle bez rozlúčky 
opustil náš milovaný man-
žel, otec a dedko

František Srnec. 

S láskou spomínajú 
manželka, dcéry s rodinami 

a vnúčatá. Chýbaš nám.

Aj keď už dlho spíš svoj večný 
sen, spomienky na teba ne-
uhasínajú.

Dňa 1.9.2018 si pripomí-
name nedožitých 80 rokov 
môjho manžela 

Alexandra Labanca
 

a dňa 25.9.2018 uplynie 13 rokov, čo nás predišiel 
do večnosti. 
S láskou spomína manželka Anka a celá rodina 
z Oravy. Kto ste ho mali radi, spomínajte s nami.

Dňa 2.9.2018 uplynie 
7 rokov od úmrtia našej dra-
hej manželky, matky, starkej, 
švagriny  a sestry 

Magdalény 
Čerňavovej.
 

S úctou a láskou spomíname.

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, susedom a známym, 
ktorí sa 27.7. 2018 prišli 
rozlúčiť s našim milovaným 
manželom, otcom a dedkom 

Zoltánom Lenčom.
 
Ďakujeme za kvetinové dary 

a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť 
náš hlboký žiaľ. Manželka a deti s rodinami.
 „V našich srdciach zostaneš navždy.“

Dňa 30.9.2018 uplynie
5 rokov od úmrtia

Františka Ertla. 

S úctou a láskou spomína 
celá rodina.

Dňa 6.9.2018 uplynie 50 rokov od úmrtia náš-
ho otca Ladislava Zorada 
a dňa 2.11.2018 uplynie 17 rokov od úmrtia 
našej mamy Máriie Zoradovej.

S láskou a úctou spomínajú dcéry Anna 
a Mária s rodinami.

Dňa 14.8.2018 by sa dožila 80 rokov moja 
drahá mamička Mária Svitková 
a 19.8.2018 by sa dožil 80 rokov môj drahý 
otecko Ivan Svitok. 

S láskou spomína dcéra Soňa, zať Jaroslav, 
vnučky Zuzka a Barborka.

Dňa 26.9.2018 uplynie 
najsmutnejší rok v živote 
našej rodiny, kedy nás na-
vždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a starý otec

Ján Ihring. 

Veľmi nám chýbaš, ale 
stále žiješ v našich srdciach a spomienkach. 
Manželka s rodinou.

Pred rokom si odišla tíško 
ako odchádza deň
 a v našich srdciach zostáva 
spomienka len. 

Dňa 23.9.2017 nás opustila 

Šarlota Bieliková.

S láskou spomína brat, dcéra, vnučka, vnuk.

Nemôžeme zastaviť čas ani vrátiť minulosť, ale 
môžeme pohladiť spomienky na teba. 

Dňa 20.8.2018 uplynulo 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný syn 
a brat 

Branislav Doletina. 
S láskou a úctou spomí-
najú rodičia, súrodenci 
a ostatná rodina.

S úctou sme si dňa 12.8.2018 
pripomenuli nedožité
81. narodeniny 

Štefana Abraháma. 

Spomíname a nezabúdame. 
Brat s manželkou, synovec 
a netere s rodinami.

Dňa 5.9.2018 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustila drahá mamička, 
svokra a starká 

Katarína Kovalová. 

S láskou spomíname.

Dňa 2.9.2018 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
manželka, mamička, starká 
a prastarká
 

Emília Majerová. 
S láskou spomínajú manžel 
Vojtech a dcéry s rodinami.

Dňa 25.8.2018 uplynulo 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otec 

Ján Mužík. 

S láskou spomína syn Ján 
s rodinou.

Dňa 15.9.2018 by sa dožila 

Margita Poliaková 
80 rokov. 

Spomínajú dcéra Emília 
s rodinou, syn Štefan s rodi-
nou a pravnuk Samko.

Dňa 28.8.2018 uplynul 
najsmutnejší rok, kedy nás 
náhle opustila milovaná 
manželka, matka, dcéra, 
sestra, švagriná a nevesta 

Adriána Kaššová. 

S láskou a úctou spomínajú 
manžel, deti, ostatná rodina a priatelia.

spomíname...
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V mesiaci júl a august 2018 
sme sa rozlúčili

Dušan Geráth 74 rokov
Anna Doletinová, rod. Lacková 80 rokov
Ľubomír Tomáška 55 rokov
Štefan Kučerák 61 rokov
Bohuslav Jesenský 60 rokov
Mária Hacayová, rod. Turčanová 91 rokov
Róbert Offertaler,  50 rokov
Alena Gavlíková, rod. Feketeová 61 rokov
Jozef Jánošík 81 rokov
Rozália Slobodová, rod. Valachová, 73 rokov
Jaroslav Longauer 63 rokov
Veronika Posvitilová, 84 rokov
Ján Benko, 73 rokov
Anton Schindler 75 rokov,
Rozália Blanárová, rod. Buríková 78 rokov

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

Odišiel si tichúčko ako odchádza deň  a v našich 
srdciach ostáva spomienka len. Tak snívaj ten 
svoj večný sen a ver, že nikdy nezabudneme na 
ten smutný deň.

Dňa 25.9.2018 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný man-
žel, otec, starký a prastarký 

František Kozárik.

S láskou spomínajú a za 
tichú spomienku všetkým, 
ktorí nezabudli, ďakujú 

manželka Anastázia, deti Dana a Miroslav s 
rodinami.

Ďakujeme všetkým prí-
buzným a známym, ktorí 
sa dňa 21.8. 2018 prišli 
navždy rozlúčiť s našou 
mamičkou 

Annou Doletinovou. 

Ďakujeme za prejavy sústrasti. Dcéra Valika
 a Anna s rodinou a ostatná rodina.

Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí, 
ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí...

 

Dňa 8.9.2018 si pripome-
nieme 5.výročie ,čo nás 
navždy opustil náš  milo-
vaný manžel, otec, starký 
a prastarký

Mikuláš Arendáš. 

Spomínajú manželka a deti s rodinami.

Odišiel si tichúčko, ostal si v našich srdciach. 

Dňa 18.9.2018 uplynie 
rok od úmrtia milované-
ho manžela 
Ing. Emila Keratu. 

S úctou a láskou spomí-
najú manželka Eva, deti 
Evka s manželom
 Zolkom, Emilko, Marcel-

ko s manželkou Evkou, vnúčatá Peťka, Evka
a Marcelko. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

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

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

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

Pohovka Nadia
V mesiaci september doprava pri nákupe nad 100,-€ ZDARMA

Sedacia súprava Wiki USedacia súprava  „Smart“

SEDOSA

Váľanda Jana Koberec Princess

Komoda Nena typ 3

Zrkadlo Malkia

Jedálenska stolička
Zaira

v prevedení zelená, 
béžová, tmavohnedá,
biela

možnosť výberu poťahu

Stolná lampa 
Qenny Typ 13 

Sedacie súpravy, pohovky, nábytok do obývačky, spálne, 
detské izby, kuchyne, stoly a stoličky, komody, postele, 
kancelársky nábytok, tapety, lampy, zrkadlá

 99 €

Taburet Hríbik

22 €

23 €

66 €

278 €

9 €

779 €
799 €

nábytok

0917 539 165

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

Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová

29 €

23 €
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OUTLET – Predajňa pánskej a dámskej konfekcie 
v Podnikateľskom inkubátore Vás pozýva na 

VÝPREDAJOVÉ DNI 
VYBRANÝCH DRUHOV 

ZA SUPER CENU 10 €. 
Akcia trvá od 10.9.2018 - 14.9.2018

Už v sobotu 8. septembra 2018 má 
príležitosť každý, kto má rád cyk-
listiku a beh, zdolať handlovské 
kopce na HAHADU 2018, v poradí 
7. ročníku športového podujatia. 
Cieľom organizátorov je pritiah-
nuť hlavne deti k športu v krásnom 
prostredí handlovských kopcov. 
Vybrať si môžete detský minibeh, 
duatlon, duatlon štafetu, handlov-
skú krosdesiatku alebo handlov-
skú MTB dvadsiatku a symbolický 
okruh. Tento rok je výška štartov-
ného dobrovoľná a celé štartovné 
poputuje Martinke. 

Podujatie nie je „zošnurované“ a pres-
ne nalinkované, pričom samozrejme 
bude pripravená profesionálna časo-
miera pre tých, ktorí radi zdolávajú 
rekordy. Pre športovcov je pripravený 
10 km okruh, ktorý prejdu na bicykli 
dvakrát a bežci jedenkrát. Pre podpo-
rovateľov dobrej veci je pripravený 
okruh  v symbolickej dĺžke tak, aby 
ho mohol prejsť každý od detí, cez 
mladých až po seniorov. Účasťou na 
HAHADU nebudete len športovať. 
Budete pomáhať nielen svojmu telu 
pohybom, ale aj dievčatku Martinke, 
ktorá v živote to šťastie nemala a be-
hať nemôže.

Martinka je dvadsaťročné dievča s 
Rettovým syndrómom, ojedinelou 
chorobou, ktorá sa u Martinky začala 
prejavovať keď mala rok a pol. Dvad-
saťročné dievča je ležiace a pripojené 
na kyslíku. Má ťažkú skoliózu a problé-
my s pľúckami. Pre slabú imunitu býva 
často chorá, čo neraz končí hospitali-
záciou v nemocnici. Pred tromi rokmi, 
keď týždeň bojovala o život v Banskej 
Bystrici, bolo nutné na jej záchranu uro-
biť tracheostomiu a následne sondu na 
výživu. V marci 2018 sa jej stav zhoršil a 
od tej doby je nutné, aby Martinka bola 
napojená na domácu umelú pľúcnu 
ventiláciu.

Športovci, registrujte sa do 7.sep-
tembra 2018 online na stránke 
wwww.casomierapt.sk alebo pria-
mo na mieste  

Hlavnou cieľovou skupinou podľa 
Jozefa Tínesa, hlavného organizáto-
ra, nositeľa myšlienky aj realizátora 

predchádzajúcich ročníkov sú deti do 
15 rokov, ktorým takto vytvára, v spo-
lupráci s ďalšími nadšencami, priestor 
na športové aktivity v meste. 

„Podujatie je pre všetkých, ktorí majú 
radi šport. Najviac ma teší, keď prídu 
deti do 15 rokov a zúčastnia sa mini-
behu v dĺžke 250 m. Tento rok sme pri-
pravili novinku. Budeme mať skákací 
hrad a viaceré atrakcie a súťaže pre deti 
a rozhodli sme sa pomôcť Martinke, 
ktorej bude venované dobrovoľné štar-
tovné. Všetci, ktorí prídu na handlovskú 
strelnicu,  a je úplne jedno , či je to špor-
tovec alebo nešportovec, môžu podpo-
riť liečbu Martinky prejdením krátkeho 
symbolického okruhu a zaplatením ľu-
bovoľného štartovného.“, uviedol Jojo 
Tínes.

Príďte povzbudiť športovcov
Podujatie je zaujímavé aj pre divácku 
verejnosť. Najlepšie miesta, kde mô-
žete vidieť zápal športovcov, je prísť v 
sobotu na Strelnicu v Handlovej, kde 
je štart a cieľ duatlonu a ostatných 
disciplín. Na svoje si prídu diváci pri 
Konštatníte – jazere, ktoré vzniklo po 
povrchovej ťažbe hnedého uhlia v 
meste.

Duatlon pozostáva z 20 km dlhej trate 
v sedle bicykla a 10,1 km po vlastných 
pre všetkých. Predpokladaný „dobeh“ 
prvého duatlonca je niečo po 12.00 h.
Tohtoročná trať podľa stránky orga-
nizátora: takmer 4 km stúpania, 2 
km zjazdu na hranici života, 400 m 
singletrack a hlavne 0 m po asfalte či 
betóne. Trať neskutočne dospela a asi 
sa aj zrýchlila.

7. ročník HAHADU sa koná v sobotu 
8. septembra 2018 so štartom o 10.00 
h na Strelnici za Handlovou. Vítaní sú 
všetci vyznávači horskej cyklistiky a 
behu v horskom teréne. Toho si mô-
žete v Handlovej naozaj užiť dostatok. 
Na podujatie pozývajú: CVČ Handlo-
vá, ŠK Achilles Handlová, Jozef Tínes 
a mesto Handlová. Kompletné propo-
zície, presné časy a podmienky regis-
trácie nájdu záujemci na stránke face-
booku Handlovský Hasičský duatlon. 
Viac informácií poskytne Jozef Tínes 
na tel. čísle: 0908 93 997.

Skúška SA1 – kategória Small A1
1. miesto: Marošiová    Jessica  
 + Imany MsKK Handlová

Skúška MA1 – kategória Médium A1
1. miesto: Kolevová Martina 
 + Ebbynka  AK Lazany

Skúška LA1 – kategória Large A1
1. miesto: Pulpánová Lada  
 + Ace Quick Angel Team

Skúška SA2 – kategória Small A2
1. miesto: HagarováNicol  
 + Chiara AK Speed Wolf

Skúška MA2 – kategória Médium A2
1. miesto: Paulinyová Luba 
 + Elza Agility Liptov

Skúška LA2 – kategória Large A2
1. miesto: Redajová Kristína 
 + Zipp Agility Dobrý Pes

Skúška SA3 – kategória Small A3

1. miesto: Juhasová Jana  
 + DáškaCA Žilina

Skúška MA3 – kategória Médium A3
1. miesto: Caisová Erika  
 + Maika AK Pohodička

Skúška LA3 – kategória Large A3
1. miesto: YvesMillanPiere 
 + Duffy Quick Angel Team

Open Jumping Small
1. miesto: Pastorková Lenka 
+ Bardigiana Victoria KK Excel Trenčín

Open Jumping Medium
1. miesto: Kolevová Martina 
 + Ebbyna AK Lazany

Open Jumping Large
1. miesto: YvesMillanPiere 
 + Duffy Quick Angel Team

Kompletnú výsledkovú listinu nájdete 
na www.handlova.sk

Mestský kynologický klub Handlová zorganizoval preteky a skúšky agility 
(beh psov cez prekážky) pod názvom EDIT CUP 2018. 

„Náš klub, v spolupráci s Agility klubom Lazany, pripravili súťaž pre pretekárov              
z celého Slovenska, ale aj z Českej republiky. Rozhodkyňa  Grétka Kolevová okrem 
samotného rozhodovania tiež pripravovala všetky parkúry. Pretekov v areáli ZŠ 
Morovnianska cesta sa zúčastnilo 50 pretekárov. Aj touto cestou chcem poďakovať 
všetkým organizátorom, spoluorganizátorom a v neposlednom rade sponzorom, 
bez ktorých by sa takéto preteky nemohli konať.“

Rastislav Dobiš, predseda MsKK Handlová

Pozvánka na HAHADU 2018
Duatlon s dobrovoľným štartovným, ktoré pomôže Martinke

EDIT CUP 2018
Preteky a skúšky agility v Handlovej

Víťazi jednotlivých kategórií

V mesiacoch september a október

vykupujeme 
padané a striasané jablká 

na spracovanie. Nie nahnité.
Info na tel. čísle: 0944 712 811



DAZYA pozýva medzi 
seba nových tanečníkov

VOLCANO na tanečnom campe

V dňoch 30. júla až 4. augusta sme sa zúčastnili tanečného campu v Hronci. 
Čas spolu sme využili naplno. Denne Volcanisti absolvovali niekoľko hodín 
v tanečných sálach, vonku na športovisku, či v prírode. Okrem tréningov 
sme zažili aj kopec zábavy a množstvo súťaží. Detská si mohli zmerať taneč-
né vedomosti nielen v súťaži Miss a Mr. Dance, ale aj na súťaži Dance Star. 
Hosťovali sme aj populárneho lektora a špičku vo svete hip hopu a lockingu 
Spunkey. Opäť sme sa zcelili ako kolektív, veľa sa smiali, rozprávali, zapotili, 
tvorili a hlavne tancovali srdcom. Tento rok nám tých pár dní utieklo veľmi 
rýchlo a všetci sme sa zhodli na tom, že to bol jeden z najlepších campov 
za posledné roky. 

Už sme doma a pripravujeme novinky u nás v škole, aby mali deti pekný 
štart do nového školského roku.

Ak chceš byť aj ty súčasťou našej umeleckej rodiny, tak príď medzi nás už v 
septembri. Dvere u nás sú otvorené pre všetky deti, ktoré majú chuť tvoriť. 
Sme hrdí na to, že k nám do školy sa deti vždy tešia.
Všetkým vám prajeme úspešný štart do nového školského roku. 

Vaše VOLCANO
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Školský basketbalový klub ŠBK Hand-
lová sa teší za posledné tri roky veľké-
mu nárastu záujmu detí o basketbal. V 
minulej sezóne prilákali výkony bas-
ketbalistov  rekordný počet divákov 

počas celej sezóny 2017/2018, ktorá 
bola zavŕšená bronzovým úspechom 
basketbalistov na M- SR, ktoré sa ko-
nali v Handlovej. Basketbalisti zo ZŠ 
Mierové námestie v Handlovej sa 

nestratili ani v medzi-
národnej konfrontácii, 
keď na medzinárodnom 
turnaji v Prahe obhájili 
majstrovský titul. 

V Handlovej ožíva aj 
dievčenský basketbal. V 
sezóne 2017/2018 odo-
hrali dievčatá po dlhšej 
dobe celoslovenskú ligu 
žiačok, v ktorej naberali 
potrebné skúsenosti. Asi 
najväčší záujem majú 
malí basketbalisti v prí-
pravke, ktorí odohrali v 
sezóne 2017/2018 mik-
roligu prípraviek, kde 
musel klub poskladať 
pre veľký počet detí do-
konca dva tímy.  

Letná príprava ŠBK Han-
dlová odštartovala všetkým kategó-
riám 13. augusta 2018 pod vedením 
trénerov Jána Beráneka, Maroša Miná-
rika a Jaroslava Daubnera. 

Plány ŠBK predstavuje Ján Beránek:

„Budem sa opakovať, ale dlhodobá 
a koncepčná práca s mládežou nám 
po troch rokoch poctivej práce priná-
ša prvé ovocie. Teší ma veľký záujem 
o mládežnícky basketbal a to nielen 
detí, ale aj širokej verejnosti. Dôkazom 
bola neskutočná atmosféra počas celej 
sezóny a veľká podpora fanúšikov, kto-
rú nám môžu závidieť aj väčšie kluby. 
Plány do budúcej sezóny máme samo-
zrejme ešte väčšie, keďže nestojíme na 
mieste a chceme pre deti vytvárať stále 
lepšie a lepšie podmienky. 

V slovenskej najvyššej basketbalovej 
súťaži mládeže sa predstaví šesť tímov 
v piatich kategóriách spolu s dievčata-
mi. Ďalším krokom vpred bude účasť 
našich chlapcov U14 v EURÓPSKEJ LIGE, 
čo zaručí deťom opäť ďalšie naberanie 
potrebných skúseností do budúcnosti. 
Nebudú chýbať ani medzinárodné tur-
naje viacerých kategórií.“

Školský basketbalový klub Handlová

ŠBK Handlová do novej sezóny 2018/2019  ešte s vyššími cieľmi



Podnikateľský inkubátor 
vás pozýva na výstavu fotografií pri príležitosti 
100. výročia trampingu v Československu

Výstava bude realizovaná od 15. septembra 2018
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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, HandlováJD - PLAST, s.r.o.

5. októbra

KONCERT

u Sojku (Kremnická 10)

 14. september 2018

od 19:00 do 24:00

JADRANKA HANDLOVSKÁ

& DUO BAND


