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Handlovské kahančeky už devätnásťročné
Handlovskí bronzoví hrdinovia -  unavení, ale šťastní!

Furmani po roku opäť súťažili v Morovne
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Kone a ľudia už od nepamäti pat-
ria k sebe. Najskôr ich však bolo 
treba skrotiť. Sediac na ich chrbte 
lovili, viedli vojny, kone využívali 
na cestovanie, keď ťahali koče. Od 
pradávna to bola aj spolupráca 
a vzájomná súhra pri práci, naj-
mä pri ťažbe dreva. Tak je tomu aj 
dnes. Kone pomáhajú pri práci v 
nedostupnom teréne. Tam, kde sa 
nedostane technika, pomáhajú ľu-
ďom svojou silou a inteligenciou. 
Ich silu, zručnosť a vzájomnú súhru 
s furmanom ste mohli vidieť na 13. 
ročníku furmanských pretekov v 
sobotu 12. mája v mestskej čas-
ti Morovno pri Handlovej. Keď sa 
pred trinástimi rokmi nadšenci a 
furmani pustili do organizácie pre-
tekov, nikto neveril, že táto tradícia 
vydrží tak dlho. 

Hoci predpoveď počasia hlásila búrky 
a obloha nad morovňanským ihris-
kom sa zafarbila do čierna, od Veľkého 
Griča sa blýskalo, preteky sa vydarili. 
Primátor mesta Rudolf Podoba otvoril 
súťaže krátkym príhovorom, poprial 
furmanom veľa úspechov bez zra-
není, vyjadril uznanie, že sa tradícia 
stretávania furmanov v Morovne udo-
mácnila a vyjadril presvedčenie, že sa 
stretnú na Morovnianskej podkove aj 
v nadchádzajúcom ročníku. 

Osem párov statných koní a furmanov 
sa predviedlo v troch disciplínach. 
Jazdil sa furmanský slalom, kone 
predviedli prácu s drevom a v závere 
ťažký ťah. Publikum na otvorenom 
priestranstve v mestskej časti Morov-
no pri Handlovej tlieskalo a povzbu-
dzovalo. Furmani so svojimi koňmi  

bojovali v jednotlivých disciplínach, 
ktoré boli hodnotené samostatne a 
napokon súčtom bodov zo všetkých 
disciplín hlavný rozhodca súťaže Fran-
tišek Grácz vyhlásil troch najlepších. 

Celkoví víťazi obdržali poháre od mes-
ta Handlová, ktoré ako organizátor 
pomáha pri prípravách súťaže ako aj 
finančné ceny vo výške 100, 70 a 50 
Eur. Od tradičného sponzora - spo-
ločnosti Apko - získali najlepší vecné 
ceny. Celkovým víťazom sa stal fur-
man Ľuboš Dobrotka s párom koní 
Olegom a Oidipusom z Chrenovca 
– Brusna, na druhom mieste skončil 
Pavol Blaško z Hričovského Podhra-
dia s párom koní Rostand a Opus a 
na treťom mieste sa umiestnil Jozef 
Vrecko z Diviackej Novej Vsi s párom 
koní Titan a Liso.                           JO

Svet objektívom fotoopará-
tu je fantastický, emotívny, 
nádherný

Tak znel názov programu, do ktoré-
ho sa zapojili aj študenti z Handlo-
vej. V školskom roku 2017/2018 sa 
SOŠ Handlová zapojila do programu 
ERASMUS plus KA2 202 Strategické 
partnerstvá. Súčasťou týždňového 
programu stráveného v Handlo-
vej, bolo aj prijatie pedagógov zo 
štyroch štátov na pôde mestského 
úradu. Zástupcovia z Estónska, Litvy, 
Holandska, Belgicka a samozrejme 
aj domáci zástupcovia sa stretli 23. 
apríla 2018 v popoludňajších hodi-
nách na prijatí s primátorom mesta 
Handlová Rudolfom Podobom. 

Aby sa cieľ projektu naplnil, to v zá-
vere poprial všetkým prítomným 
pedagógom primátor mesta. Cieľom 
pobytu na Slovensku bolo aktívne so 
študentmi navštíviť a spoznať hornú 
Nitru. Úloha zúčastneným bola daná 
hneď v úvode. Nafotiť zaujímavé fo-
tografie na témy: Zdravý životný štýl, 
Architektúra mojej krajiny, Výučby v 
procese, Šport v mojej krajine a Prí-
rodné krásy. Všetky témy sú mimo-
riadne zaujímavé, pretože fotografia 
je dnes čoraz populárnejšou , tech-
nológie sú veľmi moderné a nové.     
A práve táto téma oslovila študentov 
SOŠ Handlová, ktorí si takto hľadajú 
nielen nové priateľstvá, ale spozná-
vajú nové krajiny a život v nich zo 
všetkých strán. 

JO

V handlovskom rybníku pláva takmer šesť ton 
rýb. Handlovskí rybári sa poctivo starajú o čis-
totu svojho revíru a nedajú dopustiť na jedno 
z najkrajších miest na lovenie rýb na hornej 
Nitre. Podľa ich slov je na Slovensku ten náš 
rybník možno jediný, kam sa môže rybár poho-
dlne doviezť mestskou hromadnou dopravou z 
centra mesta. 
Súťaže rybárov preveria, kto sa ako pripravil a 
aký má na lov „čuch“. Niekedy o víťazovi rozho-
duje starý silón na udici, ktorý sa roztrhne, lebo 
v handlovskom rybníku sú aj kusy nad 60 cm.  
Tento rok v sobotu 5. mája 2018 prijalo pozva-
nie na 26. ročník pretekov „O putovný pohár 
primátora mesta Handlová“ v love rýb na udicu 
99 rybárov. V nedeľu 6. mája 2018 si privstalo 
spolu 28 detí vo veku do 15 rokov, aby si vylo-
vili svoje súťažné úlovky. 

Ceny za mesto Handlová odovzdal na súťaži zá-
stupca primátora mesta Dušan Klas. Za rybárov 
pekné ceny od ďalších sponzorov odovzdávali 
Erik Hégli a Pavel Podlužanský. 
Za prvé miesta pripájame gratuláciu Adriánovi 
Kazárovi zo Žiaru nad Hronom - 24 kaprov a 1068 
cm. Najväčší úlovok vylovil Ján Papay z Handlo-

vej - 58 cm kapor. Prvé miesto v detskej kategórii 
patrí  Stanislavovi Chrenovskému za vylovenie 
7 kaprov s celkovou dĺžkou 352 cm a cena za naj-
väčší úlovok patrí Andrejovi Paukovi s výsledkom 
57 cm. Preteky funkcionárov MO SRZ a pozvaných 
hostí, ktorých sa 6. mája 2018 zišlo spolu 26, vyhral 
František Rigo z Handlovej s 15 kaprami v celko-
vej dĺžke 700 cm.
Výbor MO SRZ ďakuje týmto sponzorom za veno-
vané vecné ceny, ako aj finančnú podporu podu-
jatia: 
Primátorovi mesta Handlová Rudolfovi Podobo-
vi a mestu Handlová za darčekové koše a sladké 
odmeny pre všetky súťažiace deti do 15 rokov,  
poslancovi mestského zastupiteľstva Jánovi Spe-
várovi, ktorý venoval do súťaže o najväčší úlovok 
sud piva. Ďalšími  sponzormi boli: Nadácia Bane 
pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu, 
Agro – rybia farma Handlová, Rybárske potreby zo 
Žiaru nad Hronom, Prievidze a od Dalibora Stolič-
ného z Handlovej, Michalovi Olšákovi - Šport bar 
Weber – Handlová, Jánovi Hoosovi, reštaurácii 
Korzár – Milošovi Petruchovi, Monike Fabianovej a 
tajomníkovi SRZ Ľubošovi Javorovi.

Výbor MO SRZ Handlová a JP 
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Petrov zdar! 26. ročník súťaže o pohár primátora mesta Handlová má víťazov
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Radosť z pokosenej lúky

Približne pred desiatimi rokmi  
som písal o tom, aké negatíva 
prináša nekosenie lúk v bývalom 
zosuvnom pásme nad Gewisom 
(Hasičská lúka až po Rematskú 
cestu). 

Cez hustý porast trávy sa malé 
vtáky nedostali k hmyzu, tie väč-
šie zase k premnoženým hlodav-
com, nekonečné mračná ovadov 
strpčovali život každému, kto sa 
vydal na prechádzku. Nekosilo 
sa, len mulčovalo, raz do roka na 
jeseň. Za niekoľko rokov takého-
to hospodárenia sme mali šťas-
tie, keď sme videli zopár vtákov 
poskakovať po chodníku, z kedy-
si krásnych lúk plných kvietkov sa 
stala zelená nepriechodná pláň 
buriny, ktorá tešila len v nej ukrý-
vajúci sa hmyz. 

Spolu s ostatnými chatármi-vče-
lármi sme neverili, že by naše 
včielky mohli raz nosiť nektár aj 
z kvetov okolitých lúk. Už kose-
nie raz do roka, ktoré začalo pred 
tromi rokmi, okolitej prírode po-
mohlo. Je viac spevavých vtákov, 
nad hlavou nám krúžia dravce, 
kocúr sa sťažuje na menej myší 
a dokonca sme videli aj prvé za-
jace. 

Tohtoročný máj nás však pre-
kvapil nielen tým, že sa vymenil 
s júlom, ale hlavne zvukom trak-
torov, ktoré kosili a zvážali poko-
senú trávu. Dúfame, že to nebolo 
tohto roku naposledy, lebo sami 
vidíme, aké je dôležité udržiavať 
lúky. 

Ďakujeme ti, Ján Kuciak, a verí-
me, že si o rok na teba spomeni-
eme kyticou pekných  kvietkov z 
našich lúk.

VH

Oslava Dňa matiek na celom Slo-
vensku, pod záštitou prezidenta 
SR Andreja Kisku,  „Míľa pre mamu“     
sa konala aj v Handlovej v sobotu 
12. mája na Námestí baníkov. 

Druhá májová nedeľa patrila tomuto 
rodinnému podujatiu, kedy sa  v je-
den deň na rôznych miestach stretnú 
nielen mamy ale aj kamaráti  a ľudia  
sa spájajú bez ohľadu na vek, rasu, 
vierovyznanie či počasie. Stretnú sa s 
jednou myšlienkou, a to prejaviť úctu 
a vďaku mamám.  Materské centrum 
Lienka v Handlovej, v spolupráci s rôz-
nymi organizáciami a dobrovoľníkmi 
pripravili program plný zábavy, hier, 
súťaží a prekvapení. Podujatie pod-
poril primátor mesta Handlová Rudolf 
Podoba a zástupca primátora mesta 
Handlová Dušan Klas. Moderátorom 
podujatia bol Handlovčan Matúš Krn-
čok, ktorý na námestí vytvoril príjem-
nú atmosféru. Celkom sa na Míli pre 
mamu zúčastnilo 29 508 účastníkov z 
Česka, Írska a Slovenska. V Handlovej 
sa registrovalo 371 účastníkov. 

V pondelok 14. mája v popoludňa-
jších hodinách pripravilo podujatie 
pre mamy SENIOR CENTRUM HAN-
DLOVÁ, n.o. Zástupca primátora mes-

ta Handlová Dušan Klas poďakoval za 
pozvanie a zaprial prítomným dámam 
všetko najlepšie k sviatku. Kultúrny 
program, ktorý pripravila ZUŠ v Han-
dlovej, bol predstavený prítomným s 
láskou a bola to kytica uvitá zo spe-
váckych, tanečných aj divadelných 
kytičiek. 

Vo štvrtok 17. mája sa v Dennom cen-
te - Klube dôchodcov stretli mamy, 
babky a staré mamy, aby tiež oslávili 
so zástupcom primátora mesta Han-
dlová svoj sviatok. Dušan Klas prítom-
né dámy obdaril kvetom a v príjemnej 
atmosfére pri výbornom domácom 
kysnutom koláči spomínali na mladé 
roky, výchovu svojich detí a vnúčat. 

V sobotu 19. mája sa zišli v Dome stre-
távania karpatských Nemcov mamy, 
ktoré pripravili oslavu nielen svojho 
sviatku, ale aj na podujatí venova-
nom múzeám. V úvode prítomným 
mamám zablahoželal primátor mesta 
Handlová Rudolf Podoba, ako aj zá-
stupca primátora mesta Dušan Klas. 
Zablahoželali predsedníčke Karpat-
skonemeckého spolku v Handlovej 
Hildegarde Radovskej k životnému 
jubileu. V programe sa predstavili deti 
zo ZŠ Školská s klavírnym doprovo-

dom Evy Petrášovej. Zarecitovali milé 
básničky venované  všetkým mamám 
a zaspievali slovenské ľudové pies-
ne. Program pokračoval piesňami v 
podaní speváckej skupiny Grünwald, 
priateľskými rozhovormi a posede-
ním pri káve a koláči. V podvečerných 
hodinách sa prítomní stali súčasťou 
podujatia venovaného Noci múzeí 
a galérií 2018. Múzejná expozícia 
bola sprístupnená prítomným ná-
vštevníkom do 21.00 h. Program bol 
zameraný na rozprávanie o živote a 
tradíciách nemeckej Handlovej.  Prí-
tomní návštevníci sa mohli zúčastniť 
vedomostného kvízu, naučili sa slo-
vensko – nemecké ľudovú pieseň , pri 
zapálených sviečkach hľadali správne 
názvy predmetov, ktoré sú vystavené 
v múzejnej expozícii, naučili sa slová v 
handlovskom nemeckom nárečí, od-
povede hľadali na panelovej prezen-
tácii či pri spoznávaní trojrozmerných 
predmetov. Záujemci si prezreli Dom 
stretávania a jeho bohatú knižnicu 
plnú nemeckých titulov. Členovia Kar-
patskonemeckého spolku sa tešia na 
budúcoročné stretnutie s návštevník-
mi pri Noci múzeí a galérií. 

JO
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Oslavy venované našim mamám



Rada starších 
Vo štvrtok 17. mája 2018 sa na 
pôde MsÚ Handlová stretli dámy, 
handlovské seniorky so zástupcom 
primátora mesta Handlová Duša-
nom Klasom na zasadnutí Rady 
starších. V poradí druhé stretnutie 
v roku 2018 sa nieslo v priateľskej 
atmosfére. Stretnutia predstavite-
ľov mesta a seniorov sa konajú pra-
videlne. Rada starších  je poradný a 
apolitický orgán vytvorený zo zá-
stupcov občanov v dôchodkovom 
veku, bývajúcich na území mesta 
Handlová  a v jeho mestských čas-
tiach. 

V úvode stretnutia prítomné dámy 
prišiel pozdraviť primátor mesta Ru-
dolf Podoba. Stretnutie ďalej viedol 
zástupca primátora mesta Dušan Klas. 
Po zhodnotení kultúrnych, športo-
vých a spoločenských podujatí, ktoré 
sa v meste uskutočnili od začiatku 
roka, sa prítomní oboznámili s tými 
nastávajúcimi. Veľmi pochvalne sa 
vyjadrili k aktívnej spolupráci so SE-
NIOR-CENTROM HANDLOVÁ, n.o., 
kde sa zúčastňujú na podujatiach or-

ganizovaných zariadením. Vzájomné 
stretnutia  seniorov sú prínosom pre 
všetkých. Radu starších zaujímali ak-
tuálne realizované projekty v meste, 
ako je výstavba obchodného centra a 
prebiehajúca rekonštrukcia plavárne, 
či rokovania mestského poslanecké-
ho zboru. Rada starších sa zaujímala 
o aktuálne pripravované spoločenské 

a športové podujatia pripravované 
mestom Handlová a jej organizácia-
mi, na ktorých sa zúčastnia. Tými naj-
bližšími bude 3. ročník Hier seniorov, 
ktoré sa konajú 1. júna dopoludnia 
na ZŠ Morovnianska cesta. Prítomné 
dámy sa poďakovali predstaviteľom 
mesta, za kvety venované k sviatku 
Dňu matiek.                          JO

Monografia 
kupón Jún
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Súťaž o Monografiu 
mesta Handlová I.
Od februára do júna uverejníme 
jednu súťažnú otázku v každom čís-
le mesačníka Handlovské noviny, 
na webovom sídle mesta Handlová 
www.handlova.sk, v infotexte RTV 
Prievidza a na www.facebook.com/
MestoHandlova.

Ako sa zapojiť do súťaže
Ak súťažíte s Handlovskými novina-
mi, vystrihnite kupón, napíšte správ-
nu odpoveď a svoje kontaktné údaje 
a prineste do schránky na miesto 
prvého kontaktu MsÚ Handlová do 
piatku 22.6. 2018 do 14.00 h. Ak sú-
ťažíte na www.handlova.sk alebo s 
RTV Prievidza elektronicky zasielajte 
odpovede na handlova@handlova.sk 
do polnoci 21. mája 2018. Do pred-
metu správy uveďte: Súťaž Monogra-
fia Handlová jún 2018 a v tele ema-
ilu správnu odpoveď. Ak súťažíte na 
www.facebook.com/MestoHandlo-

vá, vložte správnu odpoveď pod post 
Súťaž Monografia Handlová jún2018 
do polnoci 21.6.2018.

Súťažná otázka na jún 2018
V ktorom roku sa Nová Lehota a Mo-
rovno stali prímestskými časťami Han-
dlovej? Odpoveď nájdete v Kapitole 
Handlová 1945 – 1989.

Všetky správne odpovede vyžrebuje-
me a výhercu budeme kontaktovať! 
Správna odpoveď na súťažnú otázku 
z mája 2018. Správna odpoveď: Ka-

tastrofálny zosuv vážne poškodil 182 
domov. Bývanie stratilo 259 rodín a 
980 osôb. Škody boli vyčíslené na vte-
dajších 8,5 milióna korún. 
Z počtu 10 správnych odpovedí sme 
vyžrebovali výherkyňu Annu Len-
hardtovú z Lipníka. Výherkyňa zís-
kava  Monografiu mesta Handlová I. 
Výhru si môže prísť prevziať na Od-
delenie komunikácie a marketingu na 
MsÚ č. dverí 22.

Pozvánka na rokovanie 
poslaneckého zboru

Primátor mesta Handlová Rudolf 
Podoba zvoláva zasadnutie poslan-
cov mestského zastupiteľstva 
do veľkej zasadacej miestnosti 
28. júna 2018 o 14.00 h. 
Rokovania poslaneckého zboru sú 
verejné. Program rokovania, všet-
ky materiály k rokovaniu, zvukové 
záznamy z predchádzajúcich ro-
kovaní nájdete na webovom sídle 
mesta Handlová www.handlova.sk. 

GDPR sprísňuje pravidlá 
na ochranu údajov najmä 
v digitálnom svete
 
Pravidlá ochrany osobných údajov 
upravené v GDPR (General Data 
Protection Regulation) sa zača-
li uplatňovať od 25. mája 2018 a 
týkajú sa každého z približne 500 
miliónov Európanov a všetkých 
obchodných spoločností podnika-
júcich na trhu Európskej únie.
Rozvoj nových technológií je sprevá-
dzaný novými  výzvami aj v ochrane 
osobných údajov, a to  si vyžiadalo 
podstatnú zmenu regulácie ochrany 
osobných údajov. Mesto Handlová je 
na zmeny pripravené.

Mesto Handlová v rámci GDPR vy-
pracovalo 6 nových smerníc - Smer-
nicu pre ochranu osobných údajov, 
Smernicu pre vybavovanie práv 
dotknutých osôb smerom k ich 
osobným údajom, Smernicu pre rie-
šenie bezpečnostných incidentov 
v oblasti ochrany osobných úda-
jov, Smernicu pre používanie aktív 
so zreteľom na ochranu osobných 
údajov pre zamestnancov, Smerni-
cu pre používanie aktív so zreteľom 
na ochranu osobných údajov pre 
správcov a Smernicu na obsluhu a 
prevádzku kamerového systému. 
Mesto Handlová uzatvorilo viacero 
dodatkov k zmluvám s dodávateľ-
mi, ktorí pracujú s osobnými údajmi 
obyvateľov a v priebehu mesiaca jún 
2018 budú opakovane preškolení 
všetci zamestnanci mesta. Súčasťou 
prípravy mesta Handlová na nové 
pravidlá ochrany osobných údajov je 
päť odborných konzultácií z dôvodu 
plnenia nových pravidiel na ochranu 
osobných údajov.

Cieľom schválenej reformy je zlep-
šiť kontrolu nad osobnými údajmi 
dotknutých osôb a posilniť tak bu-
dovanie dôvery ľudí v digitálny svet. 
Nové nariadenie sprísňuje pravidlá s 
nakladaním osobných údajov v spo-
ločnostiach. Občanovi dáva väčšie 
možnosti informovať sa o svojich 
osobných údajoch, ktoré sú uchová-
vané v spoločnostiach. A nakoniec 
zlepšuje ochranu osobných údajov 
a sprehľadňuje výmenu osobných 
údajov medzi spoločnosťami. 
RV

Zvoz triedeného odpadu 
HATER – HANDLOVÁ, spol. s r.o.
V mesiaci jún 
2018 bude zvoz 
triedeného odpa-
du nasledovne: 

Mesto Handlová, Horný koniec, 
prímestská časť Nová Lehota:
 Plasty   13. a 27. jún 2018
 Papier  6. a 20. jún  2018
 Kovové obaly 12. jún 2018

Dolný koniec, prímestská časť 
Morovno
 Plasty   15. a 29. jún 2018 
 Papier   8. a 22. jún 2018
 Kovové obaly 12. jún 2018

Prerušenie dodávky elektriny
Mesto Handlová a Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamujú obyvateľom 
mesta Handlová, že v mesiaci jún 2018 z dôvodu vykonávania plánovaných 
prác na zariadeniach distribučnej sústavy príde k rozsiahlemu prerušeniu do-
dávky distribúcie elektrickej energie v meste Handlová, a to
•13. júna 2018 v čase od 7.00 h do 15.00 h na uliciach Ciglianska, Mlynská, Pod 
šachtou, Stará cesta, Žiarska
•14. júna 2018 v čase od 7.00 h do 18.30 h - Ciglianska, Stará cesta, Žiarska
•15. júna 2018 v čase od 7.00 h do 18.30 h - Ciglianska, Stará cesta, Žiarska
•18. júna 2018 v čase od 7.15 h do 18.30 h na uliciach Ciglianska, Mlynská, Pod 
šachtou, Stará cesta, Žiarska
28. jún 2018 od 8.00 do 15.00 - na Ul. Prievidzskej, v prím. časti Morono
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Sadia sa kvety,
kosia sa trávnaté plochy

Prvá kosba verejnej zelene v Handlo-
vej sa začala 2. mája 2018. Kosenie v 
meste sa bude realizovať v štandard-
nom režime v smere od severu na juh 
a podľa aktuálnych potrieb mesta a 
ich organizácií. Mestská spoločnosť 
HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. má v 
správe približne 330 000 m2 trávni-
kov. Mesto má naplánované pred-
bežne tri celoplošné kosby, ktoré vy-
konáva spolu 15 ľudí použitím dvoch 
samohybných kosačiek a jedenástich 
krovinorezov. Menšie kosby budú vy-
konávané v spolupráci aktivačnými 
pracovníkmi. Celkom je na údržbu 
zelene, vrátane kosenia a služieb sú-
visiacich s revitalizáciou zelene v roz-
počte mesta na rok 2018 vyčlenených 
127,5 tis. Eur.

Tento rok na handlovskom námestí 
rozkvitne spolu takmer 400 rôz-
nych druhov kvetín 

Začiatkom mája sa začalo v Handlovej 
s výsadbou kvetín v centrálnej mest-
skej zóne (CMZ). Celkom nájdete na 
handlovskom námestí 16 závesných 

kvetináčov na stĺpoch verejného 
osvetlenia, v dvadsiatich kvetináčoch 
pri pamätníku okrem stálozelených 
ihličnanov a trvaliek pribudnú letnič-
ky a muškáty. Najviac, až 180 kusov 
muškátov a 180 kusov surfínií, roz-
kvitne v pyramidálnych kvetináčoch, 
ktoré lemujú námestie. V správe spo-
ločnosti SlovGarten je aj Ulica 29. au-
gusta, kde bude sa vykonávať odbu-
rinenie a strihanie záhonov. Trávnatá 
plocha s rozmerom takmer 3600 m2 
v CMZ sa bude kosiť priebežne počas 
celej sezóny. Údržba zelene, ktorá je 
predmetom zmluvy, bude realizova-
ná komplexne (hnojenie, zalievanie, 
strihanie a pod.) v závislosti od vege-
tačného obdobia tak, aby vykonané 
práce spĺňali požiadavky kladené na 
ozdravujúce a estetické vlastnosti 
ošetrovanej zelene v období od za-
čiatku mája do konca októbra 2018. 
Za údržbu zelene v CMZ a na Ulici 29. 
augusta za rok 2018 po verejnom ob-
starávaní  mesto uhradí z plánované-
ho rozpočtu 29 245,70 Eur. 

Ostatná kvetinová výzdoba mesta 
ostáva v správe mestskej spoločnosti 
HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. a v roz-
počte handlovskej samosprávy je na 

tento účel vyčlenených spolu takmer 
8000 Eur aj na následnú údržbu zá-
honov. Z tejto čiastky boli vysadené 
záhony na Ulici ČSA (pred Farby-laky), 
záhon pred COOP- Jednota v centre 
mesta a dva kruhové objazdy.

Revitalizácia drevín, výsadba 
nových a invázne rastliny

Starostlivosť o zeleň v meste prebieha 
nepretržite. Okrem spomínaných ko-
sieb a výsadby kvetín sa mesto stará 
o dreviny na svojich pozemkoch. V 
minulom roku bolo revitalizovaných 
81 stromov na Ul. ČSA a vysadených 
30 nových stromov. Od apríla do sep-
tembra sa v tomto roku vykonáva opi-
lovanie a revitalizácia drevín v meste, 
ktorú v Handlovej zabezpečuje  spo-
ločnosť Arborjobs zo Žarnovice. V roz-
počte mesta Handlová je v roku 2018 
na revitalizáciu vyčlenených 8000 Eur, 
na výsadbu nových drevín 2500 Eur. 
Mesto na odstraňovanie inváznych 
rastlín počíta so sumou 2000 Eur. 
Mesto Handlová bude zverejňovať 
priebežne lokality kosenia na svojom 
webovom sídle a žiada obyvateľov 
o súčinnosť, aby neparkovali svoje 
motorové vozidlá na trávnatých plo-
chách v čase ich kosenia.

JP

2.mája 2018 dopoludnia sme v telocvični SENIOR 
CENTRA otvorili už 3. ročník športových hier pre na-
šich klientov. 
Zhadzovanie kolkov, či plechovíc patrí medzi obľúbené 
disciplíny. Triafanie koliesok do košíka poznajú klienti, 
lebo s rehabilitačnými pracovníčkami to skúšajú každú 
stredu na skupinovom cvičení. O niečo ťažšie bolo pre 
súťažiacich zdolať poslednú úlohu, cez prekážku preho-
diť veľkú Fit loptu. Každý sa snažil a nikto sa nevyhováral 
na boľavé rameno, či vysoký vek. Tento deň zobrali ako 
výzvu zabaviť sa a pohybom osláviť ďalší deň ich života. 
Najviac sme sa však nasmiali na nesúťažnej disciplíne, 
keď sme si podávali Fit loptu ako štafetový kolík v dvoch 
družstvách spolu so zamestnancami. Na záver sme si sla-
lomom, klienti i zamestnanci, vyskúšali jazdu s invalidný-

mi vozíkmi. Stále je dôvod tešiť sa, aj keď sú disciplíny ľahšie, 
prispôsobené veku a zdraviu našich súťažiacich. Reakcie našich 
seniorov hovoria o všetkom. Ján Albert sa vyjadril, že „všetko je 
dobré, čo pomôže“ a  odniesol si diplom za jednu disciplínu. Mi-
chal Smíšek, bývalý šéf dobrovoľných hasičov v Handlovej, ktorý 
sa pohybuje pomocou invalidného vozíka, bol na takejto akcii 
tiež prvýkrát a hneď si vybojoval najhodnotnejší titul: absolútny 
víťaz. Zdenka Kábrtová minulý rok nesúťažila a v tomto roku sa 
potešila z víťazstva v kolkoch. Oľga Pellerová bola tiež milo pre-
kvapená z diplomu a na okraj len tak poznamenala „škoda, že sa 
nesúťažilo v plávaní, to by som dostala jednotku s hviezdičkou.“ 
Najstaršou súťažiacou bola naša obyvateľka Žofia Martišová, 
ktorá sa žiadnej úlohy nezľakla. Vlastne negatívne reakcie sme 
ani nepočuli. Preto budeme v našej tradícii Športového dňa po-
kračovať aj o rok. A klobúk dole pred každým, kto sa zúčastnil a 
súťažil.  Soňa Zubáľová, inštruktor 

Nechoďte po kronike
Kamenná kronika v centre mesta, 
ako architektonický prvok centrálnej 
mestskej zóny, prezentuje myšlienku 
prepojenia histórie mesta Handlová 
(Kostol sv. Kataríny) s jeho budúcnos-
ťou (binárne hodiny) a je realizovaná 
pôvodnou dlažbou z predchádzajú-
ceho námestia, čím sa vizuálne odli-
šuje od ostatnej dlažby. Nie je to však 
priechod pre chodcov!
Týmto ďakujeme chodcom, ako 
účastníkom cestnej premávky, že vy-
užívajú súčasné dopravné značenie, 
t.j. využívajú riadne vyznačený prie-
chod pre chodcov, ktorý je umies-
tený tak, aby nebola ohrozená ich 
bezpečnosť.

Čo sa stavia pri ceste
Mesto Handlová, ako príslušný sta-
vebný úrad, začiatkom minulého 
roka vydalo stavebné povolenie na 
stavbu Pálenica Handlová v rozsa-
hu montovanej stavby s rozmermi 
približne 11x20 metrov. V súčasnej 
dobe prebieha realizácia stavby 
na súkromných pozemkoch. Podľa 
ustanovení stavebného povolenia 
stavba bude dokončená do troch 
rokov a stavebník je povinný dodr-
žovať všetky ustanovenia stavebné-
ho povolenia, ako napríklad v čase 
stavby zabezpečenie plynulej cestnej 
premávky, zabezpečenie vytýčenia 
podzemných inžinierskych sietí, aby 
nedošlo k ich porušeniu  a podobne.

Zamestnajte sa v Handlovej
Mesto Handlová a Základná škola 
Morovnianska cesta vyhlasuje výbe-
rové konanie na obsadenie miesta 
odborného zamestnanca Špeciálny 
pedagóg v Základnej škole Morov-
nianska cesta  s predpokladaným ter-
mínom nástupu 1. september 2018. 
Kvalifikačné predpoklady, osobitné 
kvalifikačné požiadavky a zoznam 
požadovaných dokladov nájdete na 
webovom sídle mesta Handlová. Žia-
dosti o účasť na výberovom konaní s 
požadovanými dokladmi je potrebné 
doručiť najneskôr do 22. júna 2018 
na adresu ZŠ Morovnianska cesta.

Mesto Handlová vyhlasuje výbe-
rové konanie na obsadenie miesta 
učiteľa pre primárne vzdelávanie v 
Základnej škole Morovnianska cesta,  
s predpokladaným termínom nástu-
pu 1. september 2018. Kvalifikačné 
predpoklady, osobitné kvalifikačné 
požiadavky a zoznam požadovaných 
dokladov nájdete na webovom sídle 
mesta Handlová. Žiadosti o účasť na 
výberovom konaní s požadovanými 
dokladmi je potrebné doručiť najne-
skôr do 24. júna 2018 na adresu ZŠ 
Morovnianska cesta.

Deň  športových výkonov v SENIOR CENTRE

Prevádzkarne na území mesta 
Handlová v roku 2018

V mesiaci apríl neboli v meste 
Handlová založené ani zrušené 
žiadne prevádzkarne.

Úprava zelene v Handlovej v plnom prúde



Miestna akčná skupina Žiar 
prezentovala náš región 

na výstave 
Region Tour Expo 2018

Výstavisko Expo Center v Trenčíne 
patrilo v dňoch 11. a 12. mája 2018 
siedmemu ročníku výstavy cestov-
ného ruchu regiónov Region Tour 
Expo 2018. Približne štyridsať výstav-
ných stánkov ponúklo návštevníkom 
pohľad do jednotlivých regiónov a 
prinieslo tipy a možnosti na výlety 
a strávenie voľného času nielen na 
Slovensku, ale aj v susedných kraji-
nách. Miestna akčná skupina (MAS) 
Žiar, ktorá združuje obce handlov-
skej, pravnianskej doliny a obec Cigeľ 
si pripravila na výstavu propagačný 
materiál „Našich TOP 17“, ktorý zaujal 
svojou netradičnou formou. Sedem-
násť krás z oboch dolín bolo prezen-
tovaných na skladačke v tvare lieta-
dielka. „Sme radi, že MAS Žiar mohla 
byť súčasťou tejto výstavy. Zodpo-
vedne sme sa na ňu pripravovali 
niekoľko týždňov, vďaka pracovnej 
skupine, ktorej členovia majú skúse-
nosti s propagáciou a dlhodobo pra-
cujú v tejto oblasti sa nám podarilo 
vytvoriť reprezentatívny propagačný 
materiál, ktorým sme na výstave za-
ujali. Návštevníkom sme predstavili 
nielen prácu a ciele MAS Žiar, ale aj 
priblížili zaujímavé miesta a ponúk-
li inšpirácie, čo sa v sedemnástich 
obciach nášho územia oplatí vidieť,“ 
skonštatovala projektová manažérka 
MAS Žiar Erika Jonasová. Výstava Re-
gion Tour Expo 2018 v Trenčíne bola 
premiérou pre MAS. MAS Žiar bude 
prezentovať TOP 17 našich dolín už 
v auguste na výstave Agrokomplex.
Fotografie z výstavy, ako aj ďalšie 
informácie nájdete na stránke www.
masziar.sk. 
Michaela Šovčíková, administratívna 
pracovníčka MAS Žiar, t. č.: 046/38 14 
415, info@maszair.sk

Má sedemdesiat rokov
Po sedemdesiatich rokoch a rôz-
nych zmenách dnes školu na ná-
mestí poznáme ako Špeciálnu zá-
kladnú školu v Handlovej. Svoje 
jubileum oslávila 16. mája 2018 
akadémiou vyskladanou tancom, 
spevom i divadelnou scénkou.

Rozhodnutím povereníctva školstva a 
osvety v Bratislave zo dňa 4. 6. 1948, 
dekrétom č. 43 250 (48-A-II/5) bola 
zriadená pri I. štátnej ľudovej škole 
v Handlovej dňom 1. 9. 1948 jed-
na pomocná trieda pre vzdelávanie 
mentálne postihnutých žiakov. Toto 
rozhodnutie možno považovať za 

zrod špeciálneho školstva v okrese 
Prievidza. Postupne sa menili priesto-
ry školy, žiaci i zamestnanci. Od 1. 9. 
1991 sídli na Námestí baníkov. Dnes 
má škola 86 žiakov, ktorí sa vzdelávajú 
v 12 triedach. Stará sa o nich spolu 29 
zamestnancov. Súčasťou školy je cen-
trum špeciálnopedagogického pora-
denstva, ktoré od roku 2004 poskytu-
je služby zdravotne znevýhodneným 
deťom, ich zákonným zástupcom a 
pedagógom.

Slávnostná akadémia sa uskutočnila 
za účasti tých, ktorí sú škole priazni-
vo naklonení. Pekne vyzdobenú te-
locvičňu naplnili starostovia z celého 
mikroregiónu, riaditelia škôl z celého 

kraja, zástupcovia štátnej správy, bý-
valí aj súčasní kolegovia, zamestnanci 
mesta Handlová. Hodinový program 
uviedla dlhoročná riaditeľka ŠZŠ 
Mária Trgiňová. Zriaďovateľom školy 
je Okresný úrad v Trenčíne, ktorého 
prednosta Jozef Stopka odovzdal dl-
horočným zamestnancom ďakovné 
listy. Primátor mesta Rudolf Podoba 
venoval žiakom a zamestnancom dar-
čekové koše. Žiaci v škole sú vedení k 
tomu, aby mali vzťah k modernému 
a zachovali tradície našich predkov 
v zmysle motta celého podujatia: 
„Ctíme si minulosť, tešíme sa z prí-
tomnosti, učíme sa pre krajšiu bu-
dúcnosť.“

MT a JP, Foto VH

Handlová sa stala finalistom súťa-
že OSCAR BEZ BARIÉR 2017, ktoré 
Združenie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS) organizuje od roku 2004. 
Spomedzi desiatky silných projek-
tov, ktoré boli do súťaže zaslané, 
mala možnosť handlovská samo-
správa odprezentovať svoje dlho-
ročné ale aj minuloročné úspechy 
v sociálnej oblasti zástupcom sa-
mospráv z celého Slovenska. Za rok 
2017 sa slávnostné vyhodnotenie 
projektov konalo v bratislavskej IN-
CHEBE v stredu 23.mája 2018.

ZMOS a Abby art, ako vyhlasovatelia 
súťaže OSCAR BEZ BARIÉR, vnímajú 
tradičný galaprogram s vyhodnote-
ním najlepších projektov v sociálnej 
oblasti ako ocenenie tých miest a 
obcí, ktoré odstraňujú bariéry nielen 
architektonické, ale aj medziľudské. 
Zástupcovia mesta Handlová, primá-
tor mesta Handlová Rudolf Podoba, 
vedúca sociálneho oddelenia MsÚ 
Handlová Veronika Cagáňová a re-
ferentka sociálneho oddelenia MsÚ 
Janka Polakovičová na slávnostnom 

galaprograme sedeli v prvých radoch 
medzi štvoricou finalistov. Z desiat-
ky projektov miest odborná komisia 
prisúdila sošku Bratislave – Staré-
mu mestu. V kategórii obce si cenu 
odniesla dedinka Lenka. Správca 
nadácie TA3 Peter Káčer si prebral z 
rúk predsedu ZMOS Michala Sýkoru 
špeciálnu cenu predsedu ZMOS. Pod-
ľa slov organizátorov, tento rok boli 
projekty silné a dostať sa do finále bol 
obrovský úspech. Ocenenia odovzdá-
val minister práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR Ján Richter.

Mesto Handlová s takmer so 17 tisíc 
obyvateľmi sa do súťaže OSCAR BEZ 
BARIÉR za rok 2017 prihlásilo s pro-
jektom Mesto svojim občanom, kde 
mapovalo sociálne služby, programy 
a aktivity, ktoré v roku 2017 ponúklo 
občanom. Za najväčšie úspechy v so-
ciálnej oblasti za rok 2017 považuje 
jeho vedúca Veronika Cagáňová orga-
nizáciu charitatívneho podujatia pre 
seniorov k Veľkej noci, organizovanie 
denných letných táborov v Komunit-
nom centre, darovanie krvi, celoden-

ný výlet do ZOO v Bojniciach pre deti, 
seniorov a občanov s ŤZO, charitatív-
ny bazár a turnaj v hre “Človeče, ne-
hnevaj sa!“ medzi deťmi z Komunitné-
ho centra a klientmi SENIOR CENTRA 
HANDLOVÁ n.o. 
„Ťažiskom charitatívnych aktivít bolo 
predvianočné obdobie, kedy pod 
záštitou a s veľkou podporou primá-
tora mesta Rudolfa Podobu sme pri-
pravili sviatočné posedenie pre osa-
melých seniorov a nákup darčekov do 
rodín v núdzi. Taktiež vďaka Handlov-
čanom a ľudí z nášho mikroregiónu 
bol výnos z podujatia „Handlovská 
kapustnica“ rozdelený do rodín s 
nízkym príjmom vo forme nákupu 
potravín k sviatkom. Aktivity tohto 
času sme doplnili o dvojdňový výlet 
pre deti z málo podnetného prostre-
dia do Rematy a o pečenie sladkých a 
slaných dobrôt, ktoré deti z Komunit-
ného centra rozniesli do domácností 
osamelých seniorov“, povedala ve-
dúca sociálneho oddelenia Veronika 
Cagáňová.
Vica aj o poskytovaných sociálnych 
službách  na www.handlova.sk

Handlová v lete, povedzte nám, čo organizujete!

Mesto Handlová a Handlovské noviny opäť pripravujú pro-
pagáciu podujatí na prázdniny! Aby vaše pekné podujatie 
nechýbalo na plagáte, ktorý vyrobíme my, neváhajte nás 
kontaktovať!

Informácie v štruktúre: Kto, čo, kde, kedy a pre koho orga-
nizuje, posielajte na handlova@handlova.sk, do predme-
tu správy uveďte „Handlovská paleta na leto“ do 20. júna 
2018. Priložte aj plagát, alebo foto. (min. 300 dpi)
Nezáleží na tom, kto je organizátorom, záleží nám na tom, 
aby o vašom podujatí vedeli všetci návštevníci. 
Paleta na leto, v Handlovej žije to!

Byť vo finále OSCARA BEZ BARIÉR je úspechom. Handlová v top štvorke úspešných projektov
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Narodení
apríl/máj

Samuel  Mucha
Ľubomír  Ťažiar
Vivien  Kozárová
Vanessa  Kochanová

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

Jubilanti v mesiaci   
MÁJ  2018

     
Alžbeta Kaňková
Jolana Cabaníková
Emília Madajová
Michal Kelečeni
Milan Ďuriš
Viera Schnircová
Ladislav Šebesta
Júlia Palásthyová
Veronika Remiašová
Anna Ďurčanová
Stanislav Toman
Jozef Ďurdina
Vladislav Truban
Rudolf Červeňanský
Štefan Paluška
Anna Kuzmínová
Júlia Bástiová
František Satina
Irena Lukácsová
Jarmila Šarlejová
Milan Bátora
Anna Althapová
Anna Bellová
Milena Privalincová
Anton Galko
Jozef Ličko
Anton Žiačik
Stanislav Kotásek
Emília Škreková
Gabriela Cvinárová

Pripravujeme
1. 6.  Knižnica deťom
Literárno-zábavné podujatia k MDD. 
Nový detský čitateľ získa  čitateľský 
preukaz do knižnice zdarma. Takýto 
darček dostanú nielen deti, ale aj ro-
dičia a starí rodičia, ktorí prídu v tento 
deň s deťmi do knižnice. 
Zážitkové čítania pre 1.st. ZŠ:
Mimi a Líza. Zážitkové čítanie o sku-
točnom priateľstve dvoch dievčat, ne-
vidiacej Mimi a všetečnej Líze, ktoré 

spolu vytvárajú zohratú dvojicu. 
Človiečik z budíka. Zážitkové čítanie 
z dobrodružstiev Danky a Janky, ktoré 
sa už neraz dostali do rozprávky, kde 
sa stretli s rôznymi bytosťami. Raz sa 
im dokonca podarilo stretnúť človie-
čika bývajúceho v budíku.
Literárne hodiny. Tématické hodiny. 
Podľa záujmu vyučujúcich. 

Objavili čaro letnej čitárne
Návštevníci knižnice boli milo prekva-

pení z príjemného a útulného pros-
tredia letnej čitárne pred knižnicou. 
Niektorí čitatelia sem začali chodiť 
pravidelne - prečítať si noviny, časo-
pisy, alebo len tak si posedieť a od-
dýchnuť. Z malej výstavky na terase 
sa možu dozvedieť zaujímavosti, ten-
tokrát o zaujímavých miestach v Han-
dlovej a okolí, ktoré sa oplatí navštíviť. 
Terasu letnej čitárne môžu využiť aj 
žiaci a študenti, tak ako napr. hand-
lovskí gymnazisti na hodine estetiky.

Filmové tipy na jún 2018
GHOST STORIES
Neveríte na duchov? Či snáď si myslíte, že dokonca neexis-
tujú? Jedným takým skeptikom je aj profesor Phillip Go-
odman, ktorý si dal za úlohu vysvetliť nadprirodzené javy. 
PABLO ESCOBAR: Nenávidený a milovaný 
Sfilmovaný príbeh  o legendárnom zločincovi. Dej roz-
práva novinárka a televízna celebrita, ktorá s Escobarom 
prežila vášnivý milenecký vzťah. 
JURSKÝ SVET: Zánik ríše
Pokračovanie jedného z najúspešnejších filmov všetkých 
čias, v ktorom  poslední ľudia opustili ostrov  a nechali ho 
napospas prehistorickým tvorom.Tentoraz sa musia ale 
vrátiť späť, pretože na ostrove sa prebudila sopka a dino-
saurom už po druhýkrát v dejinách hrozí vyhynutie.
Pat a Mat znovu v akcii
Presťahovali sa do nových domov, kde na nich čakajú 
nové kutilské výzvy. Pre Pata a Mata nie je nič problém, 
či už ide  o boj s rojom včiel, opravu elektrickej kosačky, 
upchatý odpad, boj s krtkom, alebo o stavbu novej skalky.
Pre nich nie je žiadna komplikácia prekážkou a žiadna 
výzva dostatočne veľká. Všetko je zábava a dokážu si to 
patrične užiť. Nie sú im cudzie ani moderné riešenia a tak 
sa stanú odborníkmi vo využití solárnej energie alebo in-
štalácii bezpečnostných kamier.

Pečenie chleba v múzeu
Ďalší školský rok končí, želáme školákom a štu-
dentom jeho úspešné zavŕšenie. Vonkajšia a vnú-
torná stála expozícia aj počas posledného me-
siaca školského roka čaká na ďalších spokojných 
návštevníkov.

Pozývame deti aj do eko dielne. Pečenie chleba je 
známe už od nepamäti. V dnešnej rýchlej dobe si 
ho kupujeme, málokto dnes pečie domáci.     
V našej eko dielničke sa môžete naučiť originálny 
rýchly recept na vlastný chutný chlieb. Dospelí 
môžu využiť možnosť vytvoriť si originálny obrá-
zok či doplnok do šatníka (šatku alebo šál) maľo-
vaním na hodváb. Objednajte sa ešte dnes!

Chceme zaželať všetkým deťom (a dospelákom, 
ktorí dieťa v sebe stále nájdu) všetko najmilšie        
a najkrajšie k Medzinárodnému dňu detí!
Zamestnanci Expozície uhoľného baníctva                
v Handlovej

https://www.muzeumbs.sk/
0903 411 01, 046/542 39 73
sbm.handlova@muzeumbs.sk

Knižnica sa teší na svojich čitateľov a návštevníkov 



MALÝ ZDRAVOTNÍK A DOPRAVÁČIK

Hlavnou myšlienkou podujatia bolo priblížiť deťom v pred-
školskom veku činnosť záchranných zložiek a pochopiť ich 
význam pri ohrození života, zdravia, majetku alebo život-
ného prostredia. V tomto školskom roku podujatie zorgani-
zovali  učiteľky z Materskej školy na Ul. SNP 27 v Handlovej 
a uskutočnilo sa 26. apríla 2018 v priestoroch telocvične 
Základnej školy na Školskej ulici v Handlovej. Pozvanie 
prijali elokované pracoviská MŠ, materské školy z handlov-
skej doliny a MŠ z Lazian. Každú MŠ reprezentovali tri deti, 
ktoré postupne absolvovali stanovištia zamerané na pre-
venciu, dopravnú a zdravotnú výchovu. Pripravené boli aj 
stanovištia, kde deti zúročili svoje teoretické vedomosti so 
zameraním na záchranný integračný systém, aby si zapa-
mätali dôležité telefónne číslo 112. Veľkú zvedavosť vzbu-

dili u detí hasiči s ukážkami poskytovania prvej pomoci pri 
úrazoch a nehodách. Najväčším lákadlom pre deti bolo 
dopravné ihrisko, kde za pomoci policajtov riešili dopravné 
situácie, zoznámili sa s dopravnými značkami, pravidlami 
cestnej premávky a správania sa na ceste. Na záver si deti 
prevzali pamätné listy z rúk zástupcu riaditeľa OO PZ v Han-
dlovej a od učiteliek tašku s darčekmi, ktoré im budú pod-
ujatie pripomínať. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou 
účasťou k tomu, aby bolo toto podujatie pre deti zaujíma-
vé a bolo pre ne prínosom. Chceme sa poďakovať členom 
HaZZ v Handlovej, policajtom z OO PZ, zdravotnej sestre a 
zástupcom MsP v Handlovej, ktorých prezentácia bola za-
meraná na prevenciu a používanie reflexných prvkov. Veľká 
vďaka patrí aj riaditeľke ZŠ na Školskej ulici v Handlovej za 
poskytnutie priestorov telocvične.

Daniela Hudáková, MŠ Ul. SNP 27, Handlová
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Hornonitrianska 
futbalová 24-ka
Rok sa s rokom stretol a opäť si 
medzi sebou zmerajú sily Krekáči 
a Bôbari v ZŠ  Školská v Handlovej. 
Tradične sa všetko odštartuje 30.6. 
2018 o 12:00 hod a koniec je naplá-
novaný na 1.7.2018 o 12:00 hod. Do 
futbalového maratónu sa môže za-
pojiť naozaj úplne každý. Celé podu-
jatie obohatia vystúpenia tanečných 
skupín. Na dobrú náladu nám bude 
hrať kapela STAY TUNED, Dj PAPIK a 
Dj TRIPLE P. Pre deti budú pripravené 
rôzne nafukovacie atrakcie, aquazor-
bing, maľovanie na tvár a to úplne 
ZADARMO. Večer si spestríme bo-
hatou tombolou a ohňostrojom. Pre 
návštevníkov bude počas 24 hodín 
pripravené občerstvenie, o ktoré sa 
bude starať reštaurácia 180°.
 
Na všetkých účastníkov sa veľmi 
tešíme.
Vstup pre verejnosť VOĽNÝ

Bližšie informácie o registrácii 
hráčov, tímov na e-mail uricek@
hutiraslovakia.sk alebo na tel. čísle 
0905 542 596 

Dopravnej súťaže „Na bicykli bezpeč-
ne“, ktorá sa konala začiatkom mája 
v areáli Špeciálnej základnej školy, 
sa zúčastnilo 24 detí zo ZŠ Mierové 
námestie, ZŠ Školská a ZŠ Morov-

nianska cesta. Deti boli rozdelené 
do dvoch kategórií a vytvorili osem 
trojčlenných družstiev. Súťažilo sa v 
praktickej a teoretickej časti. Test rie-
šilo družstvo spoločne a v praktickej 

časti súťažili deti jednotlivo, ale v 
prospech družstva. Jazdilo sa podľa 
oficiálnych požiadaviek platných pre 
organizáciu a realizáciu Dopravnej 
súťaže. Spoluorganizátorom praktic-
kej časti – jazdy zručnosti - bol Auto-
motoklub Baník Handlová. Novinkou 
boli preventívne praktické ukážky 
z dielne Mestskej polície Handlová. 
Kým sa vyhodnocovali výsledky, deti 
si mohli skúsiť špeciálne okuliare si-
mulujúce podnapitý stav a pokúsiť 
sa v nich hodiť loptu do basketbalo-
vého koša. Mohli vidieť, ako sa dáva 
„papuča“ na auto a keďže išlo o do-
pravnú súťaž, deti „povinne fúkali“ do 
alkoholtestera. 

Dopravná súťaž sa konala 3. mája 
2018 pod organzátorskou taktovkou 
Centra voľného času v Handlovej a 
zvíťazili všetci. Už vedia jazdiť bez-
pečne.                        

Paulína Deliová

Učili sa jazdiť na bicykli bezpečne

Začiatkom mája  mali žiaci našej 
školy „povolenú uzdu“.  Keďže v 
bláznivom apríli nestihli nič „pre-
vrátiť hore nohami“, rozhodli sa to 
členovia žiackeho parlamentu do-
behnúť v prvom májovom týždni. 

A to tak, že žiaci mohli v tieto dni bez-
trestne porušiť  pravidlá školského po-

riadku týkajúce sa slušného školského 
outfitu. Vo štvrtok vyhlásili  TEPLÁ-
KOVÝ DEŇ a v piatok DEŇ ŠILTOVIEK, 
KLOBÚKOV a ČIAPOK.  A tak bol na 
chvíľu školský poriadok hore nohami. 
Ak máte pocit, že išlo o to, aby sa deti  
naučili porušovať pravidlá, mýlite sa. 
Práve naopak. Cieľom aktivity bolo 
poukázať na to, čo sa podľa školské-

ho poriadku smie a čo nie. A na to, že 
to, čo je možno u niektorých žiakov  
bežné a berú to „v pohode“, až tak „v 
pohode“ nie je. A síce, že tepláky pat-
ria do telocvične, na ihrisko a na gauč 
a nie do školských lavíc a že pokrýv-
kou hlavy sa chránime vo vonkajšom 
prostredí a nie v budovách. Tieto vý-
nimočné dni si deti naozaj užili. Boli to 

iné školské dni ako tie ostatné. Dni, 
v ktorých  aspoň na chvíľu mohli byť 
rebelmi aj tí, ktorí nimi inokedy nie 
sú. 

Máj je aj mesiacom lásky a naše deti 
si nezabudli pripomenúť sviatok ma-
mičiek. V každej triede vyrábali dar-
čeky, skladali básničky, spievali pies-
ne - mamičkám z lásky. Veď najkrajší 
dar, aký žena môže dostať, je dieťa. A 
najkrajší dar, aký môže dostať dieťa, 
je dobrá mama. Nemusí byť doko-
nalá, vždy upravená a nemusí vždy 
všetko vedieť. Ale musí byť milujúca. 
Najkrajšie vyznania sú vždy od tých 
najmenších. Aj v 1. B si deti spolu s 
pani učiteľkou Michaelou Lachovou 
pripravili   pri príležitosti Dňa matiek 
nádherný program. Úprimné vyzna-
nia malých prváčikov, akoby šité ma-
mičkám na mieru, dojímali, vtipné 
a trefné verše rozosmiali, piesne a 
tance zabavili a „handmade“ darče-
ky potešili. Jednoducho, plná dávka 
lásky a radosti presne tak, ako si to 
dobré maminy zaslúžia. A nielen raz 
do roka, ale každý deň.

ZŠ Mierové námestie, Handlová

V našej škole je milo a veselo!

Fotoštúdio
Asterion

Fotenie na preukážky
Fototlač na formát A1
0465444013
www.inkubatorhandlova.sk



Mesto Handlová je podľa počtu obyvateľov malé mestečko, kde sa jeho obyvatelia často stretávajú a tieto stretávania sa sú príležitosťou pre rozhovory, 
dynamickú výmenu názorov okrem iného aj na život v meste, či činnosť samosprávy. Občania sa so svojimi otázkami obracajú nielen na poslancov, ale veľa 
otázok končí aj v redakcii Handlovských novín. My sme tieto otázky zapísali, roztriedili a dnes vám prinášame rozhovor s primátorom mesta, v ktorom na 
niektoré z nich odpovieme.

Pán primátor, na stole vám isto leží veľa listov od občanov, sú medzi nimi aj 
také, ktoré vás potešia? 
Áno, dostávam veľa listov od našich občanov, niektoré sú pochvalné, ale sú i také, kto-
ré vyjadrujú nespokojnosť. Potešil ma list  od občanov z  lokality Kunešov, v ktorom 
ďakujú mestu, že konečne po 50. rokoch nevšímavosti sa ich cesty zmenili a skultúrnili. 

Investície mesta do obnovy ciest a 
chodníkov sú vidieť, ale vždy je toho 
málo. Vždy sa nájde ulica, chodník, 
či schody, ktoré treba opraviť? Nie 
každý z nás sa prechádza  po celom 
meste a možno tam, kde býva, ob-
novu nevidí. Čo sa teda všetko uro-
bilo v roku 2017? 

Pripravili sme šesťročný plán obnovy ko-
munikácií a  chodníkov v  meste Handlová.          
Začali sme ho realizovať v  roku 2017, kedy 
sme preinvestovali 1 725 311 €. Kompletne 
sme zrekonštruovali 23 ciest a 13 chodníkov. 

Sú to krásne celé úseky a  nie len  plátanie 
dier. Historicky sa v  minulom roku realizo-
vala najväčšia investícia do komunikácií od 
roku 1990. 

Súčasťou týchto opráv boli  aj parkoviská. Spomeniem 
len nové parkovisko za domom kultúry, či parkovisko 
pod cintorínom. Opravili sme schody na Morovnianskej 
ceste a schody na Cintorínskej ulici. V Handlovej sa inves-
tuje do opráv a je to vidieť. 

Nielen v meste, ale aj v prímestských častiach Nová Leho-
ta a Morovno, kde sme investovali do opráv komunikácií 
sumu 146 933 €.

Investície mesta Handlová 
v roku 2017

Opravy a výstavba nových chodníkov 
a komunikácií

1. Ul. J.L.Bella 28 749 €

2. Ivana Olbrachta 30 718 €

3. Ul. Kpt.Nálepku slepá ulicaT 53 967 €

4. Ul. Brigádnicka 26 174 €

5. Prepoj medzi ulicami robotnícka a Ligetská 15 924 €

6. Ul. Údernícka chodník 22 617 €

7. Ul.1.mája chodník 40 377 €

8. Parkovisko cintorín 24 144 €

9. Parkovisko DK a spoj cesta 119 997 €

10. Ul. Kpt.Nálepku 35 172 €

11. Ul. Odbojárov 96 829 €

12. Ul. Hlboká 42 835 €

13. Ul. Hlboká chodník 23 619 €

14. Ul. Savina 24 804 €

15. Ul. Športová 79 995 €

16. Ul. M.Krššákovej 40 220 €

17. Ul. M.Vladovej 69 595 €

18. Ul. Mládežnícka a Sadová 71 742 €

19. Ul. Mládežnícka a Sadová chodník 22 177 €

20. Ul. Kunešovská 72 386 €

21. Ul. Kunešovská chodník 25 227 €

22. Ul. Pionierov 13 188 €

23. Ul. Pionierov chodník 27 984 €

24. Ul. Jilemnického 19 166 €

25. Ul. Jilemnického chodník 26 567 €

26. Ul. Gagarina 67 203 €

27. Komunikácia v prímestských častí Morovno 60 906 €

28. Ul.1.mája chodník 1.etapa 38 343 €

29. Ul. Hurbanova chodník 17 336 €

30. Komunikácia prístupová do Novej Lehoty 82 933 €

31. Nová Lehota pri DK 3 094 €

32. Ligetská ulica 347 567 €

33. Ligetská ulica chodník 22 365 €

34. Oprava schodov do ZŠ Mc 18 727 €

35. Oprava schodov Cintorínska 12 664 €

MESTO HANDLOVÁ POKRAČUJE  V OPRAVE CIEST A CHODNÍKOV
Na Partizánskej pribudnú nové detské  ihriská

Parkovisko za domom kultúry

Ul. kpt. Nálepku

Ul. Ligetská 

Ul. I. Bellu



Investície mesta Handlová 
v roku 2018

Opravy a výstavba nových chodníkov 
a komunikácií

1. Časť ulice Kremnickej 29 347 €

2. Mostná chodník 4 052 €

3. Mostná komunikácia 14 370 €

4. Ul. SNP 97 211 €

5. Ul. Štefánika a vybudovanie chodníka 120 645 €

6. Ul. Švermova 57 665 €

7. Ul. Švermova chodníky 31 910 €

8. Chodník a schody k slobodárni, Nemocnica 9 827 €

9. Križovatka BILLA 28 891 €

10. Chodník MC 34 000 €

11. Chodník Okružná 47 325 €

12. Oprava chodníkov DOS Partizánska 25 446 €

13. Ul. Morovnianska 77636 €

14. Prístupová komunikácia Stará cesta 21 891 €

15. Chodník Robotnícka+Slovenka 40 145 €

Spomínali ste šesťročný plán. Chápem to tak, že v našom meste už 
k opraveným chodníkom a cestám pribudnú v roku 2018 ďalšie? 
Ktoré to budú a kde môžu občania čakať najväčšie obmedzenia?

Ul. SNP

V tomto roku sa kompletne sa zrekonštruuje Ulica SNP, Ulica M.R.Štefánika, 
a tu sa vybuduje aj nový chodník. Zrekonštruuje sa i Ulica Švermova ( je v de-
zolátnom stave - betónka) a tiež sa na tejto ulici vyasfaltujú obidva chodníky. 
Kompletne sa zrekonštruuje križovatka pri Bille. 

Preasfaltuje sa komunikácia na Morovnianskom sídlisku a preasfaltujú sa chod-
níky na MC a na sídlisku Okružná. Ďalšie zásahy budú na Mostnej, Kunešovskej, 
na Hornom konci a na Partizánskej ulici. V tomto roku preinvestujeme na chod-
níky a cesty  700 000 €. 

Najväčšiu záťaž na dopravu predpokladáme na križovatke pred Billou, v spome-
nutých uliciach budú  musieť tiež naši občania strpieť isté obmedzenia.

Rekonštrukcia komunikácie na Ul. SNP

Križovatka pred Billou

nový povrch vozovky

Rekonštrukcia komunikácie pred Billou

Ul. Kremnická



Ul. Štefánika Rekonštrukcia komunikácie, nový chodník 
na ulici Štefánika  a ulici Švermovej

Opraví sa chodník a schody k slobodárni 
v nemocnici, rekonštrukcie sa dočká aj prí-
stupová komunikácia Stará cesta. 

Súčasťou investícií na opravy ciest bude 
oprava cesty za Slovanom smerom na Po-
točnú, kde opravíme aj most a vybudujeme 
nové chodníky a prístupy k DOS-ke.

V minulom roku mesto zaviedlo polopodzemné kontajnery 
na komunálny odpad a triedený odpad na sídlisku Mostná. 
Bude sa pokračovať aj v iných častiach mesta?

V tomto roku ešte dobudujeme jedno stanovisko polopodzemných 
kontajnerov na sídlisku Mostná, lebo skúšobná prevádzka nám uká-
zala potrebu dobudovania. 

Pre tento rok sme vypracovali projektovú dokumentáciu na vybu-
dovanie polopodzemných kontajnerov pre sídlisko Okružná a v let-
ných mesiacoch spustíme investíciu týchto kontajnerov v prvej eta-
pe. Následne budeme pokračovať.

nový chodník

nový povrch vozovky

Ul. Švermova

Ul. Partizánska - most na Potočnú

nový chodník

nový povrch vozovky

Rekonštrukcia cesty za Slovanom

Investície mesta Handlová 
2017 - 2018

Opravy a výstavba nových chodníkov 
a komunikácií

Chodníky Komunikácie Spolu

Rok 2017 322 147 € 1 403 164 € 1 725 311 €

Rok 2018 192 705 € 447 656 € 640 361 €

Spolu 514 852 € 1 850 820 € 2 365 672 €



Polopodzemné kontajnery ukázali za krátky čas, že to bola 
dobrá investícia. Hovoríte pokračovať, plánuje teda mesto 
zmeniť  kontajnery v celom meste?

Kedysi platilo „mládež je naša budúcnosť“. Platí to v našom 
meste aj dnes? Sú mestské investície namierené aj týmto
 smerom? Alebo veselšie „A co děti, mají si kde hrát?“

Nie, nejdeme meniť systém kontajnerov v celom meste, ale máme na-
sledovný plán: sídliská Mostná, Okružná, Morovnianska cesta a sídlis-
ko na Partizánskej ulici budú vybavené polopodzemnými kontajnermi. 

Sídlisko Sever, Prievidzská, Juh - tu vybudujeme prístrešky pre jestvujú-
ce kontajnery s tým, že obyvatelia budú mať od týchto uzamknutých 
prístreškov kľúče.  A  našim cieľom je vybaviť každý kontajner senzo-
rom, ktorý  dispečerom bude signalizovať naplnenosť a  tak sa bude 
dať regulovať nutnosť zvozu odpadu v meste.

V minulom roku sa nám spolu s našimi obyvateľmi podarilo vybojovať si detské ihrisko 
Žihadielko. My sme pripravili zemné práce, osvetlenie a namontovali sme zabezpečo-
vací kamerový systém. A zároveň sme tu vybudovali dve multifunkčné ihriská s umelou 
trávou. 

Na sídlisku Morovnianska cesta  sa nám podarilo vybu-
dovať nové detské ihrisko z nadačných peňazí Veolie. 

Ihrisko „Žihadielko“

Ihrisko Workout

Detské ihrisko

Detské ihrisko

V tomto roku sa vybuduje na Partizánskej ulici obdobné ihrisko ako Žihadielko-Lidl a dve ďal-
šie detské ihriská z príspevkov úradu vlády a ministerstva školstva. A taktiež sa tu vybuduje 
obľúbené workoutové ihrisko. A taktiež sa na tomto sídlisku vybudujú dve nové multifunkčné 
ihriská s umelou trávou.

Investície do detí sú dôležité, ale občania 
sa často pýtajú na nedostatok parkovacích 
miest v meste?

Asi každý bude so mnou súhlasiť, že tak drama-
ticky sa zvyšujúcu mieru automobilizmu nečakal 
nikto a  toto nie je problémom len Handlovej. 
Dnes sa stáva už úplne bežne, že v jednej rodine 
sú dve, prípadne tri autá. Takejto miere automo-

bilizmu v uzavretej vybudovanej zástavbe sa dá 
len ťažko vyhovieť. Spracovali sme projektovú 
dokumentáciu na  vybudovanie 600 nových 
parkovacích miest, ktoré monitorujú celé mesto. 
V tomto roku upravíme parkovisko pri poliklinike 
na Morovnianskom sídlisku a vybudujeme nové 
za poliklinikou. Ďalej nás budú čakať sídliská 
Partizánska, Ulica 29.augusta, sever, Dimitrovo-
va a iné.

Dostávame, pán primátor, veľa otázok na 
kúpalisko a Kaufland, či uhoľnú platformu 
pre hornú Nitru...

Aťo, milí občania, tieto informácie a odpovede na 
tieto otázky a samozrejme i na iné, vám zodpo-
viem v nasledujúcom čísle Handlovských novín!

Ďakujem za rozhovor
Foto, ilustrácie VH

Podzemné kontajnery 
na Mostnej

Ihrisko s umelou trávou na Mostnej

Žihadielko



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 
mesiac apríl 2018 – máj 2018 (od 
23.4.2018 do 20.5.2018) celkom 455 
udalostí. 
Zaevidovaných bolo 109 priestupkov, 
z ktorých bolo 79 zistených vlastnou 
činnosťou a 23 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom bolo 
zistených 7 priestupkov.  
Z celkového počtu bolo 61 doprav-
ných priestupkov. V 8 prípadoch bol 
použitý TPNZOMV
(tzv. papuča). 
VZN č. 8/2013 – o zákaze podávania 

alebo požívania alkoho-
lických nápojov v územ-

nom obvode mesta Handlová, Novej 
Lehoty a Morovna - 1 priestupok.
Proti verejnému poriadku bolo rieše-
ných 10 priestupkov. 
Z toho bol 1 priestupok neuposlúch-
nutie výzvy verejného činiteľa, 
3 priestupky na úseku rušenia nočné-
ho pokoja a 6 priestupkov na úseku 
znečistenia verejného priestranstva.
Proti občianskemu spolunažívaniu 
– 3 priestupky.
Proti majetku 4 priestupky.
Zákon č. 79/2015 o odpadoch bol po-
rušený v 1 prípade.
V 29. 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 
4 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku (2 odchytených psov si z útul-
ku zobrali ich majitelia).

Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 110 zákrokov a 17 výjazdov 
k narušeným monitorovaným ob-
jektom. Na žiadosť OOPZ Handlová, 
HaZZ a tiesňovej linky 112 bolo prís-
lušníkmi MsP vykonaných 15 zákro-
kov. V 3 prípadoch použili príslušníci 
MsP pri výkone služby donucovacie 
prostriedky. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od 23.4.2018 do 20.5.2018:

23.4.2018 o 22:15 hod. - telefonicky 
oznámil majiteľ pohostinstva v meste, 
že jeho zákazníčke bolo odcudzených 
50 €. Po príchode na miesto bolo zis-
tené, že zákazníčka si nechala odlože-
nú kabelku na stoličke bez dozoru. V 
nej mala peňaženku s dokladmi a ho-
tovosťou 50 €. Pri platení zistila, že 50 
eurovú bankovku v peňaženke nemá. 
Pri stole sedela ešte s dvomi ženami. 
Poškodenej jedna z kamarátok finanč-
nú hotovosť vrátila a na mieste sa jej 
ospravedlnila. Oznámenie podávať 
odmietla. Všetky boli pod vplyvom 
alkoholu. 

ZUŠ HANDLOVÁ pozýva...
Absolventský koncert dňa 
5. júna 2018 o 17:00 hod.
Záver školského roka už tradične patrí našim 
absolventom a ani tento rok nie je výnimkou.  
Koncertná sála dňa 5. júna 2018 o 17:00 hod. 
bude patriť žiakom hudobného odboru, aby 
predviedli svoje umenie, ktoré získali počas ce-
lého štúdia na našej škole. Zaznejú skladby zo 
všetkých štýlových období.

Otvárací koncert 7. ročníka celoslo-
venskej súťaže Handlovské gitary 
2018 
ZUŠ Handlová pozýva širokú verejnosť na 
otvárací koncert celoslovenskej prehliadky 
Handlovské gitary 2018, ktorý sa uskutoční 
dňa 14.6.2018 o 18:00 hod. v Kostole svätej Katarí-
ny v Handlovej. Na koncerte sa predstaví komorný 
spevácky zbor „Artanno“ pod umeleckým vedením 
dirigentky Anežky Balušinskej a poprední slovenskí 
gitaristi Adam Marec a Peter Tomko.  
Tešíme sa na Vás. Handlovské gitary 2018

Základná umelecká škola v Handlovej 
pripravila  
predstavenie literárno-dramatickéhoodboru v 
spolupráci so speváckym oddelením, Cantervillské 
strašidlo.  Komédia na motív  knihy írskeho dra-
matika, prozaika a básnika  Oscara Wilde je určená 
pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov stredných škôl. 
Predstavenie sa uskutoční dňa 6.6.2018 o 9:00 hod. 
v Dome kultúry Handlová.

Naše aktivity....
V rámci osláv 1. mája  v meste Handlová sa predsta-
vil náš Súborček, ktorý pracuje pod vedením Janka 
Pischa, akordeónový sprievod tentokrát znel v po-
daní Mgr. Ivety Gogovej. Program spestril svojimi 
rytmickými skladbami   aj Súbor bicích nástrojov, 
ktorý umelecky vedie Ľubomír Pavelka. 
Druhá májová nedeľa je venovaná všetkým ma-
mám, každý si nosíme v srdci tú svoju, ale náš hu-
dobný darček patril všetkým maminkám na svete. 
Preto naši žiaci a učitelia pripravili zmes piesní, tan-
cov a hovoreného slova, aby potešili a rozohriali srd-

cia všetkých matiek. Svojim vystúpením sa predsta-
vili na oslavách Dňa matiek, konaných v Ráztočne, 
Chrenovci-Brusne a Lipníku dňa 13.5.2018. 
Deň matiek sa oslavoval 14.5.2018 aj v Senior centre 
Handlová. Spolu s našimi speváčikmi, recitátormi a 
hudobníkmi si zaspievali aj obyvateľky tohto zaria-
denia. Rozlúčili sa s našimi účinkujúcimi veľkým po-
tleskom a veru pri lúčení sa v nejednom oku objavila 
aj slzička dojatia a spomienok.

Naše úspechy ...
Mesiace apríl - máj boli doslova nabité rôznymi 
speváckymi súťažami a prehliadkami. Ani jedna sa 
nezaobišla bez účasti našich šikovných spevákov a 
ich učiteliek. Výsledky sú viac než potešujúce a my 
by sme sa preto s nimi chceli podeliť s čitateľmi a 
obyvateľmi mesta Handlová. 

PINK SONG ZVOLEN 2018 je názov súťaže v sólo-
vom klasickom speve a sólovom populárnom speve. 

Kategória A1 a B1
 Liliana Gašparovičová – Zlaté pásmo
Kategória A2 a B2
 Adela Gazdíková – Zlaté pásmo, plus Cena 
 za mimoriadnu interpretáciu slovenskej 
 populárnej piesne
 Jozef Varga - Zlaté pásmo a Bronzové pásmo

Vyučujúca Anežka Balušinská

Dom kultúry v Novákoch bol dňa 
3.5.2018 hostiteľom účastníkov 
12. ročníka  súťažnej prehliadky 
sólového spevu populárnej piesne 
Novácky talent 2018. Naši speváci 
opäť zaujali členov poroty a tu sú 
výsledky:

Kategória Ab, 10-12 rokov
Adela Gazdíková – 2. miesto v 
Zlatom pásme
Jozef Varga – Strieborné pásmo

Kategória Ac, 13-16 rokov
Laura Minichová – Strieborné 
pásmo
Martina Huszárová – Bronzové 
pásmo
Vyučujúca Anežka Balušinská

Kategória A
Sofia Ollé – 3. miesto v Zlatom pásme

Kategória D
Slavomír Dobrotka – 3. miesto v Zlatom pásme

Vyučujúca Kristína Mišovič
V rámci Bojnického kultúrneho leta sa konala dňa 
10.5.2018 spevácka súťaž pod názvom Bojnická 
perla, ktorá je výhradne určená populárnej piesni. 
Našu školu reprezentoval žiak Slavomír Dobrotka zo  
speváckej triedy Kristíny Mišovič , ktorého po skve-
lom výkone ocenila odborná porota v kategórii D 1. 
miestom v Zlatom pásme a zároveň sa stal Laureá-
tom kategórie.

17. mája 2018 vycestovala naša úspešná dvojka 
Slavko  Dobrotka a Kristína Mišovič do Senca, aby aj 
tu predviedli svoje umenie. „Senecká dúha“ je názov 
speváckej súťaže, kde sme opäť bodovali.

Kategória IV.    17-20 rokov
 Slavomír Dobrotka – 1. miesto

Úspech zaznamenal aj Šimon Palásthy,  žiak klavír-
nej triedy Alexandry Vargovej, DiS.art, keď zahral 
svoj súťažný repertoár na celoslovenskej klavírnej 
prehliadke Hviezdy hrajú srdcom, ktorá sa konala 
dňa 26.4.2018 v Ružomberku. Umiestnenie: II. ka-
tegória – Bronzové pásmo.
Žiakom aj učiteľom patrí veľká gratulácia.

Katarína Bundová, riaditeľka ZUŠ Handlová



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 €

Udržujme si zelené trávniky
Neviem, koľko mesto vynakladá na údržbu zelene. Nie sú 
to iste zanedbateľné sumy. Tráva je rastlina, tak ako aj stro-
my. Má ten  istý životný príbeh: pohlcuje kysličník uhoľnatý 
a produkuje kyslík. 
Keď sa ide píliť strom v mestskej zástavbe, musí sa preko-
nať celý rad postupov, kým sa dosiahne povolenie spíliť ho. 
S trávnikmi je to iné. 
Keď som pred šesťdesiatimi rokmi prišiel do Handlovej, 
okolo trávnikov, ktoré sa zriaďovali na budujúcich sa síd-
liskách sa pridávalo oplotenie. Staré reťaze z bane pripev-
nené na stĺpikoch upozorňovali, že za nimi je trávnik, ktorý 
má spolu s kvetinovou výzdobou slúžiť občanom toho 
mesta. No časom sa oplotenia odstránili a teraz už mnoho 
občanov, mladých i starých vie, že súčet dvoch odvesien 

trojuholníka  je vždy väčší než prepona. V praxi to zname-
ná, že ak je vybudovaný chodník do pravého uhla, skrátime 
si cestu aj  keď to bude cez trávnik. Že to v budúcnosti bude 
vadiť na kráse trávnika je maličkosť. Pred predajňami na Ul. 
29. augusta možno vidieť, že to našich občanov nezaujíma. 
Chodia krížom, hoci je z oboch strán vyasfaltovaný chodník 
(hoci v zlom stave). Keď sa na parkovisku zastaví auto a ide 
sa na nákup do CBA, chodí sa krížom. Naši školáci si chodia 
na nákup tiež krížom cez trávnik. Nepomohol ani pokus s 
výsadbou kríkov – do rána boli preč a dívame sa už len na 
dva posledné.
Je možné, aby sa urobili nejaké opatrenia, ktoré by zabrá-
nili lenivejším občanom neničiť trávniky vytváraním chod-
níkov?  Mohli  by byť naši spoluobčania ohľaduplnejší k 
spoločným priestorom? 
Igor Reiff 

Jún v CVČ
1.6.2018 od 9,00 hod. 51. ročník 
Handlovských športových hier 
Seniori – 2. ročník 
Ihrisko ZŠ Morovnianska cesta

1.6.2018 (piatok) od 9,00 h 
Deti deťom 
Námestie baníkov Handlová

2.6.2018 (sobota) od 8,00 hod. 
Gymnastické preteky 
„O pohár primátora“ v kategórii C
Telocvičňa ZŠ Morovnianska cesta

16.6.2018 10,00 h
 „Handlovský pavúčik“ – pohár 
v lezení detí od 6 do 12 rokov
Hutira Relax Sport Handlová

22.6. – 24.6.2018 (piatok - nedeľa) 
Handlová – Čičmany - Handlová
„Banícka rallye 2018“- medziná-
rodná mototuristická súťaž
PLAGAT A NUTNA PREZENTACIA TSK

30.6. – 1.7.2018 (sobota - nedeľa) 
od 12,00h do 12,00h 
Hornonitrianska futbalová 24-ka
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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

Knižnica - oáza pokoja 

Mestská knižnica v Handlovej má pre 
mňa od detstva neopakovateľné čaro. 
Je oázou ticha, priestorom na príjem-
ný oddych. Milujem vôňu kníh, najmä 
tých nových.  Do Mestskej ľudovej kniž-
nice som sa zapísal ešte ani nie šesť-
ročný, v roku 1956. Poznal som už celú 
abecedu. Prvý čitateľský preukaz som 
preberal zo vzácnych rúk prvej dámy 
mestskej knižnice, pani riaditeľky Žof-
ky Martišovej. Knižnica vtedy sídlila v 
priestoroch starého kina Mier, na ktoré-
ho mieste dnes stojí hostinec Mamutík. 
Mojou prvou požičanou rozprávkovou 
knihou bola Kubula a Kuba Kubikula  
od Vladislava Vančuru. Už ako prváčik 
som sa rád prechádzal pomedzi regály 
kníh a opatrne v nich listoval. Knižnica 
sa neskôr presťahovala do priestorov 
vedľa reštaurácie Úderník.  

Nikdy nezabudnem, ako sme sem cho-
dili s mojou pani učiteľkou slovenčiny, 
Elenkou Škodovou,  na besedy o prečí-
taných knihách. Malá vecná odmena 
za aktívnu účasť mala pre mňa cenu 
zlata. Po vyštudovaní som chodil na 
besedy so svojimi žiakmi, už do nových 
priestorov v dome kultúry. Pracovníč-

ky knižnice rady pripravovali pre deti 
škôl prezentácie významných výročí 
literárnych osobností či nových knižiek 
pre deti. Dnes, už o pár dní, dovŕšim 
dôchodkový vek. Do knižnice chodím 
veľmi rád. Raz za týždeň. Usadím sa po-
hodlne do kresla a s veľkým záujmom si 
prečítam tlač – denníky i týždenníky. Je 
tu ozajstná oáza pokoja a ticha. Vylúš-
tim krížovky, pozriem si knižné novinky 
vystavené extra na poličkách. Pozoru-
jem prichádzajúcich i odchádzajúcich 
čitateľov.  Z kníh si často požičiavam 
najmä tie odborné, lebo pomáham pri 
seminárnych i záverečných prácach 
detí i vnuka. Pracovníčky knižnice mi 
ochotne zosumarizujú potrebné tituly. 
Sú usmiate, vyžaruje z nich pohoda. 
Knižnica má krásne vynovené priesto-
ry. Vidím tu pracovať mladých s in-
ternetom na moderných počítačoch. 
Knižnica ide s dobou. 

Chcem oceniť prácu pani riaditeľky 
Daniely Mikulášovej a jej super tímu 
knihovníčok. V tichosti a nenápadne 
poskytujú služby verejnosti. Na záver 
prajem našej knižnici k 95. narodeni-
nám veľa zvedavých čitateľov všetkých 
generácií. Mnoho kreativity pri tvorbe 
aktivít a programov.     Jozef Ondriš 

Od septembra nacvičujú pani uči-
teľky materských škôl z Handlovej a 
handlovskej doliny so svojimi zve-
rencami tanečné či piesňové pásma 
na motívy ľudovej slovesnosti, lebo 
vedia, že s príchodom jari sa ohlá-
sia Handlovské kahančeky. Ide o 
prehliadku ľudových piesní, tancov, 
zvykov, prekáračiek  či povedačiek, 
ktoré čerpajú z bohatej studnice slo-
venského folklóru a ľudovej kultúry.

Program, ktorý si jednotlivé mater-
ské školy pripravili, si mohli diváci 
pozrieť 17. mája 2018 v Dome kul-
túry v Handlovej. Vkusne vyzdobené 
javisko, plná sála divákov  a pobe-
hujúce deti v ľudových krojoch boli 
znamením, že sa bude na čo pozerať. 
Aj tak bolo. Bohatý program, v kto-
rom sa postupne vystriedalo osem 
materských škôl, nenechal nikoho na 
pochybách, že pokiaľ sa nájdu nad-
šenci, ktorí budú vštepovať slovesný 
ľudový folklór a tradície do srdiečok 
tých najmenších, slovenská ľudová 
kultúra nevymrie. 

Deti z MŠ Gašpara Drozda  Chreno-
vec-Brusno sa predstavili pásmom 
,,Fašiangy sa – zabavme sa“, po nich 
pod názvom ,,Prišla jar“ sa prezen-
tovali ľudovým zvykmi a tradíciami 
deti z MŠ na Dimitrovovej ulici. MŠ na 
Cintorínskej ulici vystúpila s pásmom 
,,Páslo dievča pávy“, s tanečným ľu-
dovým pásmom ,,Jarné hry na lúke“ 

sa predstavili divákom deti z MŠ na Morovnianskej ces-
te. Po nich vystúpili detičky z MŠ na Ulici SNP s pásmom 
,,Šli dievčence vence viť .“ S tancom na pieseň ,,Tancuj, 
tancuj, vykrúcaj“ sa prezentovala ZŠ z Malej Čause a po 
nej nasledovalo ľudové pásmo ,,Stavanie mája a jarné 
hry“ v podaní detí z Lipníka. Nováčikom Handlovských 
kahančekov boli trojročné detičky zo  súkromnej MŠ 
Perinkovo z Chrenovca, ktoré predviedli divákom zmes 
prekáračiek, povedačiek a ľudových piesní. Bodkou za 
kultúrnym programom bol tanec v podaní dievčat z MŠ 
na Cintorínskej ulici na pieseň ,,Hej sokoly“, ktorá rozo-
spievala všetkých prítomných divákov.

Tí, ktorí si našli čas a prišli svojou účasťou podporiť 
vystúpenie tých najmladších, určite neoľutovali. Po-
ďakovanie patrí organizátorom podujatia - paniam  
učiteľkám materských škôl, ktoré pokračujú v tradícii, 
ktorú pred 19 rokmi založili členovia Miestneho odbo-
ru Matice slovenskej v Handlovej  Imrich Izák a Jozefína 
Maslíková.                                           
       

Dagmar Strmeňová

Program podujatia: 

13.00 h  pešia púť od Kostola sv. Kataríny v Handlovej 
 do Novej Lehoty
15.00 h svätá omša v Kostole sv. Mikuláša v Novej Lehote,  
 koncelebruje mons. Branislav  Kopál, generálny  
 vikár Banskobystrickej diecézy 
16.00 h prezentácia novej knihy Mgr. Michala Valku: 
 Katedrála umlčanej cirkvi. Kniha je vydaná  
 pri príležitosti 10. výročia úmrtia biskupa Petra  
 Dubovského, čestného občana mesta Handlová. 

Prídu aj kňazi, ktorí boli vysvätení v novolehotskom kostole. 
Občerstvenie zabezpečené formou gulášu a čapovaných 
nápojov!
Cesta späť zabezpečená mestskou hromadnou dopravou!

Farnosť Handlová, Karpaty Art Gallery, 
O. z. Handlová moje mesto

Vás pozývajú na 6. ročník 
Lehotského juniálesu, 

v sobotu 30. júna 2018 v Novej 
Lehote.

Handlovské kahančeky už devätnásťročné



Dňa 29.5.2018 uplynulo 
20 rokov a dňa 30.7.2018 
27 rokov, čo nás navždy 

opustili naši milovaní 

Vincent Lavo 
a Valéria Lavová. 

Spomína syn s celou 
rodinou.

So zármutkom v srdci vám 
oznamujeme, že nás dňa 
23.4.2018 po dlhej chorobe, 
vo veku 86 rokov, navždy opustil 

MUDr. Benedikt Bobrík. 

Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.

 Smútiaca rodina.

Dňa 14.5.2018 sme si 
pripomenuli 4.výročie 
úmrtia našej drahej 

Heleny Hýroššovej. 

S láskou a úctou spomí-
najú manžel a deti 
s rodinami. 

Chýbaš nám.

Dňa 31.5.2018 uplynul 
1. najsmutnejší rok, 
čo nás opustil náš milova-
ný manžel, otec a dedko 

Karol Hanzlian. 
S láskou spomínajú man-
želka, deti s rodinami 
a vnúčatá. Chýbaš nám.

Dňa 6.6.2018 si pripo-
menieme 30 .výročie, 
čo nás navždy opustil 
milovaný manžel 
a otecko 

Juraj Nosko. 

S láskou spomína 
manželka, syn Juraj a dcéra Michaela.

Dňa 24.5. 2018 nás 
navždy opustila naša 
milovaná mamička, 
starká a prababka 
Juliana 
Neuschlová 
vo veku 78 rokov. 
Úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným, 

priateľom a  známym za účasť na poslednej 
rozlúčke dňa 29.5.2018.

Dňa 12.6.2018 uplynie 
8 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko
a pradedko 

Peťko Koloman. 

S láskou spomína man-
želka a deti s rodinami.

Ďakujeme rodine, všet-
kým priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli roz-
lúčiť dňa 7.mája 2018  s 
našim drahým zosnulým 

Milanom 
Pattermanom. 

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové 
dary. Smútiaca rodina.

Žiarila z teba láska a dob-
rota, budeš nám chýbať 
do konca života. Aj keď už 
nie si medzi nami, v našich 
srdciach žiješ stále s nami. 

Dňa 21.6.2018 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, 

ocko, zať a priateľ
Imrich Mello. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú 
spomienku.

Ako tíško žila, tak tíško odišla. 
Skromná vo svojom živote, 
veľká vo svojej láske a dobrote. 
Dňa 16.6.2018 si pripomenie-
me nedožité 70-te narodeniny 
Aničky Kravárikovej. 
Spomínajte so mnou. 
Priateľka Marcela.

Dňa 26.6.2018 uplynú 2 roky 
od úmrtia našej mamy, babky 
a prababky 
Emílie Laluhovej. 

S láskou a úctou spomínajú syno-
via Dušan a Jozef s rodinami.

Dňa 12.6.2018 uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, 
otec a starý otec 

Ing. Peter Uličný. 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou spo-

mína manželka a deti s rodinami. 
Chýbaš nám.

Dňa 14.6.2018 uplynie rok, 
čo nás navždy opustila naša 
milovaná manželka, mamička, 
stará mama a prastarká 

Anka Smišeková. 

S láskou a so smútkom v srdci 
spomína manžel Michal, syn 

Ľuboš s rodinou, vnučka Silvinka s rodinou, neter 
Irenka s rodinou a ostatná rodina. Veľmi nám chýbaš.

Dňa 10.7.2018 si pripomenieme 
7. výročie od úmrtia nášho syna 

Ferka Satinu. 

Stále je ťažko, smutno nám všet-
kým, bez teba to nie je ako pred-

tým. Všade chýba tvoj hlas, milo-
val si život, my teba a ty nás. Čas 
plynie ako rieky prúd, kto mal ťa 
rád, nesmie zabudnúť. Ako voda 

ticho plynie, na teba spomienka nikdy nepominie. 

S láskou spomína ocino, mamina a celá rodina

spomíname...

V mesiacoch apríl a máj 
sme sa rozlúčili

Magdaléna Litvová rod. Haragová, 88 rokov
Ján Kotras, vo veku 53 rokov
Ján Farkaš,  vo veku 66 rokov
Júlia Papová, rodená Šuláková, 77 rokov 
Ján Mikula, vo veku 81 rokov
Irena Fusatá, rod. Wőlczová, 99 rokov
Štefan Litva, 85 rokov 
Viliam Vašíček, 59 rokov
Milan Paterman, 59 rokov 
Ľudmila Krchnavá, rod. Zajíčková, 83 rokov
Ing. Štefan Melikant, 75 rokov
Milan Kollár, 70 rokov

Dňa 24.6.2018 to 
budú 2 smutné roky, 
čo nás bez rozlúčky 
navždy opustil náš 
milovaný syn, brat, 

vnuk 

Marek Kmeť. 

Dňa 11.6.2018 by 
sa naša milovaná 

mamička 

Viera Vrzalová 
dožila 72 rokov. 

S úctou a láskou spomína celá rodina. 
Chýbate nám!

Spomíname 
Ťažko je nespomínať, 
keď v očiach slza stojí.

Ťažko je zabudnúť, 
keď srdce stále bolí!

Odpočívajte v pokoji!

16
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VOLCANO bodovalo na Majstrovstvách Slovenska
11. a 12. mája sme bojovali v Leviciach o titul Majstra Slovenska 
a postup na Majstrovstvá Európy do Rumunska. Súťaží sa zúčastnilo 100 
tanečných skupín a škôl, 472 tanečných choreografií a obrovské množ-
stvo talentovaných tanečníkov. Naše Volcano nás reprezentovalo s 9 
tanečnými choreografiami a uspelo s rovnakým počtom. Úžasná 
atmosféra dodávala súťaži na kvalite. Našim Volcaňákom sa vý-
borne tancovalo a to nielen deťom, ale aj dospelým :). 

O tom, že naša škola funguje ako rodina už takmer 20 rokov 
svedčí, že na tejto súťaži sme mali tanečníkov z dvoch a troch ge-
nerácií. Viacero detí, ktoré súťažili, povzbudzovali o Majstrovský 
titul svoje maminy. A tieto tituly sme si odniesli: 5 x titul Majster 
Slovenska, 2 x 2. miesto, 2 x 3. miesto.  
Za týmito obrovskými úspechmi stoja naše učiteľky, trénerky a 
choreografky Alexandra Ličková, Romi Tóthová, Romana Ho-
molová. 

A čo nás čaká najbližšie?
Na jún pripravujeme ZÁPIS do všetkých tanečných 
a hudobných tried a tak sa aj ty môžeš stať našou 
umeleckou rodinou a zažiť s nami všetky tieto 
nádherné podujatia.  Viac info na našich web ale-
bo facebookových stránkach.
Tešíme sa na teba!

- 1. miesto - sólo choreografia juniori SATISFACTION

V Banskej Bystrici sa konali 12. marca Majstrovstvá 
Slovenska s názvom BEST DANCE GROUP. Je to med-
zinárodná súťaž, z ktorej tímy postupujú na Majstrov-
stvá Európy a tanečná skupina Dazya sa jej pravidelne 
zúčastňuje. Tento ročník bol pre nás výnimočný. V 
kategórii HIP HOP DOSPELÍ sme sa stali Vicemajstra-
mi Slovenskej republiky tesne za tanečnou skupinou 
OUTBREAK. Je to pre nás obrovský úspech a zadosťu-
činenie. 

Svoju premiéru zažili aj naši Dazya Family, rodičia ta-
nečníkov, ktorí u nás tancujú a v kategórii SENIORI zís-
kali krásne 2. miesto za burácajúceho potlesku našich 
detí. Tri plné autobusy a 115 Dazyákov reprezentujú-
cich Handlovú si na konci dňa prinieslo:

- 1. miesto - choeografia juniori BAŠAVEL
- 1. miesto - choregrafia dospelí LA SEŇORITA
- 2. miesto - choreografia baby SPRAYER FRAYER
- 2. miesto - choreografia dospelí THANKFUL
- 2. miesto - choreografia seniori HRIEŠNY TANEC
- 4. miesto - choreografia deti TROLLOVIA

V máji sa TS Dazya zúčastní ešte jednej tanečnej súťaže, 
no vyvrcholením roka sú Majstrovstvá sveta v Chort-
vátsku, na ktoré sa skupina pripravuje od septembra. 
Uskutočnia sa 23. - 27. mája v Poreči a Dazya na nich 
zabojuje za naše mesto už tretíkrát. Tešíme sa, že nás 
tento rok podporilo aj mesto Handlová spolu s primá-
torom. O výsledkoch vás budeme informovať. Ďakuje-
me vám za podporu.

Dazya

Tri plné autobusy a 115 Dazyákov reprezentujúcich Handlovú!
Tanečná skupina Dazya nespí na vavrínoch. Okrem pravidelných tanečných workshopov so špičkovými sloven-
skými lektormi, ktoré organizuje každý mesiac pre svojich tanečníkov, sa zúčastňuje popredných tanečných 
súťaží. Inak tomu nebolo ani v apríli a začiatkom mája.

Apríl patril najväčšej tanečnej súťaži na Slovensku. Naše choreografie sme predviedli na tanečnej súťaži 
TOP DANCING, ktorá patrí medzi TOP a zúčastňuje sa jej slovenská špička. V sobotu sme cestovali domov 
o 01.00h ráno a hneď v nedeľu sme štartovali druhý autobus, pretože nás čakal ďalší tanečný deň. Tento 
rok súťažili aj naši DAZYA MINI (5 rôčkov +), ktorí za nami prišli tretím autobusom. A takto sa nám darilo:
- Cena poroty za úspešné finálové vystúpenie - MINI
- 2.miesto - malé choreografie deti 
- 3.miesto - open mládež 
- 4.miesto - malé choreografie juniori 
- finálové vystúpenie - open choreografie deti 

Bolo nám spolu úžasne a to je pre nás
 najväčšie víťazstvo.

5. mája sa tanečná skupina Dazya zúčastnila med-
zinárodného festivalu tanca s názvom MIA FESTI-
VAL INTERNATIONAL MULTIVARIATE FESTIVAL 2018. 
Dazya súťažila so štyrmi choreografiami a všetky 
dopadli úspešne. Z Martina sme si domov priniesli 4 
zlaté medaily, 4 x postup na INTERNATIONAL DANCE 
CHAMPIONSHIP PRAGUE, nové skúsenosti a super 
zážitky.  

- 1. miesto - choreografia deti MOANA
- 1. miesto - choreografia deti BELIEBER
- 1. miesto - sólo choreografia deti KOMPLIKOVANÁ



Krytá strelnica v Handlovej sa vďaka 
organizátorovi, Športovo-strelecké-
mu klubu Handlová (ŠSK), naplnila      
v nedeľu 20. mája 2018 strelcami na 
7. ročníku streleckej súťaže „Memoriál 
Jána Urminského“.  Strelcov privítal v 
pekne upravenom areáli handlovskej 
strelnice primátor mesta Rudolf Po-
doba. Organizačné pokyny v slnečné 
nedeľné ráno zrekapituloval Ondrej 
Benke, predseda ŠSK Handlová. Súťa-
že sa zúčastnilo 45 strelcov zo sied-
mich klubov: ŠSK Handlová, Magnum 
Želiezovce, MŠK Žiar nad Hronom, BC 
Prievidza, BS Prievidza, ŠSK Príbelce, 
ŠSK Mesta Martin.
Za dosiahnuté výsledky si z rúk pred-

sedu ŠSK Handlová prebral titul „Maj-
ster streľby“ Dušan Bublák.

Výsledky streľby zo športovej 
pištole (25 strelcov):
1. miesto  - I h r i n g  Karol,  MŠK Žiar 
nad Hronom, (278 bodov)
2. miesto  - G r ú b e r  Marian ,
 MŠK Žiar nad Hronom, (277 bodov)
3. miesto  - S t a ch o  Ján, 
ŠSK Mesta Martin, (271 bodov)

Výsledky streľby z velkorážnej 
služobnej pištole :(20 strelcov)
1. miesto - V n u č k o   Ján,  
BC Prievidza, (269 bodov)

2. miesto - L a l u h a   Stanislav, 
ŠSK Handlová, (263 bodov)
3. miesto - V é k o n y  Milan, 
Magnum Želiezovce, (258 bodov)

Pozvánka na súťaž v streľbe 
z historických zbraní
Športovo-strelecký klub Handlová,   
v spolupráci so Slovenským strelec-
kým zväzom a mestom Handlová 
pozývajú na 7. kolo streleckej ligy 
historických zbraní, ktoré sa bude 
konať v Handlovej 16. júna 2018 so 
začiatkom o 9.00 h. Strelci preskúšajú 
svoju presnú mušku na perkusných, 
kresadlových i knôtových zbraniach.

Ondrej Benke, 
predseda ŠSK Handlová a JP

Marek Viedenský prišiel 
opäť so Streetcupom

Handlovské Námestie baníkov sa v 
sobotu 5. mája 2018 zmenilo na „po-
myselnú“ ľadovú plochu, kde sa stretli 
nadšenci hokejbalu. Hokejisti bez 
korčúľ sa stretli na streetcupe v Han-
dlovej po štvrtýkrát, vrátane nultého 
ročníka. Podujatie sa uskutočnilo 
vďaka finančnej a organizačnej po-
moci mesta Handlová, Peoplerestau-
ratcoctial bar a viac ako dvadsiatky 
sponzorov. Záštitu nad športovým 
zápolením ôsmich tímov prevzal slo-
venský hokejista, rodák z Handlovej 
Marek Viedenský, ktorému pomohli 
s organizáciu nadšenci z družstva Va-

vrečka z Dolného Kubína. Športová 
sobota na námestí bola plná hudby, 
príjemnej atmosféry, hier a súťaží pre 
deti a teplého slnečného počasia. 
Prvenstvo si „vykorčuľoval“ tím HBK 
Prievidza, ktorý mal vo finále viac 
šťastia a porazil tím Street Team 
Handlová. Tretie miesto z  3. ročníka 
Streetcupu si odniesol tím Vavrečka. 
Naháňačku za „hokejovou loptičkou“ 
si v sobotu nenechali ujsť družstvá 
Street Team Handlová, Vavrečka, Fri-
ends, Chrenovec Brusno, HBK Prievi-
da, Ráztočno, People a Rytieri Bojnice. 
Záver podujatia patril bohatej tom-
bole od Mareka Viedenského a spon-
zorov pre všetkých fanúšikov.

JO a JP

Plavci opäť úspešní
V dňoch 5. a  6. mája 2018 sa naši 
plavci zúčastnili medzinárodných 
pretekov - Veľká cena Liptova v 
Liptovskom Mikuláši. Súťažilo 352 
plavcov z 26 klubov zo SR a Poľska  a 
my sme znova dokázali, že aj plavci 
z malého mesta sa vedia presadiť v 
takejto sil nej plaveckej konkurencii. 
Karolínka Vetráková v kategórii 
„B“ získala 1 zlatú, 4 strieborné a 1 
bronzovú medailu. Filipko Juríček 
v kategórii „C“ vyplával 4 strieborné 
medaily a smoliar Robko Suja si v 
kategórii „C“  po troch štvrtých mie-
stach vyplával 1 bronzovú medailu. 
Veľmi sa tešíme z úspechov našich 
detí a všetkým zo srdca blahoželáme 
k dosiahnutým úspechom.

PKHA

krajské kolo, ktoré sa konalo v Dubnici 
nad Váhom. Dievčatá zo ZŠ Morovni-
anska cesta vo svojej kategórii obsadili 
3. miesto.  Družstvo chlapcov obsadilo 
3. miesto a dievčatá kategória „B“ zo ZŠ 
Školská obsadili 1. miesto a postupujú na 
Majstrovstvá Slovenska do Popradu. Všet-
kým srdečne gratulujeme a dievčatám „B“ 
držíme palce na M SR v Poprade.
MK 

„O päť olympijských krúžkov“

Slovenský olympijský výbor oslavuje v 
roku 2018 25. výročie svojho založenia. 
Slovenská gymnastická federácia chce 
prispieť k oslavám tohto výročia súťažou, 
ktorá bola vytvorená špeciálne pri tejto 
príležitosti. Päť olympijských kruhov je 
najvyšší symbol olympizmu. Kruhy sa 
navzájom prelínajú a majú rôznu farbu: 
modrú, žltú, čiernu, zelenú a červenú, 
ktoré znázorňujú jednotlivé kontinenty: 
Európu, Áziu, Afriku, Austráliu a Oceániu 
a Ameriku. Prepletenosť kruhov symboli-
zuje zjednotenie.

Do tejto súťaže sme sa zapojili aj my              
z Klubu športovej gymnastiky Handlová. 
Deti každý mesiac plnia úlohy na náradí, 
podľa piatich olympiských farieb. Každá 
farba predstavuje jedno náradie: modrá - 
preskok , čiera - bradlá, červená - kladina , 
žltá - prostné , zelená - kruhy . Ide o koren-
špondečnú súťaž, ktorá je otvorená, bez 
vekových kategórií. Každá úloha je hod-
notená z maximálnej známky 10 bodov. 

Pri predvedení sú udeľované zrážky podľa 
pravidiel FIG. Podľa výsledkov je urobené 
poradie pretekárok v klube, ktoré tvorí 
výsledky súťaže.  Po absolvovaní všetkých 
kôl deti dostanú diplomy a nálepky za    
splnenie úloh.

Oblastné kolo v gymnastike

12.mája sa v Žiline stretlo 120 detí z oblas-
ti STRED, aby zabojovali o postup na Slo-
venský pohár kategórie „C“ do Handlovej. 
Klub športovej gymnastiky reprezentova-
lo 14 dievčat. 
Pretekalo sa v najmladšej kategórii – Sl-
niečka. Veľmi pekné umiestnenie mala 
Zoe Ďurinová, ktorá obsadila 2. mies-
to, 5. miesto obsadila Simona Šálová a                
10. miesto Edita Michelová. V kategórii 
najmladšie žiačky 12. miesto Tamara Bo-
džárová, 26. miesto Nina Mlynarčíková, 
33. miesto Issabella Rozenbergová.
Mladšie žiačky: 16. miesto Františka 
Rumpliová, 18. miesto Ema Michelová,      
21. miesto Romana Ivanová. Staršie žiač-
ky:    9. miesto Hana Kotlárová, 11. mies-
to Adela Gazdíková, 14. miesto Nikola 
Nieburová. Najlepšie sa umiestnili naše 
juniorky - Viktória Matiašková a Timea 
Briatková, ktoré  s rovnakým počtom bo-
dov skončili na 2. mieste.

MK

Strelci súťažili na Memoriáli Janka Urminského a pozývajú

Gymnastický štvorboj
Do celoštátnej súťaže Gymnastický štvorboj sa zapojili všetky základné 
školy v meste. Z okresného kola postúpili školy, ktoré sa umiestnili na 
1. mieste do oblastného kola. V kategórii chlapcov „B“ to boli Nikolas 
Drexler, Filip Juríček, Erik Ciglan, Adrián Weiss, Juraj Horský zo ZŠ 
Školská. V kategóri dievčat „B“ – Františka Rumpliová, Aneta Kamen-
ská, Adela Gazdíková, Lucia Gazdíková, Nikola Nieburová a náhrad-
níčka Natália Mikušová, taktiež zo spomínanej školy. 

V kategórii dievčat „C“ sa prebojovali do oblastného kola dievčatá zo ZŠ 
Morovnianska cesta Viktória Matiašková, Andrea Duníková, Miriama 
Dudášová, Laura Offertalerová a Romana Arbetová. Na oblastnom 
kole sa všetky spomínané družstvá umiestnili na 1. mieste a postúpili na 

  



  

Vyhlasovateľom školských majstrovs-
tiev Slovenska v gymnastickom štvor-
boji žiačok a žiakov základných škôl je 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR v spolupráci so Slovenskou 
asociáciou športu na školách a so Slo-
venskou gymnastickou federáciou. 

V dňoch 15. a 16. mája 2018 sa v te-
locvični ZŠ s MŠ Dostojevského v Po-
prade stretlo 8 víťazných družstiev 
chlapcov a dievčat zo všetkých krajov 
Slovenska.  

Trenčiansky kraj vo vekovej kategórii B 
reprezentovalo dievčenské družstvo zo 
Základnej školy Školská v zložení Adel-
ka Gazdíková, Lucka Gazdíková, Anetka 
Kamenská, Františka Rumpliová a 
Nikolka Nieburová. Dievčatá v silnej 
konkurencii trénovaných gymnastiek 
obsadili úspešné 5. miesto. 

Patrí im naše veľké poďakovanie za 
dlhodobé vynaložené úsilie a zodpo-
vednosť pri tréningoch.

 A. Ujčeková, J. Gazdíková

šport

Handlová bola v dňoch 18. – 20.5.2018  
dejiskom MS-R  v basketbale mladších 
žiakov. Diváci mohli počas troch dní vi-
dieť ten najlepší  slovenský mládežnícky  
basketbal v kategórií U13. 

Vo finálovom turnaji sa stretlo najlepších 
šesť tímov zo základnej časti : BK Inter Bra-
tislava, BKM SPU Nitra, RIM Basket Košice, 
MBA Prievidza, Iskra Svit a domáci tím ŠBK 
Handlová. 

Vo svojej veľkej premiére medzi najlepšími 
sa Handlovčania, vedení trénerom Beráne-
kom,  nestratili a po obrovských drámach a 
fantastických výkonoch vybojovali pre Han-
dlovú historické bronzové medaily. Chlapci 
mali na dosah aj najvyšší stupienok, no v 
najdôležitejšom zápase proti majstrovskej 
Nitre podľahli najtesnejším možným rozdie-
lom - o jediný bod.  Titul obhájili hráči z Nitry, 
striebro putuje zaslúžene do Svitu. 
Finálový turnaj v Handlovej  sa odohral vo 
fantastickej elektrizujúcej atmosfére.  Nie 
často je možné vidieť na mládežníckych tur-
najoch vypredanú halu, ako tomu bolo kaž-
dý deň v Handlovej! 

Tréner ŠBK Handlová Ján Beránek:
Splnil sa nám jeden veľký sen, na ktorom sme 
makali dva a pol roka. Preplnené hľadisko, 
fantastická atmosféra, úžasné zápasy. Čo viac 
si môže divák priať :). Pre chlapcov to bola 
veľká premiéra na MS-R, kedže po minulé dva 
roky sme v ligách zbierali len potrebné skúse-
nosti. Tvrdá práca počas týchto dvoch rokov 
nás vyniesla až medzi špičku najlepších tímov 
na Slovensku v danej kategórii. Verím, že si 
to Handlovčania naplno užili a prežili s nami 
krásny basketbalovy víkend. Chcem sa touto 
cestou poďakovať za obrovskú podporu a po-
moc primátorovi mesta Handlová Rudolfovi 
Podobovi, hlavnému organizátorovi Jarosla-
vovi Daubnerovi, vedeniu školy ZŠ Mierové 
námestie, jej riaditeľke Ivete Jakubovej, páno-
vi Štaudingrovi, skvelým rodičom a všetkým 
pomocníkom cez DJ, komentátora, stolík, 
všetkých dobrovoľníkov, bez ktorých by MS-R 
v Handlovej nemohli byť. Ďakujeme všetkým 

tímom, ktoré prišli do Handlovej. V neposled-
nom rade patrí obrovské ĎAKUJEM celej Han-
dlovej za neuveriteľnú podporu počas celej 
sezóny. Handlovčania, ĎAKUJEME ! „

Výsledkový sumár  z celých MAJSTROVSTIEV 
SLOVENSKA U13 v Handlovej
1. All stars ,,A“ tím
2. All stars ,,A“ tím
3. MVP (najužitočnejší hráč) turnaja: 
 22 - Maroš Šimko (BK SPU NR)
4. Najlepší strelec: 
 22- Samuel Rančík(BK Inter BA) 93 bodov
5. Náš bronzový realizačný tím:  
Ján Beránek- hl. tréner, Maroš Minárik- asi-
stent trénera, Jaroslav Daubner- predseda 
ŠBK Handlová a hlavný organizátor poduja-
tia, Igor Krumlovský-masér
6. Bronzoví chlapci z Handlovej v zložení: 
Marek Máčai, Samuel Murcin, Peter Chríbik, 
Samuel Tonhauser, Oliver Vaigl, Marco Ond-
rejka, Miroslav Radovič, Krištof Kašper, Emil 
Hrebíček, Christián Minárik, Patrik Matejčík, 
Adam Porubčan, Róbert Kotian,Sebastián 
Škvarenina, Dominik Maruniak, Milan Geleta 

18. 5. 2018
ŠBK Handlová - BK Inter Bratislava 
48 : 31 (24:19)
MBA Prievidza - RIM Basket Košice 
50 : 47 (24:27)
BK Iskra Svit - BKM SPU Nitra 33 : 57 (12:29)
RIM Basket Košice - BK Inter Bratislava 
62 : 48 (40:24)
MBA Prievidza - BKM Iskra Svit 36 : 71 (10:31)
BKM SPU Nitra - ŠBK Handlová 52 : 51 (23:27)

19. 5. 2018
BKM Iskra Svit - RIM Basket Košice 31 : 55 ( : )
BK Inter Bratislava - BKM SPU Nitra 
49 : 38 (27:18)
ŠBK Handlová - MBA Prievidza 71 : 54 (27:31)
RIM Basket Košice - BKM SPU Nitra 
36 : 55 (27:20)
MBA Prievidza - BK Inter Bratislava 44 : 59 
(27:26)
BKM Iskra Svit - ŠBK Handlová 54 : 51 (28:32)

20. 5. 2018
BKM SPU Nitra - MBA Prievidza 52 : 39 (25:28)
BK Inter Bratislava - BKM Iskra Svit 48 : 75 (18:47)
ŠBK Handlová - RIM Basket Košice 67 : 43 (25:23)

Konečná tabuľka :
1. BKM SPU Nitra  5  4  1  254 : 208   9
2. BKM Iskra Svit  5  3 2  264 : 247   8
3. ŠBK Handlová  5  3  2  288 : 234  8
4. RIM Basket Košice  5  2  3  243 : 251   7
5. BK Inter Bratislava  5  2  3  235 : 267   7
6. MBA Prievidza  5  1  4  223 : 300   6

O konečnom poradí na 2. - 3. a 4. - 5. mieste rozhodli vzájomné 
zápasy.

FOTO VH

Handlovskí bronzoví hrdinovia -  unavení, ale šťastní!

Gymnastky zo ZŠ Školská na Školských majstrovstvách Slovenska
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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

Veronika Závadská

Správne vyplnenú osemsmerovku pošlite na handlovske.noviny@
gmail.com, alebo doručte do Podnikateľského inkubátora 2.posch. 
č.314.
Správna odpoveď z májové čísla Ak si sa nemodlil keď svietilo slnko.
Výhercovia: Darina Plavcová, Peter Urban, Jozef Ondriš. Výhru-fotku 
podľa vlastného želania vo formáte A2 vám vytlačíme v kancelárii 
Asterion, n.o. v Podnikateľskom inkubátore.
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ALADIN ALIAS ANDREA ANITA ANTUKA ARMATÚRA ARZÉN ATRAPA AVION BAKALÁRI BIOTA CIRHÓZA 
ČERTOVICA DIMETYL DISTRIKT DNEŠOK FAKULTA FIALKY FÚRIK HOLOGRAM HRIVA INDIA IZOLÁCIA JALTA 
KAČICA KAFILÉRIA KALABRIA KAPITÁN KAPUCŇA KARIKATÚRA KAUZAKAZAJKA KIRGIZSKO KMITANIE 
KNIHA KOALA KOMISÁR KONSENZUS KORMIDLO KRAVATA KRČAH KRUPICA LEGITIMÁCIA LETOKRUH 
LINKA LOMNICA MEANDER  METRÁŽ NAKUPOVANIE NARODENINY NÁLADA NÁMAHA NÁREK NUDISTA 
OBLETOVANIE OBMENA OBRATY OČISTA OFAJČ OSADA OTROK POREKADLO PRASA PRIATEĽ 
RASTROVANIE REMORKÉR RODINA ROLÁDA RUKOLA SKALA SKAZA SLOGAN SRANDA STÁDO STISK STRIE 
STRMINA TALENT TERASA TRAILER TRIANGEL UGANDA URBANIZMUS VEGAS VERANDA VODNÁR ŽIARIČ 
ŽIKAVA ŽIVELNOSŤ 

“Miliónyľudítúžia po nesmrteľnosti, a pritom ani nevedia, čomajúrobiť, keď v…”  
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Majstrovstvá SR v chôdzi
Na 49. ročníku medzinárodných chodec-
kých pretekov Záhorácka dvadsiatka v 
Borskom Mikuláši súťažili chodci aj o do-
máce tituly. V kategórii veteránov Han-
dlovčan Eduard Straka v chôdzi na 5km 
vybojoval 3. miesto a bronzovú medailu. 
Aktívne súťaži 59 rokov bez prerušenia 
a bol to jeho 58 štart na majstrovstvách 
SR. Od mládežníckych po veteránske ka-
tegórie doteraz získal 27 titulov Majstra 
SR, 10-krát striebornú a 7-krát bronzovú 
medailu. V Borskom Mikuláši to boli jeho 
528 preteky. 

Najúspešnejší veteránsky chodec v his-
tórii slovenskej chôdze má vo svojej 
zbierke 3 medaile z Majstrovstiev sveta 
a 9 medailí z Majstrovstiev Európy vete-
ránov.

KVAPKA PRE 
KAMARÁTA

22.6. 2018
Od 8.00 h

Daruj krv
v Podnikateľskom

Inkubátore
v Handlovej


