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Úvodník
Takmer 1200 handlovských
detí muselo 2.septembra ráno
vstať o čosi skôr ako počas
posledných týždňov. Viem, že
sa im nechcelo, že s rodičmi
vyjednávali „ešte päť minút,
prosím“. Ale nič sa nedá robiť,
prázdninám odzvonilo a začínajú sa školské povinnosti.
Všetkým žiakom handlovských základných škôl, ale aj
všetkým študentom želám,
aby do nového školského roka
vstúpili s odhodlaním sa so
svojimi povinnosťami poriadne pobiť.
Ale predsa len si myslím, že
boli aj takí, ktorí sa tohto rána
nemohli dočkať a možno aj pobudili rodičov. V Handlovej ich
je viac než 160 a 2.september
2015 bol ich prvým školským
dňom. Držím vám palce, prváčence. Nech je tá vaša pani
učiteľka ešte čarovnejšia, ako
ste čakali...
Hneď na konci prvého
septembrového týždňa nás
čaká ďalšia veľká handlovská
udalosť - oslavy Dňa baníkov.
Tento rok počas nich bude
menej zábavy, ale bude aj
jedna novinka. Budú to prvé
oslavy sviatku baníkov aj s
baníckym múzeom. Túžili
sme ho otvoriť v roku 2009 pri
stom výročí priemyselnej ťažby
uhlia v Handlovej. Som naozaj
rád, že sa to nakoniec podarilo
a banícka história nášho
mesta má dôstojné miesto na
svoju prezentáciu. To ostatné
- vôňu pečených klobás, čaro
jarmoku a svetlá kolotočov si
určite o rok poriadne vynahradíme...
Rudolf Podoba
primátor Handlovej

Za rok milión kilogramov rýb

Foto: TSK
V sobotu 15.augusta 2015 bola
v hnedom parku v areáli bane
Handlová za účasti predsedu
vlády SR uvedená do prevádzky unikátna rybia farma. Ide o
najmodernejšie zariadenie na
chov rýb v uzavretých halových
priestoroch v recirkulačno-aquakultúrnom systéme pomocou
okysličovania vody tzv. ODS Flow
systémom.
Základný kameň stavby bol položený 9. októbra 2013. Pred začatím
výstavby bolo potrebné asanovať
27 starých objektov, ktoré sa nachádzali na tomto území. Asanačné a
zemné práce prebiehali od októbra
2013 do júla 2014. Keďže stavba je
tesne nad banskými dielami, bolo
nutné pre jej stabilitu stavať ju na
pilotoch. 16 metrové vývrty boli v

celkovej dĺžke 3820 metrov. Samotný objekt investor postavil za jeden
rok. Stavba pozostáva z dvadsiatich
stavebných celkov, z ktorých rozhodujúce sú tri - chovňa rýb, spracovňa rýb a skleníkové hospodárstvo.
Projekt je unikátny aj v tom, že
využíva banskú vodu, ktorá vyteká
z portálu starej a novej štôlne bane
Handlová. Ide o 100-120 litrov
vody za sekundu, s teplotou od 15
do 18 stupňov Celzia. Tú pomocou
tepelných čerpadiel ohrievajú na
50 stupňov Celzia. Projekt využíva
banskú vodu nielen ako chovnú
pre ryby, ale aj ako primárny zdroj
tepla.
Ryby sa budú chovať v hale s výmerou 3 660 m2. Súčasťou chovnej
haly je aj vlastná plôdikáreň chovu.

PC Kurz 1+1

v Podnikateľskom inkubátore
jeden lektor, jeden žiak

30 eur/kurz
046 5444 013

Vnútorné vybavenie tvoria betónové chovné nádrže s priemerom 7,5
m a objemom 75 m3 a štyri dvojice
menších nádrží. ODS Flow systém
k obohacovaniu vody o kyslík je riešený pomocou generátora kyslíka.
Technológia je doplnená o filtračný
a čistiaci systém. Celý systém chovu
je riadený automaticky, s využitím
monitoringu v každej fáze chovu.
Technológia chovu je patentom
izraelskej spoločnosti AQUA MAUF
– ROSH HAAYIN.
Vo vode teplej 28 - 30 stupňov za
8-10 mesiacov sumček africký narastie na hmotnosť 1-1,5 kg. Ryba
má kvalitné mäso bez vnútrosvalových kostí, s dobrými dietetickými
hodnotami, bez rybacieho pachu.
(pokračovaníe na str. 3)
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Zaujímavosti

Obrazy z 2. maliarskeho sympózia v baníckom múzeu

Regionálne oslavy
Dňa Baníkov

V prvý augustový týždeň sa v Handlovej opäť po roku stretli
maliari, aby v priebehu niekoľkých dní vytvorili umelecké
diela, tentoraz na tému 75 rokov ťažby uhlia v Novákoch.

Piatok, 4. september 2015
13.00 h Kladenie vencov k pamätníku obetiam banských nešťastí
pre región hornej Nitry.
Mestský cintorín Handlová

Štyria maliari, štyri osobité štýly tvorby, štyri rôzne pocity chápania baníckeho života. Akademickí maliari Anna Gajová, Rudolf
Cigánik, Peter Hitzinger a Rastislav Mravec počas prvého augustového týždňa v priestoroch ZUŠ v Handlovej vytvorili spolu 22
obrazov.

14.30 h Udeľovanie Plakiet
za rozvoj uhoľného baníctva
na hornej Nitre.
Vyznamenávanie ocenených podľa
pravidiel šachtágu
Mestský úrad

Ako precítili ťažkú banícku prácu a ako chápu banícky život
si môžete prísť pozrieť, kde inde, ako do priestorov baníckych.
Magická perspektíva priestoru bane, tajomný svet permoníkov
a baníckych škriatkov, ťažko pracujúcich baníkov či industriálne
stavby previazané na baníctvo.
K dokonalej predstave o ťažkej baníckej práci maliarom prispela
návšteva banského skanzenu Nováky, priestorov bane Handlová, Múzea Jána Procnera, či individuálna návšteva novootvorenej
expozície Cesta uhlia, ktorá je prvou vysunutou expozíciou
Slovenského banského múzea Banská Štiavnica. V mene autorov
ďakujeme: mestu Handlová v zastúpení Ing. Rudolfa Podobu
– primátora mesta, Hornonitrianske bane Prievidza a.s., ZUš Handlová a jej riaditeľke Valérii Ferčákovej, RTV Prievidza a všetkým,
ktorí prišli umelcov podporiť, alebo len pozdraviť do ateliéru.
Myšlienka sa teda opäť podarila a výsledok tvorby druhého ročníka maliarskeho sympózia si môžete pozrieť v Slovenskom Banskom múzeu Handlová. Počas Regionálnych osláv Dňa baníkov
2015, teda v piatok a v sobotu (4.-5.9.2015) bude v čase od 9.00 h
do 17.00 h. sprístupnené zdarma.
Začiatok septembra je spojený nielen so začiatkom školského
roka, ale aj s príchodom veterných dní či padaním farebných

Deň bielych ruží
Na to pondelkové ráno 10.augusta
2009 nikdy nezabudneme. Krátko
pred poludním akoby horúci august v Handlovej vystriedal mráz.
Postihlo nás veľké nešťastie, rodiny prišli o synov, manželov, otcov,
bratov... prišli sme o priateľov.
Nevedeli sme myslieť na nič iné,
nevedeli sme ten mráz zo seba
striasť, nevedeli sme neplakať...
Od tohto osudného dňa uplynulo
6 rokov.
10.augusta 2015 večer o šiestej
už bola socha baníka posiata
bielymi ružami – symbolom tejto
spomienky. Zhromaždili sa pri
nej rodiny, priatelia a kolegovia
baníkov, Handlovčania, ktorí si
pokladajú za povinnosť na tento
deň nezabudnúť a delegácie hostí.
Do Handlovej prišiel druhý najvyšší
ústavný činiteľ predseda Národnej
rady Slovenskej republiky Peter
Pellegrini spolu s poslancami Júliusom Brockom, Pavlom Frešom
a europoslankyňou Annou Záborskou. Kanceláriu prezidenta zastupoval plukovník Miroslav Bako,
vládu minister Ján Richter. Svoje
zastúpenie mali Okresný úrad Prievidza, Trenčiansky samosprávny

17.00 h Nezabudli sme
Slávnostná omša venovaná obetiam
banských nešťastí na hornej Nitre
Kostol sv. Kataríny

Sobota, 5. septembra 2015
listov zo stromov. Nielen školákov pozývame
do Eko dielničiek, kde si spoločne vyrobíme
veselých farebných šarkanov, do keramiky
odtlačíme a vymaľujeme padajúce listy zo
stromov, zhotovíme smaltovaný šperk či na
krosnách utkáme záložku do knihy.
Jana Oswaldová, Jakub Cigánik
SBM – Múzeum uhoľného baníctva na Slovensku
SNP 25 Handlová, 046/ 542 39 73
handlova@muzeumbs.sk

8.00 – 11.00h Na baňu klopajú
Tradičné fáranie do bane Handlová
pre verejnosť.
Pi – So: Návšteva banského múzea
s 50% zľavou.
Banícky jarmok sa z dôvodu
rekonštrukcie námestia

neuskutoční.

kraj, Hornonitrianske bane, Hlavný banský
úrad, banícky odborový zväz, zástupcovia
samospráv, spoločenských organizácií, politických strán, ale aj žiaci základnej školy
na Školskej ulici a obyvatelia Handlovej.
Ďakujeme všetkým vzácnym hosťom, že
si v tento horúci augustový deň našli čas a
merali cestu do Handlovej. No poďakovať
sa chceme ešte niekomu …..
Pár dní pred Dňom bielych ruží sa okolo
sochy baníka upratovalo. Motyky, lopaty
a metly zobrali do rúk klienti humanitného
centra Jazmín. A nebolo to po prvýkrát. V
roku 2010 prišli bývalí baníci, ktorí vtedy
žili v centre, za riaditeľkou Jazmínu s tým,
že by sa chceli o toto miesto starať.... a
starajú sa.
Najťažší smútok premohol čas a povinnosti
každodennosti. Malé deti vyrástli, veľké vyštudovali, ale rany zostali.
A s každým desiatym augustom do Handlovej opäť prichádza ten mráz. Znova
ho cítime až do špiku kosti a myslíme na
vás .... Pavol Čavojský, Pavol Dobiš , Vladimír
Gajdošík, Vladimír Gašparovič, Peter Gürtler,
Milan Hinca, Roman Kolár, František Kolesa,
Boris Koprna, František Krizsák, Roman
Kubálek, Miroslav Kurciník, Miroslav Madaj,
Ľudovít Moravčík, Róbert Nagy, Róbert
Ondruška, Peter Púpava, Róbert Reg, Július
Ujček, Roman Zamec.
Redakcia HN, foto VH
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pripomína staré dobré námestie, v strede námestia vytvárajú veľké dlažobné kocky
zaujímavé obrazce a už sme
zvedaví ako podarí zrealizovať
park s potôčikom pred kostolom.

18. júna 2015 podpísal
primátor mesta zmluvu o
rekonštrukcii
Centrálnej
mestskej zóny a hneď v
nasledujúcich dňoch sa začali stavebné práce, ktoré
Námestie baníkov obrátili
doslova hore nohami.

Termín je asi jediným strašiakom rekonštrukcie. Podľa
výsledkov kontrolných dní nie
je ohrozený a svedčí o tom
aj neustály stavebný ruch na
námestí, pred parkom, okolo
kaplnky, či na komunikácii pre
obchodmi. Projekt pokračuje
podľa plánu a v mesiaci september sa sprejazdní komunikácia pred mestským úradom
a práce sa presunú na opačnú
stranu námestia. To bude
znamenať aj nové dopravné
obmedzenia. Preto je naďalej
nutné sledovať dočasné dopravné značenia a zachovávať
opatrnosť.
Vladislav Horváth

Smutne sme sa pozerali ako
miznú v tatrovkách tony obľúbených žulových kociek, ako
padajú vypílené stromy, ako sa
námestie zmenilo na jednu vybagrovanú jamu. S pribúdajúcimi dňami sme si na stavebný
ruch zvykli a je zaujímavé sledovať ako sa námestie každým
dňom mení. Dnes, keď stojíme
na balkóne Podnikateľského
inkubátora, je už pohľad na
námestie veselší. Staré kocky
vystriedala nová dlažba. Pred
Podnikateľským inkubátorom
a mestským úradom dlažba

Za rok milión ...

SENIOR CENTRUM
HANDLOVÁ, n.o.
so sídlom Márie Krššákovej
1107/1, 972 51 Handlová
vyhlasuje
Výberové konanie
na obsadenie miesta
opatrovateľ/- ka
ktoré sa uskutoční dňa
22.9. o 14.00hod v SENIOR
CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.
Kvalifikačné požiadavky:
- Minimálne požadované vzdelanie:

absolvovanie min. 220 hodín
opatrovateľského kurzu v súlade
s § 84 odst.9 zákona č.448/2008
Z. z. o sociálnych službách
Iné kritéria a požiadavky:
- Bezúhonnosť, spoľahlivosť
- Zodpovednosť, samostatnosť
- Prax vítaná
Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o účasť na výberovom
konaní
- Profesijný životopis s aktuálnymi
kontaktmi
- Kópia o absolvovaní opatrovateľského kurzu

- Súhlas so spracovaním osobných údajov
Písomné žiadosti o účasť na
výberovom konaní s požadovanými dokladmi posielajte alebo
osobne prineste najneskôr do
18.9.2015 do 15.00 hod na adresu
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ,
n.o., M.Krššákovej 1170/1, 972
51 Handlová. Pozn.: V prípade, že
ste na túto pracovnú pozíciu už
zaslali žiadosť v minulosti, tieto sa
považujú za aktuálne.
Emília Nyitrayová
riaditeľka

Mäso sumčeka afrického je typicky
ružovo-červenej farby, s veľmi malým množstvom tuku (3,5- 4 %) a
s vysokým obsahom bielkovín. Je
bohaté na 3 a 6 omega mastné
kyseliny, ktoré znižujú hladinu
cholesterolu v krvi. V Handlovej
sa bude nielen chovať, ale aj spracovávať - filetovať, údiť, chladiť,
mraziť.
V areáli rybej farmy už onedlho vyrastú aj dva skleníky na pestovanie
plodovej zeleniny. Prvé uhorky z
handlovských skleníkov budeme
môcť ochutnať už tieto Vianoce.
Na rybky si počkáme zhruba do
Veľkej noci - prvé by mali prísť na
trh v marci alebo apríli 2016. Ročná produkcia rýb bude 1 milión
kilogramov.
Pri stopercentnej produkcii chovne,
spracovne a skleníka nájde v rybej
farme prácu sto ľudí. Investičné
náklady na vybudovanie integrovanej rybej farmy boli 12,5 milióna
Eur. Hornonitrianske bane a.s.
Prievidza stavbu financovali z úverových zdrojov, bez štátnej dotácie.
Investícia patrí k inovatívnym zámerom slovenskej ekonomiky s pozitívnym vplyvom na slovenský,
český ale aj stredoeurópsky trh v
oblasti spotreby rybích produktov.
Napríklad Slovensko je v chove rýb
nesebestačné, až 70 percent rýb na
Slovensko dovážame. DR
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Do školských lavíc zasadne 163 prvákov
Školský rok nezadržateľne
klope na dvere aj v našom
meste. Deti počítajú posledné dni prázdnin, niektorým
je smutno, iní sa tešia.
Medzi nich patria isto prváčikovia, ktorých si naše základné
školy rozdelili nasledovne:
ZŠ Mierové námestie 79 žiakov,
ZŠ Morovnianska 38 žiakov a ZŠ
Školská 46 žiakov. (Presné počty
budú zrejmé až po 15. septembri).
Počet prváčikov je vyšší ako minulý školský rok (vlani ich bolo
148), teda máme o 15 detí v
prvej triede viac v porovnaní so
školským rokom 2014/15. Z celkového počtu 163 prvákov bude
5 detí plniť povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom,
t.j. navštevovať školu v zahraničí.
ZŠ Morovnianska cesta otvára
aj nultý ročník, ktorý by malo
navštevovať 9 žiakov.

Handlovské
katarínske dni
Dajte vedieť o skvelých Handlovčanoch, nominujte osobnosť na ocenenie!
Máte pocit, že je veľa Handlovčanov, ktorí dosiahli významný
úspech? Napíšte nám, zaslúžia
si verejné uznanie!
Ak poznáte výnimočnú osobnosť,
ktorá šíri dobré meno mesta, významne pomáha jeho rozvoju
v oblasti kultúry, hospodárstva

Zber odpadu
september 2015
Zber veľkoobjemného odpadu
Zber veľkoobjemného odpadu
v meste Handlová, mestských
častiach Morovno, Horný koniec
a Nová Lehota bude vykonaný
nasledovne:
21.9.2015 mesto
22.9.2015 mesto
23.9.2015 mestské časti
Žiadame občanov, aby veľkoobjemné odpady vykladali pri
smetné nádoby deň pred ich zberom. Medzi takéto odpady patria
také odpady, ktoré sa vzhľadom
na svoje rozmery nezmestia do
nádob na komunálny odpad

Školský rok začína 2. septembra.
Primátor mesta už tradične privíta všetkých našich prvákov prvý
deň v škole zázračným medíkom,
ktorý ľahko vylieči všetky školské
choroby a trápenia. Prváčikovia
taktiež dostanú knižku s názvom
„Daj ma mamička do školy“, ktorá
im pomôže zvládnuť základy čítania. Nielen prvákom, ale všetkým
žiakom prajeme, aby nový školský
rok bol pre nich úspešný, aby si

našli nových kamarátov, aby im
prvé lásky vydržali čo najdlhšie a
aby tešili známkami svojich rodičov. Učiteľom prajeme dobrých
a šikovných žiakov a pevné nervy.
Na Jesenné prázdniny sa môžete
tešiť 29. - 30. októbra 2015 a
Vianočné vás čakajú od 23. decembra 2015 do 7. januára 2016.
Hurá do školy!

alebo spoločenského života,
neváhajte zaslať nomináciu na
handlova@handlova.sk, volajte
na 046/519 25 36 najneskôr do
30.septembra 2015.

Tradične sa pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní koná
Slávnostné mestské zastupiteľstvo, na ktorom sú udeľované verejné uznania a ocenenia v zmysle
Štatútu mesta Handlová (VZN č.5/
2007 v znení jeho Doplnku č.1), t.j.
čestné občianstvo, ceny mesta,
ceny primátora mesta a odmeny.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
udeľovanie týchto verejných
uznaní a pochvál uznesením MsZ.
Nominovať na ocenenia môžu
poslanci MsZ, primátor mesta, ale
i široká verejnosť.
Redakcia HN

Formulár na vypísanie nominácie
nájdete na www.handlova.sk a
na mieste prvého kontaktu MsÚ.
Poslanci MsZ budú schvaľovať nominácie na mestskom zastupiteľstve 29.októbra 2015. Ceny budú
odovzdané pri príležitosti konania
Handlovských katarínskych dní
27. – 28. novembra 2015.

(1100l nádoba / 110l nádoba). Sú
to napríklad stoly, stoličky, skrine,
dvere, okná - bez sklenenej výplne, sedacie súpravy, koberce a iné
časti nábytku. Nasledujúci zber
veľkoobjemného odpadu bude v
mesiaci december.

Jaroslava Maslíková,
Vladislav Horváth, foto archív VH

Pozvánka na MsZ

2.9.
8.9.
9.9.
16.9.
23.9.
30.9.
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papier

DOSAHOVAŤ VAŠE CIELE

Help, n.o. v septembri 2015
otvára tieto kurzy:
• OPATROVANIE,
otvorenie 16.9.2015
• ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
SBS, otvorenie 16.9.2015
do kurzu sa prihláste
najneskôr 11.9.2015 do 10.00
hod.
• NEMECKÝ JAZYK, otvorenie
22.9.2015
• OBSLUHA MOTOROVÝCH
VOZÍKOV
otvorenie kurzu podľa
individuálnych požiadaviek
Help, n.o. ponúka bezplatné
poradenstvo a pomoc:
• pri hľadaní práce
• pri spracovaní životopisov,
žiadostí a motivačných listov
• pri príprave na pracovný
pohovor
• pri získavaní základných
zručností práce na PC
• pri sprostredkovaní
vzdelávania
Kontakt:
Help, n.o. Handlová, Námestie
baníkov 8 (nad MsP, 2. posch.)
tel.: 0905 884 813; e-mail:
kmetova@handlova.sk;
www.helpha.szm.sk
V Help, n.o. sme pre vás v
pracovné dni: pondelok až
piatok od 8,00 do 12,00 hod.

Novootovorené a zrušené
prevádzkarne
Júl 2015:
V mesiaci júl nie sú evidované
nové prevádzky.
Zrušené:
- Sekáčik Fifi, 29. augusta 12

HANDLOVSKÁ CROS
desiatka
HANDLOVSKÁ MTB
Dvadsiatka

Upozorňujeme, že odpad umiestnený pri smetných nádobách
mimo stanovených termínov je
považovaný za čiernu skládku!!!
Zber druhotných surovín

POMÁHAME

Primátor mesta Handlová, Rudolf
Podoba pozýva na mestské zastupiteľstvo mesta Handlová, vo štvrtok,
24. septembra 2015 o 14,00 hod.
do veľkej zasadacej miestnosti MsÚ
Handlová. Pozvánku s programom
nájdete na www.handlova.sk

Handlovský hasičský
HORSKÝ duatlon.

12.09.2015, Handlová
Pre príslušníkov HaZZ, PZ
a ostatných občanov.
Info:
na www.hasicjojo.webnode.sk .
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Senior bál
Po minuloročnom veľkom
úspechu sa 20. augusta 2015
v zariadení Senior centrum
n.o. uskutočnil už druhý ročník SENIOR BÁLU.
Podujatie zorganizovali zamestnanci centra v spolupráci so sponzormi, ktorí už tradične prispeli
do tomboly vecnými darmi. Celé
podujatie sa nieslo vo veľmi priateľskej atmosfére. Potešilo nás, že
naše pozvanie prijali i zástupcovia
z Domova dôchodcov Žiar nad
Hronom.
Medzi pravidelných
návštevníkov našich spoločenských akcií patrí i Klub dôchodcov
Handlová. Mnoho klientov si i tentokrát našlo medzi nimi svojich
kamarátov, susedov či bývalých
kolegov.
Počas celého večera zneli známe
melódie v podaní malej dychovej
hudby, ktorá sa už stala neoddeliteľnou súčasťou nášho programu.
Zamestnanci, ako i hostia, sa vždy
tešia na vystúpenie speváckej
skupiny HVIEZDIČKY, ktorú tvoria

naše klientky pod vedením Antona Micheleho.
Neodmysliteľnou súčasťou našich
programov je i tombola. Každý
vyžrebovaný si musel cenu zaslúžiť a vykúpiť ju peknou piesňou či
básňou. Druhý ročník Senior bálu
sa skončil a my sa už teraz tešíme
na ten tretí, čo potvrdzujú i slová
niektorých našich klientov:

Mestská polícia informuje.....

Mestská polícia zaznamenala za mesiac júl 2015
– august 2015 (od 17.7.2015 do 20.8.2015) celkom
443 udalostí.
Zaevidovaných bolo 84 priestupkov, z ktorých bolo
33 zistených vlastnou činnosťou a 40 oznámených
občanmi mesta. Kamerovým systémom bolo zistených 11 priestupkov. Z celkového počtu bolo 39
dopravných priestupkov. V jednom prípade použili
príslušníci TPNZOMV, tzv. papuču. VZN č. 6/2010 – o
dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v
meste Handlová - 1 priestupok. Proti občianskemu
spolunažívaniu 1 priestupok. Proti majetku boli
oznámené 3 priestupky. Proti verejnému poriadku
príslušníci MsP riešili 14 priestupkov, z ktorých bolo
5 priestupkov na úseku rušenia nočného kľudu, 5
priestupkov na úseku verejného pohoršenia a 4 priestupky na úseku znečistenia verejného priestranstva.
Zákon č. 223/2001 o odpadoch bol porušený v 4
prípadoch.
V 20 prípadoch bol porušený Zákon 282/2002 o
niektorých podmienkach držania psov (nezabránenie voľnému pohybu psa; neprihlásenie psa do
evidencie; neoznámenie zmeny skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, neodstránenie
výkalov). Pre podozrenie zo spáchania trestného
činu boli 2 skutky odovzdané na OKP PZ Prievidza k
ďalšiemu objasňovaniu. V 2 prípadoch boli použité
donucovacie prostriedky. Príslušníci mestskej polície
odchytili 15 túlavých psov, ktorí boli umiestnení
v útulku (6 psov si z útulku zobrali ich pôvodní majitelia). Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie
139 zákrokov a 47 výjazdov k narušeným monitorovaným objektom.
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a tiesňovej linky
112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 28 zákrokov.

Pani Adamcová : Ples sa mi páčil a
ešte som vyhrala i cenu v tombole. Som spokojná.
Pani Jančíková: Mne sa akcia
veľmi páčila, bola som rada, že
si môžeme spolu zaspievať ako
celý kolektív. Páčila sa mi organizácia celého podujatia, obsluha i
program. Budem rada ak sa takéto
akcie budú organizovať i naďalej.

Niektoré udalosti MsP
za obdobie od 17.0.2015 do 20.8.2015:
18.7.015 o 02:35 hod. - telefonicky oznámil anonym
(žena) z Partizánskej ulice, že sa zobudila na veľký výbuch
a z okna vidí veľký požiar. Hliadka po príchode na miesto
spozorovala, že oproti DOS-ke horí odpad zo zatepľovania
a hrozí, že oheň poškodí fasádu domu a osem smetných
nádob, z toho šesť umelohmotných na separovaný odpad. Stála služba MsP na miesto privolala hasičov. Do ich
príchodu hliadka MsP všetky kontajnery odtiahla, aby sa
zabránilo ich poškodeniu. Oheň sa snažila uhasiť štrkom,
ktorý bol vysypaný neďaleko na kope. Do príchodu hasičov sa silu ohňa hliadke podarilo stlmiť. Ku škode na
majetku nedošlo.
7.8.2015 o 11:25 hod. - telefonicky oznámené, že na Ul.
29. augusta pri Lienke leží na chodníku žena, ktorá odpadla. Oznamovateľka už volala RZP, ale do príchodu lekára
nech jej hliadka MsP poskytne prvú pomoc. Po príchode
na miesto zistené, že vedľa neznámej ženy už boli ľudia,
ktorí ju dali do stabilizovanej polohy. Žena pravdepodobne odpadla z tepla, spadla na tvár, ktorú mala zranenú.
Hliadka zotrvala na mieste do príchodu RZP.
11.8.2015 o 16:42 hod. - telefonicky oznámil obyvateľ z
Ul. 29. augusta, že sa v jeho byte zamkol jeho kamarát a
nechce ho pustiť dnu, pričom má pravdepodobne psychické problémy a on má obavu, aby si tam niečo nespravil.
Hliadka na mieste zistila, že oznam sa zakladá na pravde.
Muž za dverami bytu sústavne rozprával nezmysly, nevnímal a nereagoval. V byte sa s niekým rozprával, pritom tam
bol sám. Hliadka na miesto privolala RZP a po ich výzve
otvoril. Keď hliadka vošla do bytu, muž bol pomočený a
chcel pred hliadkou ujsť. Z dôvodu ohrozovania vlastného
zdravia boli použité donucovacie prostriedky – hmaty,
chvaty a putá. Po vykonaní potrebných úkonov ho hliadka
vyviedla pred obytný dom, kde bol umiestnený do vozidla
RZP a za asistencie OOPZ bol prevezený do NsP Bojnice.
11.8.2015 o 22:15 hod. - telefonicky oznámené, že na
Prievidzskej ulici je hlučná partia. Pred vchodom sa nachá-

Pán Žabka: Dobrá akcia, nech sa
takéto podujatia opakujú i nabudúce.
Pán Penzeš: Na tomto bále som
bol po prvýkrát a veľmi sa mi páčilo. Hrali pekné slovenské ľudové
pesničky. Celý ples sa mi naozaj
páčil, škoda, že mi môj zdravotný
stav nedovoľuje tancovať.
Ondrušíková
inštruktorka soc. rehabilitácie

dzali tri osoby. Uviedli, že oni sú ticho, ale bol s nimi ešte
partner prítomnej ženy, ktorý bol pod vplyvom alkoholu,
kričal a vyhrážal sa svojej družke. Hliadkou boli upozornení
na dodržiavanie nočného pokoja. O 22:54 hod. bolo znovu
na MsP oznámené rušenie nočného pokoja
a tiež aj bitka. Po príchode na miesto bolo zistené, že došlo
k fyzickému napadnutiu medzi dvomi mužmi. Poškodený
uviedol, že ich partner kamarátky všetkých slovne napádal
a vyhrážal sa im, lebo jeho družka sedela s nimi vonku.
Žena uviedla, že má z druha strach, psychicky ju týra, bojí
sa ho a nechce s ním už bývať. Uviedla, že prestal brať lieky,
ktoré má predpísané ako psychiatrický pacient. Počas
zákroku muž menil nálady agresivity, pokúšal sa násilím
vniknúť do bytu družky, preto bola na miesto privolaná
hliadka OOPZ, ktorá muža umiestnila do cely predbežného
zadržania. Vec je v riešení OOPZ.
18.8.2015 o 17:35 hod.- telefonicky oznámil muž, že videl, ako neznámy muž bije ženu pri pohostinstve Mamutík
z prednej strany pri terase. Po príchode na miesto bola
spozorovaná žena, ako sedí na terase uvedeného pohostinstva, v kočíku mala malé dieťa a na nose tržnú ranu.
Uviedla, že ju na uvedenom mieste fyzicky napadol jej
bývalý priateľ, ktorý ju udieral päsťou do oblasti tváre. Na
nose jej spôsobil tržnú ranu, z ktorej krvácala a sťažovala sa
na bolesť nosa. Lekárske ošetrenie na mieste odmietla. O
veci bola vyrozumená hliadka OOPZ, ktorá po chvíli našla
podozrivého a predviedla ho na útvar OOPZ. Vec zostáva
v riešení OOPZ.
20.8.2015 o 14:20 hod. – telefonicky oznámil anonym,
že pri Coop Jednote na Ul. ČSA napadol pes neznámeho
mladíka druhého psa, ktorého viedlo mladé dievča. Po príchode na miesto dievča uviedlo, že keď prechádzala okolo
predajne potravín, tak z nej vyšiel neznámy mladík, ktorý
mal svojho psa - hnedého pitbulla uviazaného o lampu verejného osvetlenia. Keď ho odviazal, pes sa rozbehol ihneď
po psovi poškodenej, ktorého napadol a vážne zranil. Na
miesto sa dostavil aj veterinárny lekár, ktorý zistil, že pes
poškodenej má zlomenú nohu. Hliadkou bola poškodená
poučená o možnosti podania oznámenia o priestupku. Vec
je v riešení MsP. (krátené)
Milan Pepich
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Práce idú podľa
plánu
Už niekoľko mesiacov jazdíme na
trase Handlová – Nováky slalom
medzi dopravnými značkami.
Dôvodom je kompletná rekonštrukcia 22 kilometrového úseku
štátnej cesty I/50. Práce sa začali
tesne po Veľkej noci a ukončené
by mali byť na jeseň. A vyzerá
to, že aj budú. Podľa vyjadrenia
Zuzany Hromcovej, hovorkyne

Informácie z MsÚ

Slovenskej správy ciest , práce
prebiehajú v zmysle schváleného
harmonogramu a momentálne je
stavba v 50 percentnej rozostavanosti.
Nová cesta prinesie okrem komfortnejšej jazdy aj nové prvky pre
zvýšenie bezpečnosti. Na piatich
miestach budú nainštalované
informačné tabule s informáciami
o teplote vzduchu, teplote a stave
vozovky. Okrem toho na úseku
od Novák po Handlovú sa v rámci

Dúhová škôlka
Prázdniny sú na nami. Počas nich bolo v jednej z handlovských materských škôl poriadne rušno. Celé leto
v nej prebiehala kompletná rekonštrukcia. Všetky
práce vo vnútri budovy totiž museli byť hotové do
začiatku školského roka. Podarilo sa a škôlka už dnes
vyzerá úplne inak ako predtým.
Vymenené boli všetky okenné výplne, obvodový
plášť a strecha boli zateplené. Ako nám povedal
Peter Cagáň z referátu stratégie a projektov MsÚ
Handlová, práce ešte pokračujú na fasáde budovy.
Výsledok však bude stáť za to - deti budú chodiť do
dúhovej škôlky.
V interiéri sú s maliarskymi a upratovacími prácami
vo finále. Obnova vnútrajška v projekte zahrnutá
Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1,
vlastník mesto Handlová,
katastrálne územie Handlová.
Termín predkladania návrhov
1.6.2015 - 30.9.2015 do 15.00 hod.
Predmet súťaže:
- Stavba súp. č. 1652 – Kolkáreň - postavená na parcele
C-KN č. 10/1 a parcele C-KN č. 25/2
- Pozemok parcela C-KN č. 10/1 – zastavaná plocha o výmere 458 m2

rekonštrukcie cesty inštalujú v
miestach priechodov pre chodcov
takzvané svetelné gombíky. Ide o
výstražné blikavé LED prvky, zapustené priamo do vozovky, kolmo na smer jazdy s detektorom
pohybu chodcov. Budú celkom
na dvanástich priechodoch. Ak
ste večer prechádzali Handlovou
a gombíky nesvietili, nie je to preto, že by nefungovali. Svetielka sa
aktivujú až vtedy, keď pri krajnici
stojí chodec.
is

nebola. Škôlka ju zafinancovala zo svojho rozpočtu a
z neziskovej organizácie založenej pri MŠ SNP. Pomáhali zamestnanci škôlky, rodičia aj verejnoprospešní
pracovníci a klienti Jazmínu.
Každá trieda má inú farbu, čo sa deťom bude určite
páčiť. Najviac však obnovu škôlky pocítia v zimných
mesiacoch. Marcela Jakubíková, riaditeľka MŠ SNP
Handlová:
“ Veľmi sa tešíme novým oknám, lebo tie staré boli
už v dezolátnom stave a fúkalo cez ne. Takže bude
konečne v škôlke teplo”.
Prvým školským dňom vo vynovenej škôlke bol
2.september. Jediným obmedzením bude ešte pár
týždňov to, že sa deti nebudú môcť hrať na dvore.
Ale to sa kvôli novej škôlke dá vydržať.
is
- Pozemok parcela C-KN č. 10/4 – zastavaná plocha o výmere 766 m2
Ťarchy: Bez zápisu
Minimálna východisková cena: 136
000,00 EUR
Stavbu je možné využiť na podnikateľské účely bez výrobného charakteru.
Kritériom pre výber víťazného súťažného návrhu bude ponuka, ktorá bude pre mesto najvýhodnejšia pri zachovaní východiskovej ceny ako ceny
minimálnej.
Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a časový priebeh nájdete na www.handlova.sk, resp. na MsÚ
Handlová č. d. 13.
Bližšie informácie na tel. čísle: 046/ 519 25 21.

Zbierka použitých dioptrických okuliarov

Detská organizácia Fénix
pri Základnej škole Morovnianska cesta Handlová
v rámci etapovej súťaže
„Zobuď sa a poď“ vyhlasuje Zbierku použitých
dioptrických
okuliarov.
Vaše staré nepoužívané
dioptrické okuliare môžu
zmeniť niekomu život!
Až 153 miliónov ľudí má
nekorigované očné chyby.
Väčšinu týchto chýb je možné ľahko korigovať prostredníctvom okuliarov, ktoré
si však ľudia v rozvojových krajinách nemôžu dovoliť.
Pomôcť môžete aj vy. Zberná škatuľa na okuliare sa nachádza na mieste prvého
kontaktu na Mestskom úrade v Handlovej. Použité dioptrické okuliare sa budú
zbierať do konca septembra. Odovzdajú sa chudobným ľuďom v Afrike.

Opustili nás
júl/august 2015

Marek
Ľudovít
Stanislav
Peter
Alexander
Anna
Eva
Mária
Anastázia
Oľga
Mária
Renáta
Mária

Faták
Raj
Mečiar
Miko
Krajčírik
Holosová
Kulichová
Babačová
Hocková
Antalová
Daubnerová
Cicková
Štrbavá

35 rokov
70 rokov
72 rokov
79 rokov
66 rokov
85 rokov
65 rokov
76 rokov
85 rokov
73 rokov
81 rokov
38 rokov
86 rokov

Jubilanti
August 2015

Mária
Pavel
Augustín
Anna
Etela
Imrich
Júlia
Viera
Antónia
Emília
Emília
Michal
Alexander
Dominik
Štefan
Anna
Mária
Anna
Anna
Otília
Mária
Mária
Anna
Elemír
Mária
Mária
Jozef
Marcel
Jozef
Peter
Gizela
Magdaléna

Švingálová
Kočner
Danielčík
Žabenská
Chrenková
Škrovan
Kurinecová
Pittnerová
Viceová
Dobrotková
Dovalovská
Smišek
Babač
Hošták
Vičík
Bernátová
Kučeríková
Mečiarová
Čerňavová
Hašková
Krajčová
Pokorná
Čičmanská
Ištok
Šišmičová
Farkašová
Gerža
Oravec
Šimo
Čambal
Majorová
Šteffeková

Narodené detičky
júl/august 2015
Alexej
Lukáš
Martin
Damián
Oliver
Boris
Ľudovít
Samuel
Milan
Enrique
Zuzana
Ema
Emília
Sofia

Baláž
Arvay
Mikuška
Tomčáni
Binkowski
Privalinec
Kováč
Križan
Juríček
Cicko
Schlencová
Fízerová
Bombošová
Lampertová

Informácie z matriky
Klesli ruky, ktoré ťažko pracovali,
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali,
odišiel tíško, niet ho medzi nami,
no v srdciach našich žije stále s nami.
Dňa 8.9.2015 uplynú 2 roky, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec, starký
a prastarký

Mikuláš Árendáš.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, dcéra Alena a synovia
Kamil a Rasťo s rodinami.
V týchto dňoch sme si pripomenuli 8 rokov,
čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko

Rudolf Bartalský.
S láskou spomínajú manželka, dcéry a syn
s rodinami a vnúčatá.

Dňa 1.9.2015 uplynie 5 rokov, čo nás opustil
náš drahý manžel, otec, starký

Jozef Kováčik.
S láskou spomínajú manželka, dcéry
s rodinami, vnúčatá, celá rodina a priatelia.

2.8.2015 sme si zaspomínali na našu mamičku
a babku

Máriu Lezovú,
ktorá by v tento deň oslávila 85-te narodeniny.
Synovia Viliam a Igor s rodinami.
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S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme
všetkým príbuzným a známym, že nás dňa
28.07.2015 opustila naša milovaná manželka,
mamička, starká, prastarká, švagriná, krstná
mama, teta, suseda

Anastázia Hocková.
Za prejavy sústrasti ďakuje smútiaca rodina.
Aj keď už dlho spíš svoj večný sen,
spomienky na teba neuhasínajú.
Dňa 25.09.2015 uplynie 10 rokov, čo nás opustil
môj manžel

Alexander Labanc.
S láskou spomína manželka Anka a celá rodina.
Kto ste ho mali radi, spomínajte s nami.
Dňa 6.9.2015 si pripomíname 10. výročie, keď
nás navždy opustil náš manžel, otec, priateľ
a kamarát

Bohuslav Bielik z Handlovej.
S láskou spomína manželka a synovia
s rodinami.
Dňa 23.09.2015 si pripomíname nedožité
60. narodeniny nášho drahého manžela, otca,
starkého a priateľa

Milana Karu.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Dňa 25. augusta 2015 sme si pripomenuli
nedožité 90. narodeniny našej drahej mamičky,
starkej a prastarkej

Paulíny Daubnerovej.
6.8.2015 uplynulo 30 rokov, čo nás vo veku
29 rokov opustil náš brat a švagor

Dušan Lezo.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Bratia Viliam a Igor s rodinami.
Dňa 12. Augusta 2015 sme si pripomenuli nedožité 78. narodeniny

Štefana Abrahama.
Spomíname. Brat s rodinou.

V našich srdciach zostaneš navždy.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
Oči sa zavreli, srdce prestalo biť,
nebolo lieku, aby si mohla žiť.
Dňa 30.10.2014 uplynie 1 rok, čo zomrela
manželka

Ruženka Vicianová.

S láskou spomína manžel, syn, dcéry Vierka,
Anka, brat Vlado s rodinou, Paľo s rodinou, Janko
s rodinou, vnúčatá, vnučky, pravnúčatá a pravnuci.
Spomíname. S láskou rodina Vicianová a Šarlejová.

Ponúkam na predaj veľkometrážny tehlový 4 izbový byt
120 m2. Byt sa nachádza v centre mesta Handlová na 1 poschodí, krásny slnečný. Byt má samostatné plynové kúrenie (kondenzačný plynový kotol) a panelové radiátory .V kúpeľni a kuchyni keramická dlažba, v izbách parkety, plastové
okná. Treba vidieť. Cena 39 900 EUR. 15 m od bytu je garáž 3O m2 s diaľkovým
ovládaním garážových dverí. V prípade kúpi bytu možnosť kúpi aj garáž potom
celková cena bytu s garážou 46 500 EUR Inf. 0918 956 444.

Predám 1 izbový byt

Predám stavebné

na Ul. 29. augusta 3, Handlová.

pozemky za bývalým
Gymnáziom.

Plastové okná, plávajúca podlaha, obklady,
linka rohová, treba vidieť. Cena 12 000€.
Dohoda istá. 0910 988 162

0907 170 969
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Zaujímavá návšteva v Handlovej

Program kina Baník

V krásnych teplých letných dňoch navštívila Handlovú rodina Grolmuszovcov z Linzu (Rakúsko). To by nebolo nič neobvyklé, ale táto návšteva bola
výnimočná. Rodina prišla v počte 25 členov - od starých rodičov až po
pravnukov – po prvý raz na návštevu rodiska svojho prastarého otca,
ktorý ako dieťa po druhej svetovej vojne musel nedobrovoľne s rodičmi
opustiť Handlovú.

3.septembra 2015 (F.K.REBEL) 19.00h

Rodina sa rozhodla, že pri príležitosti životného jubilea svojho prastarého otca
pôjdu po stopách svojich predkov. Žiaľ, prastarý otec, vzhľadom na svoj vek
a zdravotný stav, už nebol schopný túto cestu absolvovať, čo mu bolo nekonečne ľúto.

5.9.SO o 16.00h /USA/rozprávka/
84min/ČD/MP/vstupné 4,-€

Keďže pochádzali z baníckej rodiny, ich prvá cesta viedla do Banského múzea.
Múzeom boli všetci nadšení, od osemročného dievčatka až po najstaršieho, viac
ako šesťdesiatročného člena rodiny. Zaujímavý výklad Janky Oswaldovej, celková expozícia múzea a hlavne práca v bani tak, ako vyzerala ešte pred druhou
svetovou vojnou, rodine Grolmuszovcov priblížili život a životné podmienky ich
prastarého otca a celej rodiny. Potom nasledovala návšteva cintorína. Zamestnanci cintorína boli veľmi ochotní – za čo im srdečne ďakujeme – a poskytli konkrétne informácie o hroboch s menom Grolmus. Rodina v pietnej úcte postála
pri štrnástich hroboch s týmto menom, nezaoberajúc sa tým, či to boli alebo
neboli ich príbuzní. Ďalej nasledovala návšteva Nemeckého domu. Pamätná
izba karpatských handlovských Nemcov, ktorých sú oni priamymi potomkami,
zapôsobila na nich nezabudnuteľným dojmom. A nakoniec návšteva Kostola sv.
Kataríny. Po perfektnom výklade pána kaplána - vo vynikajúcej nemčine - o histórii handlovského kostola celá rodina povstala a po krátkej modlitbe spievala
„Blíž k tebe, môj bože“, aby si tak uctila pamiatku svojich predkov.
Podľa ich vyjadrení, celé mesto a atmosféra ich pobytu v Handlovej zanechali
v nich vynikajúci dojem a rozhodli sa, že na miesto svojich predkov sa budú
každoročne vracať.
Ľudmila Beznosková

SLEPÁ

10.septembra
19.00h

2015

AMY

4.9.PIA o 18.00h /FRA/akčný triler/
95min/ČT/MP12/vstupné 4,-€
KURIÉR: REŠTART (PREMIÉRA)

11.9.PIA o 18.00h /USA/horor/97 min/
ČT/MP15/vstupné 4,-€
SINISTER 2 (PREMIÉRA)
12.9.SO o 16.00h /BEL, DEU/rozprávka/
85min/SD/MP/vstupné 4,-€

BARBIE: ROCK´N ROYALS
(PREMIÉRA)

UUUPS! ARCHA JE FUČ

5.9.SO o 18.00h /USA/akčná komédia/
96min/ČT/MP15/vstupné 4,-€
OFAJČ (PREMIÉRA)

12.9.SO o 18.00h /FRA/komédia/82
min/ČT/MP12/vstupné 4,-€
ULETENÁ PARÍŽANKA (PREMIÉRA)

6.9.NE o 16.00h /BEL, DEU/rozprávka/
85min/SD/MP/vstupné 4,-€

UUUPS! ARCHA JE FUČ

13.9.NE o 16.00h /USA/rozprávka/
84min/ČD/MP/vstupné 4,-€

BARBIE: ROCK´N ROYALS

6.9.NE o 18.00h /FRA/akčný triler/
95min/ČT/MP12/vstupné 4,-€

13.9.NE o 18.00h /USA/horor/97 min/
ČT/MP15/vstupné 4,-€

KURIÉR: REŠTART
7.9.PO o 18.00h /USA/akčná komédia/
96min/ČT/MP15/vstupné 4,-€

SINISTER 2

OFAJČ

14.9.PO o 18.00h /USA/hudobná
komédia/102min/ST/MP12/

10.9.ŠTV o 17.00h /USA/hudobná
komédia/102min/ST/MP12/

Bližšie info na www.kino.handlova.sk

NIKDY NIE JE NESKORO
(SLOVENSKÁ PREMIÉRA)

Pohovka SARA

NIKDY NIE JE NESKORO

Roman Martinca, vedúci kina

Obývacia stena SALESA

169 €

273 €

149 €

0917 539 165
Podnikateľský inkubátor

Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Otvorené:
PO - PI:
9.00 - 17.00
SO:
9.00 - 12.00

188€

Váľanda MONA
317€

Sedacia súprava BELLA

110x200 cm

685 €

244 €

Predaj aj na splátky Home Credit/Qautro!

Detská izba SENIOR

Mona- sedacia súprava

709 €

219 €

189, €

Predsieň TATIANA
Komoda K1

194 €
PC stolík C

62€
72 €

219 €
199 €

229 €

183 €

57 €

575 €

Jedálenský set TALON

199, €

589 €
Kreslo Astrid + taburetka

(F.K.REBEL)

62 €

Handlovské

Kultúra

Prázdniny s Komunitným centrom
Komunitné centrum v Handlovej, v spolupráci so Sociálnym oddelením MsÚ a terénnymi sociálnymi pracovníkmi, počas tohtoročných letných prázdnin pripravili
pre deti denné tábory a to v dvoch turnusoch. Tábor
bol určený pre deti vo veku od 6 do 15 rokov.
Návštevnosť tábora bola v oboch turnusoch rozdielna, počas júlového termínu sa tábora zúčastnilo 20 detí, pričom
priemerná denná návštevnosť bola 11 detí. Aj keď nám počasie v priebehu augusta neprialo, počas tohto termínu sa
tábora zúčastnilo denne 10 detí. A čo na ne čakalo? Počas
piatich dní bol pre deti pripravený bohatý program plný
súťažno - zábavných aktivít, športové súťaže a výtvarnotvorivé dielne.
Neopakovateľnými zážitkami sa pre deti určite stali celodenné výlety za prírodnými krásami a historickými pamiatkami. Prvý výlet bol zameraný na spoznávanie prírody v
okolí rekreačného centra Remata, kde deti zažili množstvo
zábavy a nadobudli množstvo poznatkov o prírode a správaní sa v nej. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže a za ich
absolvovanie boli ocenené nielen menším prekvapením,
vecnou cenou, ale aj diplomom. Počas druhého výletu
navštívili kúpeľné mesto Bojnice, kde mali deti možnosť
vidieť zoologickú záhradu a na chvíľu sa ocitnúť v minulosti a to počas návštevy Bojnického zámku a múzea. Za
vyvrcholenie tábora môžeme považovať výlet do jazdeckého klubu Navaho, kde mali deti možnosť predviesť svoje
kulinárske schopnosti pri príprave výborného guláša a na
svet sa pozrieť aj inak, z konského sedla. Pre deti boli pri-

Informácie

z Mestskej knižnice
Mestská
knižnica
Handlová
oznamuje svojim čitateľom, návštevníkom a širokej verejnosti, že
z dôvodu povinnej inventarizácie
knižničného fondu, dňa 24. augusta 2015 uzatvorila svoje priestory
na Námestí baníkov.
V období zatvorenia hlavnej knižnice
bude čitateľom k dispozícii pobočka
knižnice v ZŠ MC (vchod z parkoviska
školy). Na základe platného čitateľského preukazu tu môžu čitatelia
využívať všetky základné, špeciálne
a doplnkové knižnično – informačné
služby, dennú tlač a časopisy, prístup k internetu.
Bližšie informácie budú aktuálne zverejňované vo všetkých dostupných
informačných kanáloch: knižnica,
vývesná tabuľa MsÚ, www.handlova.sk, vysielanie mestského rozhlasu,
Handlovské noviny, RTV Prievidza,
Beta rádio, My Prieboj - hornonitrianske noviny...
Do knižnice sa dovoláte na mobilné
telefónne číslo 0907 991605.
Úprava otváracích hodín v pobočke
knižnice v ZŠ MC: pondelok – piatok
9. 00 – 17. 00 h
Daniela Mikulášová
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Dodatočné prijímacie
skúšky v ZUŠ

pravené aj prekvapenia -návšteva Mc Donaldu a Banského
múzea v Handlovej.
Tábor sa vydaril, deťom spríjemnil voľné dni aj napriek
nie vždy ideálnemu počasiu. Za vynikajúcu spoluprácu
a hlavne pomoc pri príprave a poskytnutie priestorov
pre konanie tábora by sme sa touto cestou chceli veľmi
pekne poďakovať Hutire Relax Club, Penziónu Mladosť
a Jazdeckému klubu Navaho. Naše veľké ďakujeme patrí
aj Marošovi Adamíkovi za jeho aktívnu spoluprácu.
Poďakovať by sme sa chceli aj Dušanovi Klasovi, Petrovi
Smorekovi, Jozefovi Stopkovi, Jane Polakovičovej, Janette
Feldsamovej, Ivanovi Kartáčovi, Petrovi Repovi, Stanley
Pub-u, Sport Baru – Michal Olšák, Pohrebníctvu Florena,
Lekárni sv. Kataríny, Slovenskej reštaurácii za ich poskytnuté sponzorské dary.
Romana Melikantová
poverená riadením komunitného centra

MC Lienka pozýva Mestský rozhlas
Milé mamičky, navštívte nás na
Námestí baníkov nad hračkárstvom,
príďte sa zahrať s detičkami, niečo
pekné si vytvoriť, či odreagovať sa.
Od septembra pre vás pripravujeme
pokračovanie v hodinách cvičenia
na fitloptičkách s detičkami od 6 mesiacov do 6 rokov a hodiny Babysalsy
pre detičky od 2 do 12 mesiacov.
A pozor!!!!! Novinka v Handlovej:
zoznamujeme sa s Montessori
pedagogikou v kútiku s učebnými
pomôckami pre detičky od batoliat
až po školákov. Podľa montessoriánskej školy je vhodné s deťmi začať
pracovať už vo veku 2 až 2,5 roka,
kedy nastáva optimálne obdobie
na rozvoj elementárneho tvorivého
a intelektového potenciálu dieťaťa
pomocou Montessori pomôcok. Deti
vedené metodikou Montessori začínajú spontánne písať, čítať a počítať
už v predškolskom veku.
S radosťou Vás privítame!

Deň otvorených dverí
Dom karpatskonemeckého spolku
v Handlovej pozýva do svojich
priestorov školy a širokú verejnosť na
Deň otvorených dverí pri príležitosti
Dní európskeho kultúrneho dedičstva 23. septembra 2015 od 9.00
hod. do 19.00 hod.

online

Mesto Handlová spustilo oznamovanie nových správ z vysielania
mestského rozhlasu prostredníctvom zasielania e-mailových správ
cez mestskyrozhlas.sk.
Obyvatelia Handlovej budú informovaní i keď dobre nepočujú
vysielanie mestského rozhlasu, sú
v práci, alebo sa nachádzajú mimo
jeho dosahu.
Bezplatne sa môžete zaregistrovať
tu: http://mestskyrozhlas.sk/
registracia-obcan

FOTO SLUŽBA
- fotky na preukážky
- foto na tablá
- rodinné foto
- foto detí
kopírovanie, grafické
návrhy

0465444013
0907774280

Základná umelecká škola v Handlovej pozýva žiakov s rodičmi na
doplňujúce prijímacie skúšky v ZUŠ
v Handlovej, ktoré sa uskutočnia
v dňoch:
2.9. – 4. 9. 2015 a 7.9. – 11.9. 2015
v čase 10.00 – 11.30 hod. a 13.00
– 17.00 hod.
Prihlásiť sa môžete na sekretariáte
ZUŠ v Handlovej.
Prihlásiť sa môžete v hudobnom
odbore - predmet:
-

klavír, keyboard, organ
gitara
violončelo
hudobná skupina: rock, pop, folk

… ďalej sa môžete prihlásiť v skupinových predmetoch:
- literárno – dramatický odbor:
herectvo, recitácia, malé javiskové
formy, tvorivá dramatika
- výtvarný odbor: kresba, grafika,
lynorit, hlina, origami …
- tanečný odbor: moderný tanec,
scénický tanec, ľudový tanec …
Tešíme sa na Vás !!!

Vatu vernisáž
4. augusta 2015 bola v Karpaty Art
Gallery vernisáž výstavy VATU, ktorá sa každoročne koná ako súčasť
celoslovenskej postupovej súťaže
amatérskych výtvarníkov. Už 3.
ročník výstavy opäť ukázal, aké veľké
talenty ukrýva Handlová. Porota v
zložení Mgr.art Miriam Kasperkovičová, učiteľ výtvarného odboru ZUŠ
Handlová Tomáš Klenko a majiteľka
galérie Helena Galbavá mali náročnú
úlohu pri oceňovaní najlepších diel.
Spomedzi 14 súťažiacich napokon
ocenili Helenu Kmeťovú, Silviu Sirotňákovú, Denisu Palasthyovú a čestné
uznanie si prevzali Anna Sklenková,
Vojtech Hegli a Anna Neubauerová.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na vernisáži výstavy zúčastnili. Veľká vďaka
patrí porote a autorom, ktorí na
plátne zanechali kúsok seba. Zvlášť
ďakujeme pánovi Stolárikovi, ktorý
nám hrou na saxofón ešte väčšmi
zintenzívnil umelecký zážitok.
Všetci tí, ktorí chcete vidieť unikátne
diela od 16. autorov, máte možnosť
tak urobiť a prísť si prezrieť výstavu
v priestoroch našej galérie do 15. 9.
2015.
Karpaty Art Gallery
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Futbal v Novej Lehote
S končiacimi sa prázdninami Dom
kultúry Nová Lehota usporiadal
v sobotu 22.08.2015 na miestnom ihrisku II. ročník Steiger cup
– rozlúčka s prázdninami pre najmenších.
Za aktívnej podpory miestnych nadšencov bol usporiadaný futbalový
turnaj, súťaže a bicyklové preteky pre
deti aj dospelých. Celá akcia sa niesla
v duchu ,,Ide o zábavu“. Podujatie sa
medzi miestnymi obyvateľmi stretlo
s pozitívnym ohlasom, čoho dôkazom bola aj vysoká účasť súťažiacich

a výborná atmosféra a zábava až do
skorých ranných hodín.
Touto cestou zúčastnení ďakujú
všetkým sponzorom a prispievateľom, ktorí nám umožnili stráviť
vydarené víkendové popoludnie, na
ktorého III. ročník sa už teraz tešíme.

CVČ RELAX

Príprava volieb nástupníckeho
parlamentu v spolupráci so ŽŠR
28.9.2015 od 8.30 h
- stretnutie s koordinátormi ŽŠR
s cieľom zabezpečiť voľby do nástupníckeho DaMP-u

Plán na SEPTEMBER 2015

EKO TRH
9.-10.9.2015 o 8.00 h do 16.00 h
- výstava prác ľudových umelcov
a zberateľov. Určené širokej verejnosti. V starej budove CVČ oproti Dorke.

„BIG DAY“
12.9.2015 v HandPark-u
- popoludnie venované rodičom,
deťom a mládeži, privítanie nového
školského roka spojené s gulášom
a atrakciami pre deti.

Výsledky v mini futbale.
1. Silovci
2. Starci
3. Krásky z Lehoty
4. Krčma pod lipami
5. Halovci
6. Bla Bla Bla

Odborný seminár s externými vedúcimi
k otvoreniu nového školského roka.
9.9.2015 od 15.00 h, CVČ Handlová
V mesiaci september budú prebiehať športové súťaže žiakov ZŠ SASŠ
a 49. ročníka HŠH.

Plaváreň opäť otvorená Výsmech všetkým vodičom
Plaváreň mesta Handlová pozýva všetkých vodychtivých na
úvodné ranné plávanie v novej sezóne 2015/2016,
dňa 14. septembra 2015 od 6,30 hod.

Náš chodec - veterán
Atletika je kráľovnou športu a medzi
jej najvernejších poddaných patrí aj
69 ročný chodec Eduard Straka. Súťaží od roku 1960. V tomto roku zahájil
bez prerušenia svoju 56. chodeckú
sezónu. Aktuálne je na tom lepšie iba
Talian P. Andreotti so 60 sezónami.
Eduard Straka má v slovenskej histórii
tohto športu za sebou najviac sezón,
najviac nachodených kilometrov
(215 000) a najviac absolvovaných
pretekov (512). Patrí medzi najúspešnejších slovenských chodcov – veteránov. Na šiestich Majstrovstvách
sveta získal 3 bronzové medaily, na
devätnástich Majstrovstvách Európy
vybojoval 4 bronzy, 4 striebra a 1 zlato. Na tohtoročných Majstrovstvách
Slovenska „vychodil“ na veteránskej
trati v Nových Zámkoch bronz. Boli to
jeho 51. Majstrovstvá SR v rade a získaná medaila má v jeho doterajšej
športovej kariére poradové číslo 40.
Atletická liga mužov sa u nás organizuje od roku 1990. V rokoch 1991
– 2013 ju nahradil seriál Grand Prix.
Slovenský atletický zväz sa však vrátil k starej osvedčenej forme v roku

2014. V lige je 8 najlepších družstiev
Slovenska, súťaží sa v 18 disciplínach
a je bodovaných prvých 10 miest.
Eduard Straka mal ligovú premiéru
v Banskej Bystrici v roku 1965. Na
svojom konte má 18 ligových sezón
a 6 sezón Grand Prix. Tento rok sa na
10 km trati v druhom kole v Borskom
Mikuláši umiestnil na piatom mieste
a v treťom kole v Dubnici nad Váhom
na 5 km trati skončil štvrtý. Všetci jeho
súperi ešte ani neboli na svete, keď on
už súťažil.
Zverenec nášho veteránskeho chodca, juniorsky reprezentant SR Milan
Linkeš svoj prechod do kategórie
mužov nezačal najlepšie. Na Majstrovstvách SR v chôdzi na 20 km
v Poděbradoch vykročil do pretekov
správnou nohou. Po desiatich km
bol na sľubnom šiestom mieste, ale
po prekročení 11 km musel pre náhle
veľké bolesti kolena preteky predčasne ukončiť. Na dlhšie obdobie preto
vynechal tréningový i súťažný proces.
Po liečbe a úspešných kontrolných
vyšetreniach by mohol s návratom na
trať počítať na jeseň.
VMT podľa ES

Už vyše dva mesiace stojí v strede
cesty na Ul. 29 augusta dopravné
značenie, ktoré zakrýva jamu na
komunikácii. Presne v strede. Pred
križovatkou. Niet toho, kto by tu

jamu vyrezal a zalial asfaltom, hoci
na opačnom konci mesta prebieha
rekonštrukcia vozovky a všetky mechanizmy sú „na dohľad“.
VH

Výsledky Slovenského

Zajacove – Chleb – 3 km
Spiška
4. miesto
Spišková
1. miesto
Beh cez Mojtinské vŕšky – 10 km,
prevýšenie 560m.
Spiška
4. miesto
Spišková
1. miesto
Beh na Vtáčnik – 11 km prevýšenie
1140 m
Spiška
4. miesto
Spišková
2. miesto

pohára behu do vrchu
Beh na Zniev - 565 m, prevýšenie
475 m
Spiška
4. miesto
Spišková
3. miesto
Beh na chatu pri Zelenom plese
8,8 km, prevýšenie 666m
Spiška
4. miesto
Vrátna – Paseky 614 mnm
Cieľ poľudňový Grúň 146 mnm
Spišková
2. miesto
Fačkov - Kľak 8,5 km, prevýš. 810m
Spiška
4. miesto
Spišková
3.miesto

Horský Kros – Pruské, Vršatec
9 km, prevýšenie 534 m.
M-SR v behu do vrchu 2015
Spiška
4. miesto
Spišková
2. miesto

Šport
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Priateľský futbalový turnaj
V sobotu, 22. augusta 2015, sa
naši chlapci zúčastnili priateľského futbalového turnaja v meste
Šarišáp, ktoré je partnerským
mestom Handlovej.
Delegáciu viedol a najväčším fanúšikom našich bol primátor mesta
Handlová, Rudolf Podoba, ktorého
sprevádzali poslanci mestského
zastupiteľstva Jozef Maďar, Martin
Uríček (i vo funkcii trénera starších
žiakov) a Jozef Juríček (i vo funkcii
trénera mladších žiakov). Vo fanklube nesmela chýbať riaditeľka ZŠ
Školská, Ľudmila Pogádlová, učiteľka Andrea Ujčeková a Juraj Kindernaj - kustód a tlmočník.
Pred samotným turnajom absolvovali chlapci úmornú dvojhodinovú
cestu. Na jej konci ich čakalo malé
občerstvenie a legendárna bazilika
v Ostrihome. Dostali sa k nej „mačacou cestičkou“. Ide o prudké schody
vedúce k múrom baziliky. Riadne sa
zadýchali a to ešte nevedeli, že budú
musieť absolvovať točité schodisko
s asi 400 schodíkmi aj vo vnútri baziliky. Odfotili sa pri soche zobrazujúcej korunováciu prvého uhorského
kráľa Štefana I. Svätého, v útrobách

baziliky obdivovali poklad – kríž na
ktorý uhorskí králi skladali prísahu,
kňazské rúcha vyšívané z perál, barly,
prstene a mince zo zlata. V klenotnici
je aj mnoho kalichov. Jeden z nich daroval ostrihomskej bazilike samotný
Ján Pavol II. Na konci prehliadky čakal
neskutočný výhľad na okolie baziliky
a kupola s akustikou, akú má koncertná sieň. Využili príležitosť a zaspievali
si ľudovú pieseň sedemdesiat sukien
mala. Unavení z toľkých schodov sa
pobrali do Šarišápu, kde ich čakalo to,
pre čo sem prišli.

VOLCANO: tanečná sezóna 2015

Po doplnení v bazilike stratených tekutín nastúpili do zápasov. Hrali súčasne
starší i mladší žiaci na zmenšených
ihriskách. Zápas sa hral na 2- krát 10
minút. Bojovali statočne, počas prestávok v „polčasoch“ uskutočňovali
spolu s trénermi bojové porady, menili sa zostavy, hráči i brankári. Mladší
žiaci to vychytali síce až v poslednom
zápase, ale bojovnosť, odvahu a chuť
hrať mali od začiatku. Na víťazstvo
to síce nestačilo, ale v tomto turnaji
o víťazstvo nešlo. Najväčšou hodnotou bol zážitok. Oba tímy skončili na
Ďalší výnimočný rok je za nami.
Tancovali sme o dušu a stihli sme
toho naozaj veľa...
Oslávili sme naše 15. narodeniny,
ako inak, tancom. Ukázali sme, že
tanec je náš život a plná sála stojacich tlieskajúcich divákov pre nás
bola veľkou poctou a motiváciou.
Získali sme Cenu primátora za svoje
dlhoročné pôsobenie a reprezentáciu
mesta, naprázdno sme neobišli ani na
Oceňovaní kultúry v Prievidzi, odkiaľ
sme si odniesli cenu za úspech na
Majstrovstvách Európy 2014.

treťom mieste. Chlapci si našli nových
kamarátov. Mobilné telefóny boli v plnej pohotovosti, čo si navzájom posielali „friends requests“ na sociálnej
sieti. Po večeri boli pozvaní na Obecný
úrad v Šarišápe, kde každý dostal od
starostu malý darček. Najväčšiu radosť
mali z futbalových tričiek Šarišápu
a športovej fľaše. Každý z tímov si zo
Šarišápu odniesol svoju trofej a naši
si do autobusu smerujúceho domov
odniesli i odhodlanie pravidelne
navštevovať tréningy. Nabudúce to
bude určite lepšie.
VMT
Napriek všetkým povinnostiam nezabúdame na to, že v prvom rade sme
ako jedna rodina. Pre našich tanečníkov sme aj tento rok organizovali
maškarný ples, niekoľko workshopov,
vianočnú party, oslavy súťažných
úspechov, novinkou bol Deň pre
rodinu v prírode a chýbať nebude ani
letné tanečné sústredenie.
Našu činnosť môžete sledovať už aj
na Facebooku: SZUŠ VOLCANO.
Ďakujeme za podporu a tešíme sa na
novú tanečnú sezónu.
(krátené)

www.alusolid.sk

0905 981 459
Plastové a hliníkové okná za najlepšiu cenu
Mimoriadna akcia na vchodové dvere
Alusolid SK, s.r.o.

Geodetické práce - Milan Pukač, 1. mája 95, Handlová
- Zameranie a vytyčovanie stavieb a pozemkov
- Porealizačné zamerania
- Vecné bremená, kontrolné merania
Tel.: 0905 696 520, 046/5477 520
E - mail: pukacmilan@gmail.com, www.georeal.biz

Kamenárstvo Jalovec
♦ kamenárske služby
♦ urnové hroby od 250€
Podnikateľský inkubátor
Vás pozýva do svojich prevádzok:

Drogéria TEVOS, Obuv PEPE, Slovaktual
Textil MODAN, Pánske holičstvo,
Universal - maklérsky dom, Temporer,
Asterion, n.o.
Ponúkame služby aj počas rekonštrukcie
námestia. Vstup od Jednoty.

Stavebniny Horný koniec

www.kamenarstvo-sf.sk, 0917 112 177
SHOPSklenné
SKLENNÉ
Army Shop
A Army
Zľavy až do 30%
KAPSAČE BDU
15,90 € 11,90 €
K Mošnička
1,50 €
Veľká
poľná
2,50
C Bundokošela 1,00 €€
Arizona Coyot
10,00 €
I Obuv
telefón:
0902 584 948
ST, Št: 14.00 - 18.00
A UT,
SO:
9.00 - 13.00

Prenájom priestorov
- SVADBY
- KARY
- OSLAVY
- Firemné podujatia
Podnikateľský inkubátor
Komplet služťby+ foto

046/ 5444013

0905 259 192

- predaj stavebného materiálu, pletiva, oceľ. profilov, reziva..
- predaj profi/ hobby náradia, dymovodov, náterov, lakov

- predaj vymývanej dlažby 2cm + doplnky
(soklík, schodíky a pod.)
-

Akcia na kanalizačný materiál

(drenážne rúry, odpadné rúry, plastové rúry,
kanalizačné rúry, tvarovky, vonkajšia kanalizácia...
- predaj krmiva pre zvieratá
Dovoz tovaru priamo k vám!
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