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Máme za sebou oslavy Handlov-
ských katarínskych dní, prvú ad-
ventnú nedeľu a aj Mikuláš už má 
určite nachystané balíčky. A tak 
niet pochýb, že sa blížia najkraj-
šie sviatky roka – Vianoce. Verím, 
že sa už na chvíle oddychu, ktoré 
sa s nimi spájajú, tešíte rovnako 
ako ja. 
Tento rok naozaj nebol ľahký. 
Turbulencie v eurozóne, ale aj 
na domácej politickej scéne, 
nervozita, neistota... Takmer 
každý má obavy z budúcnosti. 
Aj v týchto ťažkých časoch, alebo 
možno práve v týchto ťažkých 
časoch, vás chcem poprosiť 
o láskavosť. Určite každý z vás 
má doma niečo  - hračku, knihu, 
školskú tašku... – čo nepotrebuje. 
Nájdite kúsok vianočného papiera 
a zabaľte prvý darček už teraz. Do 
16.decembra ho môžete priniesť 
na sociálne oddelenie v DORke, 
alebo ho prineste 10.decembra 
na benefičné podujatie Handlov-
ská kapustnica. Urobíte radosť 
niekomu, kto to naozaj potrebuje. 
Lebo Vianoce nie sú len o od-
dychu a hojnosti. Sú aj o láske 
k blížnemu, o spolupatričnosti 
a vzájomnej pomoci.        Prajem 
Vám presne také Vianoce - plné 
lásky, porozumenia a pocitu, že 
v keď nám bude ťažko, vždy sa 
nájde niekto, kto nám podá po-
mocnú ruku.

Krásne Vianoce, priatelia!
Rudolf Podoba,

primátor Handlovej

Výnimoční
Katarína nám dáva symbolické hranice roka 
v našom meste - od Kataríny po Katarínu. 
Na počesť výročia posviacky kostola, na deň 
patrónky, sa oslavujú Handlovské katarínske 
dni. Veríme, že pripravený Katarínsky jarmok 
i ďalší program boli príjemným spestrením 
a miestom, kde Handlovčania stretli svojich 
známych a priateľov. Súčasťou Handlovských 
katarínskych dní je udeľovanie ocenení mesta. 

Aj tento rok si nominanti prebrali ocenenia z rúk 
primátora mesta Ing. Rudolfa Podobu, za účasti 
poslaneckého zboru v piatok 25.11.2011 na 
Slávnostnom mestskom zastupiteľstve. Verejné 
poďakovanie výnimočným ľuďom sa konalo 
v konferenčnej sále Podnikateľského inkubátora. 
Všetky ocenenia mesta prešli hlasovaním v po-

slaneckom zbore. Tie tohtoročné poslanci schvá-
lili na 10. zasadnutí, konanom dňa 27. októbra 
2011 a ku každému oceneniu prijali uznesenie. 

Cena mesta
K cene mesta sa viaže plaketa mesta, finančná 
odmena vo výške 332 eur a listina.
Ceny mesta v tomto roku boli v zmysle Štatútu 
mesta udelené: 
Michalovi Kanianskemu za mimoriadny 
ľudský počin.
Michal je na prvý pohľad obyčajný mladý človek, 
študent handlovského gymnázia Ivana Bellu. 
Pýtali sme sa aj v škole, čím vyniká. Vraj má rád 
futbal, ktorý sa stal jeho koníčkom už od detstva, 
zapája sa do stredoškolskej odbornej činnosti 
a vždy rád pomôže.  Michal dokázal niečo výni-
močné. (pokračovanie na str. 3)

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov Vám želajú vaše 
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Všetkým Handlovčanom 
a im blízkym prajeme 
Vianoce plné rodinnej 
pohody.

Primátor mesta Handlová 
Ing. Rudolf Podoba,

poslanci MsZ a zamestnanci mesta

Na Katarínu sme odovzdávali ceny mesta

Michal Kaniansky preberá cenu  z rúk primátora mesta

O Vianociach
 Každé ročné obdobie má svoje charakteris-
tické čaro, svoju atmosféru. Ku každému sa 
viažu zvyky a obyčaje, ktoré ľudia dedili po 
generácie a ktoré rokmi obohacovali. 
Asi najkrajším obdobím, ktoré sa síce stá-
ročiami doplňuje o nové prvky, zostal čas 
vianočný. 
 Narodenie Ježiša Krista, čiže Vianoce, sa 
vo všeobecnosti mylne považuje za najväčší 
a najvýznamnejší kresťanský sviatok. Cirkevné 
učenie o teologických aspektoch Kristovho 
života sa však začalo rozvíjať až začiatkom 
4. storočia. Prvý písomný prameň, v ktorom 
sa sviatok  spomína, vznikol v r. 354 v kalen-
dárnych záznamoch Depositio episcoporum et 
Depositio martyrum. Slovo Vianoce pochádza 
z nemeckého slova "Weihnacht", čo v doslov-
nom preklade znamená Svätá noc, teda noc 
narodenia. 
 Kresťanské vianočné sviatky sa začali kon-
com novembra po Kataríne a na Ondreja, keď 
bol vyhlásený adventný pôst. Vtedy boli zaká-
zané spoločné zábavy, svadby, nesmelo sa ani 
tancovať. Štvortýždňové obdobie adventu sa 
končilo na Štedrý deň, v deň slnovratu. 
Gazda pracoval počas celého dňa okolo hos-
podárstva, na večer odišiel rodine vinšovať 
šťastie. "Vinšujem vám, vinšujem, Adama a 
Evy, aby vám dal Pán Boh zdravie, šťastie, 
požehnanie, a všetko, čo si od Pána Boha 
prajete." Deň pred Štedrým večerom sa zo 
sýpky priniesla múka zo žita, aby bola teplá a 
cesto na chlieb a koláče dobre kyslo. Gazdiná 
nesmela odísť z domu. Musela napiecť čers-
tvého chleba, koláčov a pripraviť večeru. Keď 
sa gazda vrátil domov, spolu s deťmi vyzdobil 
stromček, borovicu, jedličku či smrek. Ozdoby 
boli skromné: sviečky, slamené hviezdičky, 
pozlátené orechy, klásky z jačmeňa, oplátky 
a jabĺčka. Potom stromček zavesil na hradu 
do rohu izby.
 Tradičný, rokmi dedený, bol aj výber šted-
rovečerných jedál, ktorý symbolizoval hojnosť. 
Na Božie Narodenie - prvý sviatok vianočný, 
sa nemalo nič robiť a  návštevy v domoch boli 
nežiadúce. Na sviatok sv. Štefana - druhý svia-
tok vianočný, bola voľnejšia zábava, chodilo sa 
koledovať a  vinšovať vzájomne rodinám. 
V posledný deň v roku - na Silvestra, chodila 
celá rodina do kostola na litánie. Na staro-
ročnú večeru sa po spoločnej modlitbe jedli 
opäť oplátky s medom ako na Štedrý večer.  
Silvester - posledný deň v roku sa neoslavoval 
zábavami ako dnes. Prvý deň roku - Nový rok 
bol dňom vzájomného vinšovania. Ľudia si 
podávali ruky, doma či na ulici, na dedine aj 
v meste.  Želali si jeden druhému šťastný nový 
rok. V tento deň chodili muži a chlapci do do-
mov príbuzných a známych s vinšom:
„Vinšujem vám tento nový rok, aby vám dal 
Pán Boh zdravia, šťastia, Božieho požehnania 
a po smrti duševného spasenia. Pochválen 
Pán Ježiš Kristus“.
 Vianočné obdobie, spojené s rozoberaním 
vianočného stromčeka sa končilo na Troch 
kráľov. 
 Prežime tie najkrajšie dni  v roku spo-
ločne, slávme sviatok rodiny, sviatky pokoja 
a radosti.

Jana Oswaldová, členka Komisie kultúry, 
CR a pamätihodností mesta

Vianočné recepty
Linecké koláčiky
Suroviny: 
250g hladkej múky, 120g práškového cukru, 130g 
masla alebo margarínu, 1 vajce, postrúhaná citró-
nová kôra, vanilkový cukor, ríbezľový lekvár 
Postup: 
Z múky, cukru, masla, vajca, postrúhanej citróno-
vej kôry a vanilkového cukru vypracujeme cesto, 
vyvaľkáme ho a povykrajujeme z neho kolieska 
(srdiečka, hviezdičky a pod.). V polovici koliesok 
vykrojíme stred vykrajovačkou s priemerom 1cm a 
každý druh osobitne upečieme. Vychladnuté kolieska pospájame ríbezľovým lekvárom (nevykroje-
né koliesko s vykrojeným). 

Vianočné ľadové kocky
Suroviny:
Hrubá múka na vysypanie a tuk na vymastenie 
plechu.
Na cesto: 1 dcl vody, 200 g hrubej múky, 4 vajcia, 
300 g práškového cukru, 100 g mletých vlašských 
orechov, 1 prášok do pečiva.
Na plnku: 6 dcl mlieka, 250 g masla, 100 g mletých 
vlašských orechov, 6 PL hrubej múky, 240 g práš-
kového cukru.
Na polevu: 50 g tuku, 100 g čokolády.
Postup:
Cesto: žĺtky vyšľaháme s cukrom a vodou, pridáme 
múku, prášok do pečiva a orechy. Zvlášť vyšľaháme 
dotuha bielky a vmiešame k pripravenej zmesi. Plech 
vymastíme,  vysypeme múkou, nalejeme cesto, rúru 
vyhrejeme na 180° C a pečieme asi 20 min.

Plnka: z mlieka, múky uvaríme hustejšiu kašu a necháme za občas-
ného miešania vychladnúť. Cukor s maslom vyšľaháme, pridáme 
orechy a zašľaháme aj vychladnutú kašu. Hotovú plnku natrieme na 
vychladnuté cesto.

Poleva: čokoládu rozpustíme s tukom, teplú nalejeme na koláč a 
necháme stuhnúť.

Vianočný vaječný likér
Suroviny:
6 vajec, 1 konzerva salka, 170 - 200 g práškového cukru, 3 dcl 
rumu alebo vodky.
Postup:
Žĺtky s práškovým cukrom vyšľaháme ručným mixérom do peny. Za 
stáleho miešania pridáme salko, rum a poriadne vymiešame. Hoto-
vý vaječný likér nalejeme do fliaš a necháme odstáť aspoň 2 dni.

Pekné Vianoce
Vám želá 

Asterion, n.o.



ZUMBA - tancom ku zdraviu

Zumba je jedinečná  tanečná aktivita bez rozdielu veku , váhy  či  fyzickej  
kondície. Vznikla spojením tancov cumbia, merengue, mambo, rumba, 
salsa, cha-cha a ďaľších tanečných prvkov a stala sa najpopulárnejšou 
na svete. Pod odborným vedením inštruktorky Zumby, Petry Tomaší-
kovej, si ich pravidelne dvakrát týždenne osvojujeme a zdokonaľujeme, 
v pondelok a vo štvrtok o 18.00 hod v telocvični SPŠ v Handlovej. 
Príďte aj Vy spáliť až 2000 kalorií, spevniť telo a hlavne sa dobre zabaviť.  
Neklopte, len vstúpte a tancujte s nami!   
           Handlovské „zumbošky“

Nech sú aj tieto Vianoce 
plné spokojnosti, radosti, 
bohaté na čarovné chvíle 
a splnené priania. 

A v novom roku nech Vás 
sprevádza úspech, šťastie, 
zdravie a láska.

Srdiečka 2011 – vyhodnotenie
Vyberte víťazné foto a pošlite nám ho: * telefonicky, sms: 0915 769 500 ( PO-PI od 7.00 do 15.00) 
* mailom:  sekretariat_asterion@inkubatorhandlova.sk  * poštou (korešpondenčný lístok...): Asterion, n.o. Námestie baní-
kov č.5, 972 51 Handlová * osobne: Podnikateľský inkubátor, kanc. č. 314.

Každý hlasujúci má možnosť poslať iba 1 hlas, hlas je platný iba po zanechaní tel. čísla hlasujúceho. 
Termín posielania hlasov je do 20.12.2012. Majiteľ víťaznej fotografie získa zdarma foto vo formáte A1.
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Jan Spevár
poslanec MsZ Handlova

Kadeti ŠBK postúpili
Kadeti Školského basketbalového klubu Handlová odohrali základnú časť ligy 
kadetov /mladších dorastencov/ a postúpili do skupiny najlepších 12 družstiev, 
ktorá odohrá ďalšiu časť súťaže dlhodobo každý s každým, z ktorej prvé 4 druž-
stvá budú hrať vo finálovom turnaji /final four/ o titul majstra Slovenska.
O postup sa zaslúžili: tréner Milan Linkeš, ved. družstva František Dolník
Hráči : Miroslav Mátych 274 bodov, Michal Dolník 210, Daniel Javúrek 180,  
Maroš Minárik 99, Andrej Matuškovič 95, Patrik Seleši 69, Peter Vantech 56, 
Milan Linkeš 48, Juraj Šuník 43, Jakub Krnčok 30, Rado Prokein 23, Tomáš 
Krč 8, Jakub Papp 6, Peter Čertík, Viliam Dobrotka a Robo Vantech.
Zo skupiny západ aj východ postúpilo prvých 6 družstiev.
V konečnej tabuľke DL Kadetov skupiny Západ sa ŠBK Handlová umiestnil s 12 
víťazstvami a dvoma prehrami na druhom mieste za MBK Karlovka Bratislava.
Kompletnú tabuľku nájdete na www.handlova.sk. šport – ŠBK Handlová.

Jaroslav Daubner 

IX. ročník -  Maratón v aerobiku
Viete, ako sa môže stať „veľká“ sála za  hodinu „malou“? Nie? 
Nebojte sa, v Handlovej sa žiadne zázraky nekonajú. Vysvetle-
nie je celkom jednoduché.  Prázdninový piatok 28.10.2011 sa 
skoro stovka detí  rozhodla vstať skôr ako pred obedom, stráviť 
deň v pohybe v CVČ Relax a podať hrdinský športový výkon 
v  „aerobikovom“  maratóne. Kúzlo je prezradené, to len veľká 
spoločenská sála v Relaxe pri takom množstve cvičiacich det
a aj divákov zrazu vyzerala maličká. 
Súťažilo sa v štyroch kategóriách a troch kolách po dvadsať 
minút a vo štvrtom 30 minútovom kole. Spotené tričká boli 
dôkazom, že deti cvičili na plný výkon a desaťminútová prestáv-
ka po každom kole bola svetielkom na konci tunela. Prvá 
kategória - deti od 3 do 8 rokov musela zdolať dve kolá, druhá 
kategória od 9 do 10 rokov tri kolá, a tretia a štvrtá kategória 
detí od 11 do 12 rokov a od 13 do 16 rokov štyri kolá. Víťazov 
určila 5 – členná porota v zložení Mgr. Andrea Ujčeková, Mgr. 
Michaela Lachová, Mgr. Petra Grígerová, Karol Baján, Mária Ko-
tríková. A veru spotila sa aj porota,  pretože vybrať najlepších, 
keď najlepší sú všetci, je tiež obrovský výkon.
Celkovo si na  náročný štvorhodinový maratón prišlo zacvičiť 
98 detí a z toho si prišli s dievčatami zmerať kondičku a odvahu 
aj 16. chlapci.  Predcvičovali skúsené trénerky aerobiku Mgr. 
Andrea Ujčeková, Mgr. Michaela Lachová, Mgr. Petra Grígerová. 
Vďaka mestu Handlová a sponzorom bol odmenený každý, kto 
náročný maratón nevzdal. Víťazi okrem vecnej ceny získali aj 
cennú športovú trofej v podobe bohyne víťazstva „Viktory“. 
Už teraz sa tešíme na X. ročník. Bude nás ešte viac? 

Beáta Déliová, CVČ Relax 

Stretnutie s Mikulášom
5.12 o 17.00
Námestie baníkov

Chcete mať fotku vašich 
detí s Mikulášom?

Návštívte  (po skončení programu na námestí )

Mikulášsky fotoatelíér 
pred Podnikateľským inkubátorom 
(3 euro 1 foto 9x13 cm, každé ďalšie foto 0,35 eur)

Hľadáte miestnosť na koncoročné posedenie?
Podnikateľský inkubátor Handlová - 046 5444 013
09015 769 500,   sekretariat_asterion@inkubatorhandlova.sk

- inzercia - 


