
4 Informácie zo samosprávyHandlovské         noviny www.handlovskenoviny.webnode.cz

V úvode októbrového zasadnutia 
poslaneckého zboru odovzdal 
primátor mesta Rudolf Podoba 
menovacie dekréty novozvoleným 
mládežníckym poslancom. Novým 
primátorom Detského a mládež-
níckeho parlamentu sa stal Viktor 
Kirschner. V nakladaní s majetkom 
mesta poslanci schválili dva odpre-
daje pozemkov. 

Správy o výchovno – vzdelávacej 
činnosti poslancom predložili 
zástupcovia handlovských základ-
ných, materských a umeleckých 
škôl. Konateľ mestského bytového 
podniku informoval poslanecký 
zbor o prideľovaní bytových a ne-
bytových priestorov za tretí štvrťrok. 
Dobrá správa je, že priestory zubnej 
ambulancie po MUDr. Pálešovi pre-
berá zubná lekárka MUDr. Kittelová. 
Po ňom vystúpila hlavná kontrolórka 
so správou o vykonaných kontro-
lách za tretí štvrťrok 2011. Všetky 
informatívne správy poslanci vzali 
na vedomie.

V ďalšom bode schválili nominácie 
na výročné ceny mesta, ktoré sa 
každoročne udeľujú počas Hand-
lovských katarínskych dní. Vedúca 
ekonomického oddelenia Milica 

Pravdová predložila poslaneckému 
zbroru monitorovaciu správu k pro-
gramovému rozpočtu mesta k 30.jú-
nu 2011. Zároveň navrhla tretiu 
úpravu rozpočtu na rok 2011.  Hlav-
ným dôvodom boli nižšie príjmy 
a výdavky  za prvý polrok. Poslanci 
navrhovanú úpravu rozpočtu schvá-
lili. V rôznom predložili pracovníci 
odboru regionálneho rozvoja dva 
návrhy projektov. Projekt Živý les pre 
budúce generácie a ďalší s názvom 
spolupráca a prenos know – how vo 
využívaní odpadu poslanci schválili. 

Úvod novembrového zastupiteľstva 
tradične patril  nakladaniu s majet-
kom mesta. Poslanci schválili kúpu 
pozemkov pod cestu na Mlynskej 
ulici a jeden prevod majetku mesta. 
V prípade prevodu majetku ide o vy-
riešenie 20 rokov trvajúceho sporu 
ohľadom priestorov bývalej Očnej 
optiky na Mierovom námestí. Mesto 
a podnikateľ sa nakoniec mimosúd-
ne dohodli a tak sa možno konečne 
dočkáme, že v týchto priestoroch 
niečo bude.

V ďalšom bode  poslanci schválili 
kalendár celomestských podujatí 
na rok 2012. Je v ňom 9 podujatí 
v rámci osláv a pamätných dní, 16 

kultúrno-spoločenských podujatí, tri 
jarmoky a 15 športových podujatí. 
Schválili aj plán práce hlavnej kont-
rolórky na 1.polrok budúceho roka. 
Materiál je otvorený a je možné ho 
dopĺňať podľa potreby. Schvaľova-
cím procesom prešiel aj plán za-
sadnutí mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva na 1.polrok 2012. 
Zastupiteľstvo bude aj v budúcom 
roku v mesačnom cykle, ktorý sa 
handlovskej samospráve osvedčil.
Vedúci krytej plavárne Vladislav Šúr 
predložil návrh 1.úpravy rozpočtu 
plavárne. Tržby z predaja služieb 
mierne klesli a tak bolo treba roz-
počet zreálniť. Transfer od mesta 
zostáva nezmenený a rozpočet je aj 
po úprave vyrovnaný.

Jediným bodom rôzneho bolo 
riešenie problematiky Regionálnej 
televízie Prievidza. Po rozsiahlej 
diskusii väčšina poslancov oba zá-
mery – navýšenie vkladu Handlovej 
v spoločnosti RTV Prievidza o 2770 
Eur a zmenu programovej štruktúry 
na denné správy, ktorá si v budú-
com roku vyžiada 35 percentné 
navýšenie nákladov schválili. V dis-
kusii nikto nevystúpil a tak primátor 
ukončil rokovanie novembrového 
zastupiteľstva. 

Rd

Z rokovaní mestských zastupiteľstiev Primátor mesta 
rokoval 
Vážení Handlovčania, 
v stálej rubrike vám opäť prináša-
me prehľad z rokovaní primátora 
mesta v mesiacoch október/no-
vember  2011. Témy stretnutí sú 
i pre vás ukazovateľom, v akých 
smeroch sa snaží vedenie mesta 
o rozvoj Handlovej.

Primátor mesta absolvoval:
• Pietny akt – Pamiatka zosnu-
lých
• Pracovné rokovanie s Minis-
trom ŽP na témy – Stabilizačný 
násyp, Banské múzeum, Hydroter-
málny vrt
• Pracovné stretnutie FIN.M.O.S 
- osvetlenie
• Pracovné stretnutie s dôstoj-
ným pánom Mgr. Holbíkom 
• Valné zhromaždenie RTV 
Prievidza 
• 11.  zasadnutie Mestskej rady 
mesta Handlová
• Pracovné rokovanie – Hydro-
technológia Bratislava
• Rada združenia baníckych 
spolkov a cechov SR
• Gremiálna porada
• 11. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva mesta Handlová
• Handlovské katarínske dni 
2011 – Slávnostné mestské zastu-
piteľstvo spojené s oceňovaním  
ľudí, ktorí významne prispeli k 
rozvoju mesta a šíria dobré meno 
Handlovej doma i v zahraničí,  
Slávnostná sv. omša ku cti sv. 
Kataríny
• 12. zasadnutie Mestskej rady 
mesta Handlová – rozpočty
• Slávnostný aktív pri príležitosti 
osláv 20. výročia založenia Olym-
pijského klubu v regióne horná 
Nitra 
• Vykonanie obradov - sobášov 
a uvítaní do života v obradnej 
miestnosti MsÚ 

Pozvánka 
Primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba zvoláva v decembri 
dve mestské zastupiteľstvá.
Prvé sa bude konať vo štvrtok 
8.decembra 2011 a druhé vo 
štvrtok 13. decembra 2011, vždy 
o 14.00 h vo Veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ Handlová.
Pozvánky s programom nájdete 
na www.handlova.sk, vo vývesnej 
tabuli pred MsÚ a na plagátových 
plochách mesta. Rokovania posla-
neckého zboru sú verejné.

Ocenenie z rúk ministra 
si prevzali Handlovčania
21.11.2011 - Bratislava

Pri príležitosti Dňa študentov prijal 
minister školstva, vedy, výskumu 
a športu Eugen Jurzyca   päťdesiat 
úspešných študentov Slovenskej re-
publiky, ktorých ocenil Pamätným lis-
tom svätého  Gorazda. Ide o najvyššie 
vyznamenanie, ktoré udeľuje minister 
vo svojom rezorte. Na slávnostnom 
akte oceňovania  odzneli mená štu-
dentov z Bratislavy, Košíc, Prešova 
... a šesťkrát sa spomenulo mesto 
Handlová s menami študentov, ktorí 
svoje mesto dôstojne reprezentovali 
a zviditeľnili. Za  Gymnázium Ivana 
Bellu boli ocenení Nora Paľovová 
a Dominika Šalamonová a za Stred-
nú odbornú školu si prevzali Pamätný 

list Jozef Pochyba, Patrik Ivaška, 
Roman Švec a Roman Stejskal.  
Medzinárodné úspechy  týchto mla-
dých ľudí obstáli v silnej konkurencii 
s oveľa väčšími a mnohopočetnejší-
mi školami a sú dôkazom toho, že 

aj malé školy v malom meste  sú 
schopné pripraviť svojich zverencov 
tak, aby úspešne reprezentovali seba, 
školu, mesto i Slovenskú republiku 
v zahraničí.

Mgr. Dagmar Strmeňová

Ďakujem za všetkých 
škôlkárov
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, Via-
noce. Práve v tento čas si ľudia preu-
kazujú viac úcty, lásky a pozornosti. 
Chcela by som vo svojom mene 
poďakovať vedeniu Materskej školy 
Ul. SNP 27, za trpezlivosť ochotu, 
spoluprácu a ľudský prístup v týchto 

nie práve najľahších časoch pre náš 
rezort. Moje poďakovanie patrí pre-
vádzkovým pracovníkom za ochotu 
pri zastupovaní, pani kuchárkam za 
výbornú stravu, pedagogickým pra-
covníkom za lásku, trpezlivosť krea-
tivitu, ktorú vnášajú do svojej práce 
pri výchove a vzdelávaní budúcej 
generácie. 

Jana Gurinová, zástupkyňa 
elokovaných tried na Morovnianskej ceste  

PETER STAŠÁK 
so svojimi hosťami
Príďte si vypočuť vianočné melódie 
z jeho CD „Šťastné a veselé Viano-
ce“, či najpopulárnejšie piesne z je-
ho dlhoročnej úspešnej speváckej 
kariéry do Vianočnej Kaviarne Slávia 
12. decembra 2011 o 19,00 h.
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Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 

sa v mesiaci NOVEMBER  dožili
Žofia  Martišová
Mária  Hazuchová
Mária  Šuriová
Anna  Nemcová
Imrich  Machalik
Matej  Gajdoš
Jozef  Rybár
Margaréta  Bobríková
Ján  Čík
Jozef  Hehejík
Lýdia  Danková
Milan  Vajdiar
Anna  Kráľová
Margita  Fábryová
Terézia  Centášová
Gabriela  Žedeniová
Alžbeta  Illešová
Walter  Weissabel
Anna  Tonhauserová
Paulína  Paxnerová
Emília  Pálinkášová
Margita  Igazová
Štefan  Vagáň
Pavel  Mojžiš
Žofia  Kóňová
Anna  Pavšurová
Jozef  Priwitzer
Ladislav  Daubner
Ján  Sobota
Walter  Breuer
Vladimír  Král
Mária  Koczianová

Zapísala: Renata Strážovská

matrikárka

Narodené detičky 
október/ november  2011

Lukáš  Bordáč
Lukáš  Čevela
Patrik  Priehoda
Stanislav  Blaho
Peter  Mäsiar
Denis  Baláž
Adam  Dujsík
Timea  Ivaničová
Miriam  Struhárová

Mesto Handlová žiada občanov 
mesta, aby ku kontajnerom dá-
vali len veľkoobjemný odpad, t.j. 
taký komunálny odpad, ktorého 
rozmery alebo množstvo neu-
možňuje  zber zbernými nádobami 
(bytové zariadenia a doplnky). Do 
veľkoobjemného odpadu nepatrí 
biologický odpad (tráva, konáre, 
lístie,...), stavebný odpad  (suť, 
okná, dvere,...), elektrické a 
elektronické zariadenia. Odpad je 
potrebné vyložiť večer pred dňom 
zberu, resp. ráno do 6.00. 

KBV - obytné domy, paneláky  
 Pondelok 5.12.2011
IBV - rodinné domy 
 Utorok 6.12.2011
Mestské časti - Horný koniec
Nová Lehota, Morovno 
 Streda 7.12.2011

Sledujte aj nový kalendár zvozu 
veľkoobjemného odpadu na rok 
2012. Nájdete ho na www.handlo-
va.sk v priebehu mesiac december 
2011.

Zvoz separovaných zložiek 
odpadu
V mesiaci december 2011 sa 
budú jednotlivé zložky zvážať na-
sledovne: 

plasty    7. a 21. 12. 2011 
papier  14. a 28. 12. 2011
Žiadame obyvateľov mesta, aby 
v prípade plastových odpadov 
(PET fľaše) a objemnejšieho pa-
pierového odpadu tento stláčali 
a neznižovali tak kapacitu kontaj-
nerov na ich zber. 

Ďakujeme!  

Ďakujeme všetkým Handlovča-
nom, ktorí sa aktívne zapojili do 
separácie v meste a veríme, že 
v roku 2012 sa pridajú i ďalší. 
Ochrana životného prostredia je na 
nás všetkých.
Začiatkom roka 2012 budú Hand-
lovčanom do schránok doručené 
nové kalendáre na zber  separo-
vaných zložiek odpadu. Tí, ktorí 
dostávajú Handlovské noviny do 
schránok, ich nájdu v novinách.

Príjemné prežitie Vianoc prajú 
zamestnanci

HATER Handlová spol. s r.o.

Zber veľkoobjemného odpadu na mesiac december 2011

Opustili nás 
október/ november  2011

Jozef  Lachký  69 r.
Štefan  Holub  76 r.
Štefan Nevigiyánszki  71r.
Karol  Tatár  36 r.
Pavol  Choluj  62 r.
Peter  Horecký  74 r.

František Neuschl  86 r.
Marcel  Ištok  23 r.
Eduard  Dérer  69 r.
Milan  Ištok  49 r.
Miloslav  Beer  79 r.
Irena  Cangárová  86 r.
Terézia  Bačová  77 r.
Mária  Bederková  81 r.
Emília  Pittnerová  85 r.

Vyberanie a podpaľovanie kontajnerov 
je prečin poškodzovania cudzej veci
Vyberanie odpadu zo separačných nádob, či podpaľovanie kontaj-
nerov sú javom, ktorý v poslednej dobe v našom meste vidíme stá-
le častejšie.  Aj keď sme niekedy svedkami tejto činnosti, nechceme 
mať nepríjemnosti s jej nahlasovaním a mlčky ju tolerujeme. 

Odfoť si svoj kontajner 
je občianska aktivita, ktorou chceme prispieť 

k ochrane spoločného majetku. 
Nafoťte akékoľvek poškodzovanie či vyberanie odpadu z kontajnerov a 
tieto fotky pošlite anonymne na handlovske.noviny@gmail.com. My 
tieto fotky postúpime v zmysle zákona a budeme spolu s vami pozorne 
sledovať ako táto naša občianska aktivita dopadne.                         VH 

Zhoreli peniaze 
Handlovčanov

Na Dni otvorených dverí  v samo-
správe mesta koncom októbra mali 
možnosť Handlovčania vidieť pred 
MsÚ zhorený kontajner na zber 
papierového odpadu. Ďalších päť 
zhorelo počas nasledujúceho ví-
kendu. Okrem šíriaceho sa zápachu 
bola masa zhoreného plastu plná 
obhoreného vytriedeného papiera.  
Predstavte si, že v ňom zhorela nie 
len námaha Handlovčanov papier 
vytriediť, ale aj peniaze, ktoré pla-
tíme do systému odpadového hos-
podárstva v našom meste. Jeden 
kontajner (1100 l) stojí 460 eur a za 
roky 2010 a 1. polrok 2011 to stálo 
nás všetkých 7500 eur. Za posled-
ný októbrový víkend číslo stúplo 
niekoľkonásobne o sumu 2300 eur. 
Takmer 130 Handlovčanov zaplatilo 

za ohňovú šou jednému človeku.
Boli to obyvatelia Handlovej, ktorí 
zaregistrovali horiace kontajnery, 
neváhali a privolali políciu a násled-
ne aj hasičov. Včasným zásahom 
sa podarilo príslušníkom MsP Han-
dlová zachrániť šesť kontajnerov, 
ktoré stihli odtiahnuť alebo zahasiť 
ručným hasiacim prístrojom, ktorý 
sa nachádza v služobnom aute. 
Poďakovanie patrí tým, ktorí ne-
váhajú a volajú príslušné pomoc 
na záchranu majetku mesta alebo 
obyvateľov.

Sú nás všetkých
V júni tohto roku sme aj Handlov-
ských novinách informovali, že 
kontajnery na odpad patria nám 
všetkým. „Kuka“ nádoby a  kon-
tajnery 1 100 litrové na komunálny 
odpad nie sú vlastníctvom fyzic-
kých osôb nepodnikateľov. V praxi 
to znamená, že ak máte pred ro-

dinným domom, bytovým domom 
plný kontajner, môžete komunálny 
odpad vložiť do ktorejkoľvek prázd-
nej nádoby na komunálny odpad 
vo vašej blízkosti. (Slušnosť je 
však namieste a v prípade, že 
vaša nádoba je už plná, informujte 
svojho suseda). Kontajnery sú 
v meste rozmiestené tak, aby 
kapacitne postačovali, ak ich bude 
ubúdať, stačiť nebudú.

JP + MsP
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Mestská polícia informuje...
Mestská polícia zaznamenala za mesiac október - no-
vember 2011 (od 19.10.2011 do 20.11.2011) celkom  
403 udalostí. Zaevidovaných bolo  87 priestupkov, 
z ktorých bolo  33 oznámených občanmi mesta. 
Za uvedené obdobie bolo zistených 53 dopravných 
priestupkov.

Priestupky porušením VZN:
VZN č. 4/2005 o nakladaní s komunálnym odpadom 
a stavebným odpadom – 1 priestupok,
VZN č. 10/2005 na úseku  chovu a držania psov na území 
mesta – 7 priestupkov, VZN č. 1/2009 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach –1 priestupok, VZN č. 6/2010 o dodržiavaní 
verejného poriadku a verejnej čistoty – 2 priestupky,
VZN č. 10/2010 o podmienkach predaja, podávania a po-
žívania alkoholických nápojov – 2 priestupky. Proti ma-
jetku bolo zistených alebo oznámených 14 priestupkov, 
z ktorých sa v dvoch prípadoch prečinu krádeže dopustili 
mladistvé osoby.  
Zákroky sa vykonávali aj na úseku verejného poriadku, 
kde MsP riešila celkom 6 priestupkov, z ktorých boli tri 
prípady rušenia nočného kľudu a tri priestupky boli na 

úseku verejného pohoršenia. Proti občianskemu spoluna-
žívaniu bol oznámený jeden priestupok.      
Príslušníci mestskej polície odchytili 8 túlavých psov, 
ktorí boli umiestení v útulku. Z toho 6 psov vrátila MsP 
pôvodným majiteľom. Príslušníci MsP vykonali za uve-
dené obdobie 167 zákrokov a 10 výjazdov k narušeným 
monitorovaným objektom. Kamerovým systémom bolo 
zistených  37 priestupkov a udalostí.  Na žiadosť Obvod-
ného oddelenia PZ Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 112 
bolo príslušníkmi MsP vykonaných 15 zákrokov. Mestská 
polícia bola nútená v jednom prípade použiť donucovacie 
prostriedky. 
POZOR novinka!
Od 1. decembra 2011 nájdete na web stránke mesta 
www.handlova.sk novú podstránku  Straty a nálezy
Niečo ste stratili alebo našli? Nezabudnite nás informovať! 
Viac na stránke www.handlova.sk!
náčelník MsP
MsP Handlová – volajte 24 hodín denne 046/
168 00, 046/ 5475 007 alebo 0905 499 384
a nezabudnite, ak ste svedkom protiprávnej činnosti, na-
hláste ju ihneď.
Celkové štatistiky nájdete na www.handlova.sk, odklik MsP 
Handlová informuje.Pozrite si na stránke aj odklik Mestský 
útulok a staňte sa majiteľom psíka.

Predvianočné obdobie  je časom, 
kedy sa naše srdcia viac napĺňajú 
láskou, spolupatričnosťou a dobro-
tou voči svojim najbližším. Sociál-
ne pracovníčky MsÚ Handlová sa 
obracajú na všetkých ľudí dobrej 
vôle s prosbou, aby do svojich sŕdc 
prijali všetkých, ktorí sa ocitli na 
hranici chudoby a pomohli aj na 
ich tvárach vyčariť úsmev počas 
najkrajších sviatkov roka. 

Splňte s nami vianočné sny 
detí!
Ak máte doma zachovalé  hračky, 
detské knihy, nepoužité školské po-

treby a hygienické prostriedky, ktoré 
by ste mohli darovať...
Splňte s nami vianočné sny našich 
seniorov!
Ak máte doma hygienické, čistiace 
a dezinfekčné prostriedky, kuchyn-
ské potreby a pod., ktoré by ste 
mohli darovať...

Zber darovaných vecí bude prebie-
hať od 1.12.2011 do 16.12.2011.
Sociálne pracovníčky MsÚ v Han-
dlovej pripravujú akciu na pomoc 
deťom  a rodinám pod názvom 
„Splňme vianočné sny“, cieľom 
ktorej bude  rozdelenie získaných 
darovaných vecí medzi tých, ktorí 

to najviac potrebujú. Distribúcia 
získaných darovaných vecí do kon-
krétnych rodín sa uskutoční  dňa 
23.12.2011. 
Vaše darčeky môžete priniesť  na 
sociálne oddelenie MsÚ v areáli  
Dorky, každý deň od 8.00 hod. do 
14.00 hod, alebo si môžete do-
hodnúť termín na telefónnom čísle: 
046/5475351.

Splňte s nami vianočné sny Vianočné prázdniny  
Vianočné prázdniny sa začínajú 
23.decembra 2011 a končia  5. 
januára 2012. Posledný deň 
vyučovania pred začiatkom 
prázdnin je 22. december 2011 
(štvrtok). Začiatok vyučovania 
po prázdninách je 9.január 2012 
(pondelok).

Prevádzka materskej školy po-
čas vianočných prázdnin: 
Do 23.12.2011 sú v prevádzke 
všetky triedy materskej školy. 
Prevádzka bude prerušená vo 
všetkých  elokovaných triedach 
MŠ Ul. SNP 27 Handlová v čase 
od 27.decembra 2011 do  30. 
decembra 2011. 
V čase od 2.januára 2012 do 
5.januára 2012 budú v prevád-
zke triedy na Dimitrovovej ulici. 
Prevádzka vo všetkých triedach 
materskej školy sa začne od 
9.januára 2012.

Prajeme všetkým veselé 
Vianoce, krásne prázdniny 
a úspešný nový rok 2012.

Darčeky môžete doniesť aj na 
benefičné podujatie Handlovská 
kapustnica, ktorá sa bude konať 
10.12.2011 na námestí v čase od 
9.00 h do 13.00 h.
Za Vašu pomoc a solidaritu Vám 
úprimne ďakujeme.

Sociálne oddelenie MsÚ

Zmena cestovných poriadkov 
MHD od 11.12.2011

Mesto Handlová a SAD Prievidza, 
a.s. oznamujú občanom mesta, že 
dňom 11.12.2011 (nedeľa) vstu-
puje do platnosti nový cestovný 
poriadok MHD v Handlovej.
Oproti pôvodnému cestovnému 
poriadku dôjde k zmene - pridaniu 
jedného spoja s odchodom o 22,20 
hod. zo zastávky „Sídlisko MC, blok 
F4“ na železničnú stanicu.
Všetky ostatné spoje zostávajú bez 
zmeny.

Mesto Handlová sa stará o ľudí v núdzi počas 
zimy a je pripravené pomôcť 
Oproti minulému roku sa našom meste nemení „ záchranný plán“ v prípade, 
že prídu treskúce mrazy. Mesto Handlová, zastúpené sociálnym odd. MsÚ 
Handlová prostredníctvom Neziskovej  organizácie Jazmín, n.o. pripravili na 
zimné obdobie stredisko hygienickej očisty a priestor na prenocovanie po-
čas zimného obdobia  v suteréne  DORKY,  Ul.F. Nádaždyho v Handlovej. Do 
nocľahárne budú vpustení ľudia, ktorí majú maximálne zostatkový alkohol, 
nie sú agresívni a nie sú nebezpeční sebe i okoliu. Títo ľudia si za prenocova-
nie zaplatia 1 euro s tým, že majú možnosť osprchovať sa, v prípade potreby 
dostanú prádlo, teplý čaj a chlieb, ráno teplú polievku. Ráno musia priestory 
po sebe upratať a opustiť zariadenie. V meste Handlová evidujeme približne 
30 bezdomovcov, ale občanov, ktorí sú úplne bez prístrešia a odmietajú 
akúkoľvek pomoc je 8 (počet sa od minulého roku nezmenil).

Novootvorené prevádzkarne v októbri 2011
- Rýchle občerstvenie, predajný stánok, 
 mestská tržnica  
- Predaj odevov pre moletky, OD Jednota COOP
- Pneuservis, rýchloservis, SNP 3
- Pekné bývanie (predaj nábytku), Prievidzská 681/63
- Predaj nábytku, Partizánska 14

Zrušené prevádzkarne v októbri  2011
- Predaj darčekových predmetov, školských 
 a domácich potrieb, Mostná ul., blok D
- Predaj obkladov, dlažieb, podláh a sanity, 
 Námestie baníkov 24
- Predaj textilu a odevov, OD Jednota COOP

ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ  
V PRÍPADE OHROZENIA
Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré 
ohrozujú ich život, zdravie alebo 
ich majetok až vtedy, keď sú pri-
amymi účastníkmi havárií, živel-
ných pohrôm alebo katastrof. 
Vážení Handlovčania, týmto čís-
lom uzatvárame stálu rubriku.
Stručné informácie o civilnej 
ochrane sme prinášali aj 
z dôvodu minuloročných po-
vodní. Veríme, že informácie 
boli pre vás prínosné a neza-
budnite, že  Príručku CO  ako 
aj informácie Čo robiť pri náhlej 
zmene kllimatických podmie-
nok, pri vyhlásení 2. a 3. stupňa 
mimoriadnej situácie nájdete na 
www.handlova.sk.  Pravidelné 
preskúšanie funkčnosti sirény 
v meste Handlová bude realizo-
vané  9. decembra 2011. 



Chcete stavať dom?
- pozemok v centre mesta 1000m2
č.t. 0944 311 891, 0907 137 474

Grilované celé kura
Piváreň Mamutík

5,40 eur
1300 gr

0944 148 786
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Môžete získať aj 
pamätnú pečiatku
Začiatkom októbra sa Handlovčania 
mali možnosť odviezť parným vlakom 
pri príležitosti 80. výročia otvorenia 
železničnej trate Handlová – Horná  
Štubňa. Kto navštívil handlovskú stani-
cu dozvedel sa, že prvá oficiálna jazda 
na tejto trati sa konala 20. decembra 
1931.
A presne 20. decembra 2011 si budete 
mať možnosť pri tejto príležitosti opeči-
atkovať príležitostnou pečiatkou získanú 
pamätnú pohľadnicu akademického 
maliara Rudolfa Cigánika, ktorú získali 
všetci účastníci nostalgickej jazdy za 
zakúpený cestovný lístok. Nezabudnite 
sa v utorok 20. decembra 2011 zastaviť 
na železničnej stanici v Handlovej. 
Parostrojný spolok Prievidza, n.o., Klub 
priateľov železnice na hornej Nitre v spo-
lupráci s handlovským zberateľom a mi-
lovníkom histórie Michalom Hertlíkom 
pripravili spomienkovú jazdu osobným 
motorovým vozňom z Handlovej do 
Hornej Štubne a príležitostnú pečiatku. 
Sledujte oznam na internetovej stránke 
mesta Handlová www.handlova.sk, kto-
rá prinesie včas informáciu o čase jazdy 
vlaku. V priestoroch železničnej stanice 
si v tento deň budete môcť opečiatkovať 
pohľadnice, korešpondenčné lístky, 
poštové obálky ako aj zakúpiť pamät-
né spomienkové predmety vydané pri 
príležitosti 80.výročia otvorenia trate 
Handlová – Horná Štubňa a opečiatko-
vať príležitostnou pečiatkou s tématikou 
železnice, ktorej autorom sa stal akade-
mický maliar Rudolf Cigánik. Pečiatka 
bude ešte prístupná do 23.12.2011 na 
Pošte v Handlovej.

JP+JO

ZŠ Morovnianska 
získala ocenenia a pozýva
Ocenenia našej školy
Dňa 28.9.2011 v dome kultúry z rúk 
primátora mesta prevzala riaditeľka  ZŠ 
ocenenie DOBRÝ NÁPAD 2011. Cena 
nám bola udelená za zorganizovanie 
Dňa otvorených dverí - Cestujeme 
svetom. 
Naši žiaci radi reprezentujú školu v 
mnohých súťažiach jednotlivcov i ko-
lektívov. Všetci sa podpísali na získaní 
titulu  NAJÚSPEŠNEJŠIA  základná 
škola v športových súťažiach za 
školský rok 2010/2011 !!!  
Združenie historických miest a obcí 
SR hodnotilo súťaž "Technické a indu-
striálne pamiatky Handlovej" . Získali 
sme PAMÄTNÝ LIST ako poďakovanie 
za aktívnu spoluprácu a prejavenú 

kreativitu pri prezentácii mesta a jeho 
industriálnych a technických pamäti-
hodností !!!
Pozývame vás na Vianočný deň otvo-
rených dverí dňa 15.12.2011. Spolu 
si zaželáme šťastné a veselé Vianoce 
2011!

Novinársky krúžok , ZŠ MC

V základnej škole Školská 
sa bojovalo i zachraňovalo
V sobotu 12.novembra 2011 sa v III.A 
triede Základnej školy na Ul. Školská 
zišli zástupcovia tried druhého, tretie-
ho a štvrtého ročníka na zaujímavej 
besede na tému: „DROGY A DRO-
GOVÁ ZÁVISLOSŤ“. Besedu viedla 
učiteľka Mgr. Beáta Havranová, za 
prítomnosti zástupkyne Mgr. Ľudmily 
Pernišovej. Žiaci sa dozvedeli o škodli-

vosti návykových látok a ich hrozivých 
následkoch. Výsledkom stretnutia bol 
návrh na plagát pod názvom. „Boj pro-
ti drogám“. Najvýstižnejšie návrhy boli 
vyhodnotené a zverejnené na školskej 
nástenke, aby si aj ostatní žiaci uvedo-
mili hrozbu návykových látok.

Učiteľka školy  Mgr. Jana Kurišová na 
tomto  zaujímavom stretnutí prezento-
vala zážitkovou formou prvú pomoc 
pri poraneniach. Oboznámila zástup-
cov jednotlivých tried s príručkou 
Mladý záchranár, ktorú si po praktickej 
činnosti odniesli. Podujatie sa stretlo 
s veľkým záujmom detí a veríme, že 
i takýmito malými krôčikmi si deti 
osvoja vedomosti o tom, aké sú drogy 
nebezpečné a zachovajú si chladné 
hlavičky, keď bude potrebné podať 
prvú pomoc kamarátom.

Marián Holica

Vianoce v objatí umenia, 
alebo ZUŠ -ka v Handlovej 
pripravuje,  pozýva ... 

Ako každý rok, aj tento, učitelia a žiaci  
ZUŠ Handlová pripravili zaujímavé 
vianočné podujatia. Príjmite srdečné 
pozvanie  na spoločne prežité chvíle 
na koncertoch a výstavách školy. 
Deti sa trpezlivo pripravovali, aby pote-
šili všetkých milým malým darčekom.
Koncerty sa konajú v spoločenskej 
sále ZUŠ Handlová okrem jedného, 
na ktorý vás pozývame do Kostola 
sv. Kataríny.
6.12.  o 17.00 h 
Speváci Mikulášovi
12.12. o 18.00 h 
Vianočný koncert v kostole 

13.12. o 17.00 h
Vianočný koncert v ZUŠ
16.12. o 17.00 h 
Vianočný koncert klavírneho odd. 
20.12. o 17.00 h 
„Koncert mladých gitaristov“
Pripravujeme aj koncerty pre oby-
vateľov okolitých obcí. Aktuálne  
informácie nájdete na našej stránke 
www.zusha.estranky.sk.
Všetkým Handlovčanom prajeme 
príjemné  zážitky a veríme že spoločne 
prežijeme  pekné chvíle, ktoré pohladia  
dušu, potešia srdce a pripomenú nám, 
že už sú za dverami najkrajšie sviatky 
v roku - Vianoce. Prežime ich najlepšie 
ako môžeme, najspokojnejšie ako sa 
dá a  majme ich najkrajšie, aké kedy 
boli..... Kolektív ZUŠ sa na váš teší na 
niektorom z koncertov.

NOVINKA V ZUŠ HANDLOVÁ
Naučte sa urobiť umeleckú fotografiu a 
ovládať kameru v novom odbore ZUŠ 
Handlová.
Nahláste sa už dnes na Štúdium 
umeleckej fotky a kamery!
Základná umelecká škola v Hand-
lovej si tento rok pre Handlovčanov 
pripravila novinku - nový odbor: 
Umelecká fotografia a kamera. Odbor 
je určený nielen pre deti či študentov, 
ale aj pre dospelých a všetkých, ktorí 
majú radi pohľad na svet cez objektív 
fotoaparátu. Nemusíte mať ani vlast-
ný fotoaparát! Záujemcovia vo veku 
6 - 99 rokov sa môžu informovať 
osobne v budove Základnej umelec-
kej školy, vždy v stredu o 15. 00 h 
v triede č. 209, učiteľ Tomáš Klenko, 
alebo na tel. čísle 0907 283 151. Vyliezli si po víťazstvo

V sobotu 5.11.2011 sa v Modre 
konalo v poradí už štvrté  kolo lezeckej 
súťaže Slovenského pohára mládeže 
Edelweiss Cup 2011.  Svoje zastúpenie 
na súťaži mali aj deti z horolezeckého 
krúžku HK Prometeus Handlová pod 
vedením trénera Štefana Krča. Patrili 
im prvé priečky na stupňoch víťazov. 
Naši lezci sa umiestnili v jednotlivých 
kategóriách nasledovne:

A mini dievčatá 
2. miesto Lýdia Baranovičová
3. miesto  Laura Šebestová 
A dievčatá 
2. miesto Romana Trepáčová 
B dievčatá
1. miesto  Irena Balátová 
A chlapci 
1. miesto  Peter Kuric 

Predposledného kola sa zúčastnilo spo-
lu 45 detí a pred sebou majú záverečné 
piate, ktoré sa uskutoční 10. decembra 
2011. Gratulujeme deťom aj trénerovi 
a prajeme ďalšie úspechy!

Danica Baranovičová, Petra Kuricová



FK REBEL 
december 2011
1. decembra 2011, 19.00 h,
ĎALŠÍ ROK
Réžia: Mike Leigh, Veľká Británia, 2010, 
Okolo šťastného manželského páru ako 
okolo slnka obiehajú nešťastné a osa-
melé životy ich priateľov a príbuzných. 

8.decembra 2011, 19.00 h

DRUHÁ STRANA MINCE  
(PROJEKT 100)
Réžia: Borys Lankosz, Poľsko, 2009, 
Vynikajúca situačná tragikomédia 
nádejného debutanta Borysa Lankosza 
je plná čierneho humoru a stala sa 
nečakaným prekvapením pre divákov i 
porotu na festivale v Gdyni v roku 2009, 
kde získala rad ocenení a ukázala nové 
cesty a možnosti poľskej kinemato-
grafie.

15.decembra 2011, 19.00 h

STRÝKO BÚNMÍ
Réžia: Apichatpong Weerasethakul, 
Thajsko/Veľká Británia/Francúzsko, 
2010, 114 min.
Predstavte si, že sa vám jedného dňa 
zjaví duch vašej životnej lásky a stratený 
syn sa vráti domov v podobe podivnej 
lesnej bytosti… Filmový skvost plný 
fantázie, vtipu i hlbokých emócií, ktorý 
čerpá z úchvatnej prírodnej scenérie, 
thajskej hororovej produkcie 70. rokov 
a komiksov, zaslúžene získal Zlatú 
palmu v Cannes 2010.

22.decembra 2011, 19.00 h
TURÍNSKY KÔŇ
Réžia: Béla Tarr, Maďarsko/Francúzsko/
Nemecko, 2009, 146 min.          
Film ponúka predpokladaný osud koňa, 
ale v skôr tušených obrysoch. Strohá 
dejová línia sa odohráva v priebehu 
piatich dní na odľahlom gazdovstve po-
čas nevľúdnej veternej smršte, kde v ne-
úprosných podmienkach a mlčanlivosti 
žijú starnúci muž s dospelou dcérou.

DK
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Kino Baník v decembri

UTOROK  6. 12. o 18,00 h
KRÁSNA JUNIA   
Réžia: Christophe Honoré, Francúzsko, drá-
ma, 90 min, čes. tit., OP 15+
„Zvedavosť, posadnutosť a zakázaná láska.“
Hrajú: Louis Garrel, Léa Seydoux, Greégorire 
Leprince-Ringuet...  

NEDEĽA  11 . 12.  o 18,00 h
VŠETKO,  ČO MILUJEM 
Réžia: Jacek Borcuch, Poľsko, dráma, hudob-
ná čierna komédia, 95 min., titulky, OP 12+
„ Film o láske a punku“. Film sleduje štyroch 
priateľov a ich snahu vytvoriť punkovú kapelu. 
Hrajú: Mateusz Kosciokiewicz, Olga Frycz, 
Jakub Gierszal,...

UTOROK 13. 12. o 18,00 h  
DRUHÝ SVET  
Réžia: Gilles Marchand, Francúzska dráma, 
105 min., tit., OP 15+
„ Zvodná  a divoká jazda... „ Hrajú: Grégoire 
Leprince-Ringuet, Louise Bourgoin, Audrey 
Melvil, Vincent Pauline, Marion Pierre 

NEDEĽA 18. 12.  o 18,00 h 
OBHAJCA 
Réžia: Brad Furman, USA, dráma, krimi, triler,  
OP 12+, 118 min., čes. tit. 
V strhujúcom thrilleri OBHAJCA stvárnil 
Matthew McConaughey úlohu Michaela, 
“Micka”, Hallera, charizmatického trestného 
advokáta pôsobiaceho v Los Angeles, kto-
rého kanceláriou
je zadné sedadlo auta značky Lincoln Conti-
nental. Hrajú: Matthew McConaughey, Marisa 
Tomei, Ryan Phillippe a ďalší. 

KONTAKT:
Tel: 046/5475 439
lubica.marunakova@mail.t-com.sk

Web: www.dkhandlova.sk

Predtým, ako som začala písať tento 
článok, mi napadlo, že vlastne väčšina 
článkov, ktoré som sem v poslednej 
dobe písala boli vždy o tom, kde 
DaMP všade bol. Nuž, cestovateľské 
okienko pokračuje aj tento mesiac 
– tentoraz sme sa boli pozrieť aj 
priamo zúčastniť na Open Days Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. Toto 
dvojdňové podujatie, ktoré prebieha 
už tretí rok v Trenčíne organizuje in-
formačná kancelária Europe Direct 
Trenčín, v spolupráci s krajským 
centrom voľného času. Pozývajú tam 
mládežnícke organizácie, ktoré o sebe 
prednášajú študentom stredných 
škôl. Prečo? Aby sa dozvedeli nové 
informácie o svojich možnostiach, 
ktorých je teraz viac než dosť a jediný 
problém je len dostať sa k nim. Tí, 
ktorí sa sem prišli pozrieť, sa určite 
dozvedeli o mnohých organizáciách, 
ktoré pracujú v ich okolí, mohli by 
byť ich členmi a možno o nich vôbec 

nevedeli.
My, DaMP-áci, sme sa však zúčastnili 
aj ako prednášajúci a tak sme študen-
tom priblížili našu činnosť za posledný 
rok a dali sme im možnosť sa o nás 
dozvedieť aj prostredníctvom infor-
mačného stánku, kde sme pre nich 
mali pripravené aj zábavné aktivity. 
Stretli sme sa tu aj s mládežníckym 
parlamenom mesta Partizánske, ktorý 
tento rok získal dosť členov na to,  
aby dostali dekréty primátora mesta 
a stali sa tak oficiálnym poradným 
orgánom primátora mesta – takým, 
akým sme aj my. Boli tam s nami aj 
ďalší - Študentská rada stredných škôl 
Slovenskej republiky, rôzne žiacke 
školské rady, informačné centrá a aj 
verejná knižnica z Trenčína.
Takže Detský a mládežnícky parlament 
mesta Handlová sa znovu prezentoval 
a o našich aktivitách vie opäť viac ľudí. 
A kam pocestujeme nabudúce? ;-)

Lenka Kružlicová, DaMP

Trenčiansky samosprávny kraj otvoril DaMP-u dvere CVČ Relax v Handlovej
 na mesiac december 2011

Aj v decembri pokračuje cyklické 
vzdelávacie podujatie pre deti MŠ 
SNP ABC na PC 
podľa časového harmonogramu

Mikuláš príde aj do CVČ
slávnostné popoludnie spojené so 
zábavným programom určené našim 
najmenším 
5.12. od 15.00 h., CVČ Relax    
 

Mikuláš v Dorke 
charitatívne podujatie členov DaMP     
6.12. o 16.00 h,  Jazmín n. o.  
            

Vianočné tradície
tvorivé dielne zamerané na tvorbu 
vianočných dekorácií 
12.12. od 14.00 h, CVČ Relax 
                                              

Mikulášsky basketbalový turnaj 
v spolupráci s ŠBK Handlová
5.-6.12. o 12.00 h., ZŠ MN 

Vianočný šachový turnaj  
pre deti a mládež v spolupráci so 
Šachovým  klubom Handlová
13.12.  od 13,00 h., CVČ Relax 

Ochranársky večer 
informatívne stretnutie priateľov 
a ochrancov prírody spojené s pre-
mietaním environmentálnych filmov
16.12. o 17.00 h., CVČ Relax 

DaMP-ácke Vianoce 
šťastné posedenie DaMP-pákov 
19.12. o 16.00 h., NC Korzo PD 
                        

Prechod  Sklené - Remata – Hand-
lová – „ Prechod chodníčkom Jožka 
Martinku“  turistický výlet 
27.12. od 9.15 h., zraz na ŽS 
v Handlovej  

Knižničné podujatia pripravované 
v mesiaci novembri navštevovali 
predovšetkým žiaci handlovských 
škôl. Žiaci ZŠ sa zúčastnili téma-
tických hodín o histórii mesta, 
o osobnostiach mesta... Legenda 
o sv. Kataríne je už tradičná v tomto 
období. So žiakmi 2. stupňa sme 
rozobrali balady, bájky, rozprávky, 
povesti, pripomenuli sme si výročie 
úmrtia P.O.Hviezdoslava. Najna-
vštevovanejším podujatím bolo 
zážitkové čítanie. Žiaci sa ich radi 
zúčastňujú hlavne preto, že knihu 
nemusia mať prečítanú a aj tak sa 
o nej veľa dozvedia. Tentokrát sme 
pripravili rozprávku „O pyšnej ko-
šieľke“, čítanie z nestarnúcej knihy 
Jozefa Čapka Rozprávky o psíčkovi 
a mačičke. Mottom zážitkového 
čítania bol výrok Saint-Exupéryho 
„Len srdcom vidí človek správne, 
to podstatné je očami neviditeľné“.  

Pripravujeme v decembri:
Vianočné tradície. 
Vianoce s knihou. Zážitkové čítanie
Vianočné tvorivé dielne. 
Zdobenie medovníkov. Zdobenie 
stromčeka. V spol. s MO MS
Vianočný darček z knižnice:
Členský poplatok do knižnice v 
mesiaci december pre nových det-
ských čitateľov je zdarma.
Dospelí čitatelia zaplatia členský 
poplatok v decembri 1 Euro.     

Príjemné prežitie vianočných 
a novoročných sviatkov prajú 
pracovníčky Mestskej knižnice 
Handlová

SILVESTER 2011 
10.00 Detský Silvester v DK 
22.00 Silvester na Námestí 
baníkov. Nebude chýbať 
silvestrovská diskotéka 
a ohňostroj!

Šťastné a veselé Vianočné 
sviatky, veľa šťastia, zdravia 
v novom roku svojím 
pacientom a ich majiteľom 
praje 

MVDr. Vladimír Petráš
Ambulancia Krššáková

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE



Dňa 5.12.2011 uplynie päť rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a starý otec 

Štefan Bielesch.
Aj keď si odišiel, v našich srdciach žiješ stále.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichu spomienku. 

Smútiaca rodina.
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Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať, 
pokojný spánok ti priať a s bolesťou v srdci na teba 
spomínať. 

Dňa 13. decembra 2011 uplynie 1 rok od smrti 
nášho drahého manžela, otca, starkého 
a prastarkého

Karola Berényiho.
Smútiaca rodina.

Dňa 6.12.2011 uplynie 6 rokov, 
čo nás navždy opustil náš drahý
 

MUDr. Jaroslav Dolník. 
S láskou spomínajú manželka, 
dcéra Jarmila a syn Stanislav 
s rodinami. 
Nikdy nezabudneme. Kto ste ho 
poznali, spomínajte s nami.

Posledný novembrový týždeň si pripomíname 
nedožitých 75 rokov 

Jozefa Zoreníka.

A druhého decembra 15. výročie, kedy nás opustil 
náš drahý manžel, otec a starý otec.

Spomína manželka, synovia a dcéra s rodinami.
Kto v srdci žije, neumrel, je len vzdialený.

„Klesli ruky, ktoré veľa pracovali, dotĺklo srdce, ktoré 
sme milovali...“ 
Dňa 6. decembra 2011 si pripomenieme 5. výročie 
smrti manžela, otca a deduška 

Ladislava Maďara 
Na smutné výročie si spomína manželka Oľga, dcéra 
Oľga s rodinou a dcéra Milada s rodinou. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Aj keď je to už 20 
rokov, čo nás navždy 
opustil náš manžel, 
otec, dedko 

Vladimír Mano, 
stále nám chýba. 

Spomíname s láskou.

Odišiel si do večnosti spať, zaplakal každý kto Ťa 
mal rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no 
vždy budeš žiť v srdciach, ktorí Ťa milovali. 

Dňa 17.12.2011 uplynie rok, čo nás navždy opustil 
náš milovaný syn, brat, otec a starý otec 

Jozef Wölc. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú 
spomienku.                                 Smútiaca rodina.

„Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, 
nezabudne...“
Dňa 17.decembra 2011 uplynie jeden rok, čo nás 
opustil manžel, otec a starý otec, prastarký

František Tužinský. 

Za tichú spomienku všetkým ďakujú manželka, dcé-
ry, zať, vnúčatá a pravnúčatá.

Dňa 16.10.2011 uply-
nulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustila drahá 
manželka, mamička 
a babka 

Júlia STRMEŇOVÁ.
S láskou spomína 
celá rodina.



darčeková 
predajňa na 
terase Handlová

- najlacnejšie sladkosti v meste
- salónky extra cena 1,34/400g
- všetko na Mikuláša práve 
 u nás
- balíček na počkanie podľa  
 vlastného výberu
- hotové balíčky od 1 euro
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 Seriál o 
uliciach v našom meste zavŕšime v decembri miernym 
vojnovo - socialistickým panoptikom. Nie že by to v 
predošlých mesiacoch bolo inak.
 Ulica Švermova nesie meno českého politika, 
novinára, protifašistického aktivistu a autora článkov 
do Rudého práva, Avantgardy alebo Komunistickej 
revue Jana Švermu. Pôsobil vo vedeniach KSČ, KSS, 
spolupracoval aj s Markom Čulenom, ktorý bol na 
tomto mieste už spomínaný. Zahynul v horúčke počas 
namáhavého prechodu cez vrch Chabenec 
v Nízkych Tatrách počas SNP.
 Pri dátume 1. máj (ul. 1. mája) sa takmer 
každému človeku v strednom veku „začervení“ pred 
očami. Sviatok práce, ktorý sa v tento deň oslavuje, 
však nie je len socialistická záležitosť. Do platnosti 
vošiel už v roku 1889 v Paríži ako vyvrcholenie protestov 
proti katastrofálnym pracovným podmienkam. U nás sa 
oslavuje od roku 1919. V prvých desaťročiach sa oslavy 
1. mája niesli v duchu boja proti nezamestnanosti a 
snahy o zlepšenie podmienok pre pracujúcich. Neskôr 
ho začala oslavovať aj cirkev - sviatok zasvätila sv. 
Jozefovi robotníkovi. Po roku 1948 začali tento deň 
zneužívať komunisti a fašisti na svoju propagandu. 
Ak by ste si predsa len chceli na oslavné sprievody s 
mávatkami a alegorickými vozmi zaspomínať (najkrajšie 
vraj malo Kvetinárstvo a Mlaď, kde šili plyšové hračky), 
odporúčam náš handlovský alegorický sprievod. Ja som 
síce originál prvý máj nezažila, ale presne takto nejako si 
ho predstavujem.
 Ďalší dátum vyskytujúci sa na plechových 
ceduľkách v Handlovej je 29. august (ul 29. augusta). 
V tento deň sa v roku 1944 začalo Slovenské národné 
povstanie (ul. SNP)– vzbura proti vstupu nemeckého 
Wehrmachtu na slovenské územie. Nepriamo to bol 
aj útok proti autoritatívnej vláde Jozefa Tisa. Nemecké 
jednotky povstalcov porazili, časť z nich však prešla na 
partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch 
proti nacistom až do oslobodenia krajiny na jar 1945.
 Keďže partizáni (ul Partizánska) zohrali v 
našej nedávnej histórii dosť významnú úlohu, je 

podľa nich pomenovaných okrem celého mesta aj 
mnoho slovenských ulíc. Handlová nie je výnimkou. 
Partizánsky spôsob boja bol jedinečný v tom, že 
príslušníkov hnutia spájala jedna idea, orientovaná proti 
cudzím silám alebo armádam okupujúcim isté územie. 
Partizáni sa vyhýbali veľkým bitkám, sústredili sa na 
menšie prepadové akcie. Mali taktiku „udri a uteč“. 
Dôležité boli aj sabotáže a špionáže. Malé jednotky 
spôsobovali ťažkosti aj väčšiemu a lepšie vybavenému 
útvaru, pretože útočili v tom správnom momente, v 
neprehľadnom teréne a na najslabšom mieste. Po útoku 
sa ukrývali vo vopred pripravených bunkroch. Niekoľko 
bunkrov sa nachádza aj na lazoch nad Ráztočnom, dnes 
sú však využívané hlavne ako provizórne príbytky pri 
stanovačkách a opekačkách.
 Zaujímavá bola konfrontácia súčasnej mapy mesta 
s mapou z roku 1981. Srdce Handlovej, Námestie 
Baníkov sa kedysi volalo námestie 25. februára. 
V tento dátum bol v roku 1948 zavŕšený Februárový puč 
(Víťazný február), čo znamenalo prechod od demokracie 
k totalite. Za socializmu bol 25. február oslavovaný ako 
„víťazstvo pracujúceho ľudu nad buržoáziou“. 
Zaujímavý je prípad ulice Komsomolskej, ktorá bola 
pomenovaná podľa mládežníckej politicko-výchovnej 
organizácie komunistickej strany Sovietskeho zväzu. 
Obyvatelia ulice sa po revolúcii v roku 
1989 proti tomuto názvu vzbúrili a na 
úradoch vybojovali zmenu. Od roku 
1994 je ulica pomenovaná podľa 
charakteristických stromov, ktoré ju 
lemujú (ul. Lipová).
 Ulice Savina a Kozľakovského 
z bývalej Leninovej štvrte (okolie ZŠ 
M. Kršákovej) nesú mená veliteľov 
pešieho pluku Sovietskej armády, ktorý 
3. apríla 1945 oslobodil Handlovú. 
Prvá spomínaná ulica si svoj názov 
ponechala, ale druhá bola po zmene 
režimu premenovaná na ul. Športovú.
 Školská bola kedysi Marxova, 
Hurbanova Gorkého, Prievidzká 
Sovietskej armády. Posledná zmena 

režimu síce priniesla niekoľko zmien, ale ešte 
pravdepodobne dlho budeme týmto spôsobom 
nepriamo skladať úctu osobnostiam, ktoré už dávno nie 
sú kompatibilné s ideológiou v našej krajine. Zaujímavé 
by bolo dozvedieť sa, ako sa volali ulice v ešte dávnejšej 
minulosti. Alebo si predstavme, ako sa tento trend 
bude vyvíjať v budúcnosti. Možno sa raz prejdeme po 
Námestí 17. novembra, Basketbalovej ulici, alebo po 
ulici „Handlovčana, ktorý ešte neodišiel.“ ;-)
                              HH

Otázka pre Handlovčanov: 
- Keby v našom meste vznikla nová ulica, po ktorej 
osobnosti alebo udalosti by ste ju pomenovali? 
- Ako by ste zmenili názov ulice na ktorej bývate?

Návrhy a názory môžete odovzdať:

- v darčekovej predajni Sladká vášeň v DK
- e-mailom: handlovske.noviny@gmail.com

Najoriginálejšíe nápady odmeníme, takže 
nezabudnite uviesť aj svoju adresu.

Osemsmerovka „Zlo sa nedá ospravedlniť, 

ani keď sa...“ 

ALIMENT
ALPAKA

ANABOLIKÁ
ANITA

ANKARA
AUKRO

AUTOBUSY
BENEFIT
BLANKA

CELOFÁNY
DANIELA

DROMEDÁR
ELEGÁN
EPOPEJA

FITNESSKA
FORENZ
INDIAN
JAPAN

KAHANEC
KAOLÍN
KAPCE
KARÁT
KATAR

KORMAN
LAGER
LENA

LOPATKA

MARTIN
MELANÍN
NAHÁČ
NARNIA
NÁTER

NEVERA
OLEANDER

OPICE
ORANIE

OSIKA
PENIAZ

PINETKA
PLANEO
PLETKA
POETIK
PRANIE

RÁDIOMER
RECENZIA

RIKŠA
RIVAL

ROMÁN
SÁZKA

SKALICA
SLINA

SVIETNIK
SYMBOL
TABLO

TIPOS
TRANS

TVAROH
VATRA
YARIS
YPERIT
ZÁSAH

Ako na to: V poli s 
písmenkami nájdite 
a vyškrtajte všetky 
uvedené slová. 24 
písmen, ktoré ostanú 
nepreškrtnuté, tvoria 
tajničku.

Tajnička z minulého 
čísla: 
„...najlepší spôsob 
ako ísť dopredu.“

Výhercovia:
Viera Zoreníková 
Ivan Štelcl
Alena Riljaková
Helena Máleková 
Oto Klár

Tajničky odovzdávajte spolu so svojou adresou:
- v darčekovej predajni Sladká vášeň v DK 
- v podnikateľskom inkubátore (č.dv. 314) 
- e-mailom: handlovske.noviny@gmail.com

Lekár hovorí pacientke: 
- Na vašu chorobu je jediný liek. 
Denne musíte zjesť jedno vajce. 
- Ale ja vajcia neznášam. 
- Však ja hovorím zjesť a nie zniesť.

O Sovietskom zväze: 
- Aký šport je v Rusku najobľúbenejší? 
Tenis. V každej zemľanke sú aspoň dve 
rakety. 
- V Sovietskom zväze nikto 
nepotreboval postele. Polovica národa 
na niečo stála a ostatní sedeli. 
- Aký nový druh WC vymysleli na 
Sibíri ? Dva veľké koly. O jeden sa 
človek prichytí a druhým odháňa vlkov. 
- Sovietsky raketoplán havaroval. V 
troskách boli nájdení všetci členovia 
posádky: lodný tesár, kapitán a 
nástenkár.

Dievčatko hovorí mamičke: 
- Karolko ma dnes stále chytal za ruku, 
ale ja som vždy cukla. 
- To si urobila dobre, dcérenka. A čo 
na to on? 
- Nič. Zostal v bazéne kam spadol a 
utopil sa.

Rusko. Ivan si kúpi auto, príde domov 
a zaparkuje. Ráno pozerá z okna - auto 
nikde. Ide to ohlásiť na milíciu. Milicionár 
ho vypočuje a hovorí: 
- Tak sa pozrite tu nad dvere, čo vidíte? 
- No obraz V. I. Lenina. 
- No a čo je to na tom obraze? Pozrite 
sa poriadne! 
- V. I. Lenin, obklopený svojimi 
najlepšími priateľmi. 
- No a čo vidíte ešte? Čo drží Lenin v 
ruke? 
- Čiapku. 
- No, tak to vidíte. V. I. Lenin, obklopený 
svojimi najlepšími priateľmi a drží si 
svojou čiapku v ruke. A vy si necháte 
stáť auto na ulici!

Sedia majitelia Penty a J&T na brehu 
Štrbského plesa a chytajú ryby. Jeden 
z nich chytí zlatú rybku, pozerá na ňu 
chvíľku a hovorí: 
- No čo ty chudera, čo by si chcela ??
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S N O K O R M A N H A S Á Z K A
Y P E R I T K A R Á T V A R O H
M V N V A T R A R Y T I P O S K
B E A B E N E F I T N E S S K A
O L L L O R I O N E I T R A A O
L O P A T K A E P D A N I E L A
L P A O N N Á M O R V I M E I E
R I K Š A Í N Í L O A K A P C E
E C A L N N R M N L O A A
C E N A A K T E I P E U
E L E G Á N U R Á D I O M E R T
N O P E Č A A R E Á T I E J A O
Z F O R E N Z R A R A K N A L B
I Á T O S I K A N E Ľ S T P E U
A N A B O L I K Á I N D I A N S
T Y A R I S V K A T A R A N A Y

H
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Piatim z vás pošleme malý darček.

Handlovské ulice

Príde policajt do reštaurácie. Čašníčka 
sa ho pýta, čo si dá. Policajt hovorí: 
- Dám si hranolky. 
- Prepáčte, ale došli nám zemiaky. 
Policajt na to: 
- To mi nevadí, ja ich zjem aj s 
chlebom. 

Rozárka


