
BC Prievidza – MBK Handlová  
94:104 pp  (44:40, 88:88)

Šláger 28.kola basketbalovej 
extraligy mužov odpálili pred 
takmer trojtisícovou diváckou 
kulisou basketbalisti hornonit-
rianskych celkov, BC Prievidza 
a MBK Handlová. Bolo to už 
96-te vzájomné meranie síl 
medzi týmito rivalmi a stretnutie 
pútalo veľkú pozornosť, či už 
zo strany divákov, alebo médií.  
Banícke derby je bez pochýb 
najväčším basketbalovým 
sviatkom na hornej Nitre a aj 
tentoraz prilákalo do City Arény 
rekordný počet basketbalových 
priaznivcov. Tí  cestu do prie-
vidzskej športovej haly určite 
neoľutovali a stali sa svedkami 
ďalšieho, na naše pomery nad-
priemerného basketbalového 
stretnutia. 

Bodový účet otváral efektným 
smečom Guede, ktorému na 
druhej strane kontroval Jones. To 
bolo ale zo strany Handlovej na 
dlhé štyri minúty všetko. Hostia 
pôsobili nesebaistým dojmom, 
naopak domáci predvádzali 
útočný a uvoľnený basketbal. Po 
polovici prvej desaťminútovky už 
viedli  15:2 a do jej konca natiahli 
náskok na sedemnásť bodov,    
30:13. 

Taktovku druhého dejstva zo-
brali do rúk Handlovčania, ktorí 
aj napriek vysokému vedeniu 

Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia

Handlovské noviny Valentín 14.2.

Prievidze zápas nevzdávali a uká-
zali vypredanému prievidzskému 
hľadisku, že neprišli do metropoly 
hornej Nitry predať svoju kožu 
lacno. V týchto minútach sa chy-
tila hosťujúca dvojica Hampton, 
Jones a v obrane robili domácim 
najväčšie problémy Haviar s Mr-
višom. Minútu pred koncom prvej 

polovice stretnutia  Handlovčania 
dotiahli na rozdiel jediného bodu 
40:41 a po dvadsiatich minútach 
svietil na ukazovateli stav 44:40. 

V tretej časti mali opäť mierne 
navrch prievidzskí basketba-
listi a Handlovčania sa museli 
vyrovnať aj s veľmi spornými              
(pokračovanie na str. 11) 

Handlovčania dobyli „metropolu hornej Nitry“

foto: wwwpdbasket.sk, P. Jaško

Február 2012

FOLKPARÁDA
(po 25. rokoch)

Podnikateľský inkubátor 
17. 2. 2012 o 18.00h 

Vstupné 3 eurá , prepredaj v PI - č. 314
Počet miest je limitovanýPodujatie sa koná pri príležitosti 5 rokov otvorenia PI

Starý Úsvit - Martin´s  band  
Čierny havrani - KROK

Barbara - ČAS  - POHODA
a ďaľší

Inventúra hodnôt
Nedostatok peňazí, neistota, 
nedôvera, obavy z budúcnosti 
– počúvame o tom každý deň 
v správach, rozmýšľame o tom 
každý deň. Predstavovali sme si 
to trochu inak...
     Po revolúcii v roku 1989, po 
získaní samostatnosti Slovenska 
a po vstupe do Európskej únie 
to všetko vyzeralo veľmi nádej-
ne. Verili sme, že ak budeme 
poctivo pracovať, budeme sa 
mať raz tak dobre, ako naši 
západní susedia. Dúfali sme, že 
pod ochrannými krídlami únie 
a s jej pomocou vybudujeme zo 
Slovenska „malé Švajčiarsko“.  
Dnes riešime krízu eurozóny, 
ekonomické kolapsy krajín, kto-
ré sme obdivovali pri našich do-
volenkách. A hoci je táto téma 
„témou dňa“ , nevieme celkom 
presne, čo nás čaká. Jedno je 
však isté – čaká nás veľká in-
ventúra hodnôt. Budeme musieť 
porozmýšľať o zodpovednosti, 
skromnosti, pochopení a pomo-
ci jeden druhému. Možno sme 
to už naozaj potrebovali. Len 
dúfam, že sa z tejto historickej 
situácie poučia aj tí, čo prijíma-
jú rozhodnutia a držia v rukách 
moc meniť veci k lepšiemu. Ak 
to tak bude, bude mať toto ťažké 
obdobie zmysel. Ak nie, možno 
pretečie pohár trpezlivosti tých, 
na ktorých plecia dopadnú všet-
ky opatrenia.

Ing. Rudolf Podoba
primátor Handlovej 



náročnejší, potraviny sú drahšie 
a mnohí ľudia zarábajú dosť málo. 
V škole to u nás vyzerá podobne, 
my máme dlhšie vyučovacie hodi-
ny a začíname trochu neskôr, ale 
predmety sú podobné, niektoré 
veci ale preberáme iným spôso-

bom napr. matematiku, chémiu, 
fyziku. Čas strávený u vás je pre 
mňa veľkou skúsenosťou, spozna-
la som mnoho ľudí, novú kultúru 
a ak budem mať príležitosť, rada 
sa sem znova vrátim.“

JP
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Študentka z Voerde  na Gymnáziu I.Bellu v Handlovej
Na našom gymnáziu je už pomaly 
tradíciou trojmesačný pobyt ne-
meckých študentov z družobného 
mesta Voerde. Aj tento školský 
rok (16.10.2011- 4.1.2012) 
k nám zavítala žiačka 10.roční-
ka Realschule Voerde-Claudia 
Gryszczyk, aby spoznala kaž-
dodenný život našich študentov, 
mesto, krajinu i vianočné zvyky,  
lebo ako prvá zo štyroch študen-
tiek strávila Vianoce na Slovensku. 
Tentokrát sa jej ujali tri rodiny-Gre-
gušová, Horniaková a Lekárová, 
ktorým touto cestou ďakujeme. 
Počas bežného týždňa sa Claudia 
zúčastňovala vyučovania ma-
tematiky, informatiky, telesnej 
výchovy, francúzštiny, angličtiny 
a na hodinách nemeckého jazyka 
pomáhala vyučujúcim. Keďže má 

poľský pôvod, slovenskému jazy-
ku porozumela veľmi rýchlo, takže 
nemala problém s komunikáciou. 
Po vyučovaní si rada zahrala vo-
lejbal, vychutnávala si prechádzky 
po Handlovej a okolí. V Lipníku si 
zajazdila na koni, v Remate sa uči-
la jazdiť na snowboarde. Spoznala 
naše mesto, Rematu, Banskú 
Bystricu, Bojnický zámok i Tren-
čiansky hrad, aquapark v Turčian-
skych Tepliciach. V Bratislave po 
prehliadke mesta navštívila spolu 
s našimi študentmi Francúzsky 
inštitút a divadelné predstavenie 
Bedári. 
ňA čo hovorí ona? 
„S pobytom u vás som bola veľmi 
spokojná, Handlová je síce malé 
mestečko, ale má krásne okolie. 
Život u vás sa mi zdá trochu 

Bratislava- Primaciálny palác, prvá zľava Claudia 

V piatok, 20. januára 2012 sa 
v Dome kultúry mesta Handlová 
uskutočnil 5. šachtág Handlovského 
baníckeho spolku. Toto tradičné 
podujatie sa veľmi starostlivo pri-
pravovalo už od jesene minulého 
roka – veď ide o stretnutie členov 
spolku, ich rodinných príslušníkov 
a sympatizantov myšlienok uchovať 
čo najviac z baníckych tradícií pre 
budúcnosť. 
Medzi účastníkmi boli zástupcovia 
organizácií, ktoré hmotne či finančne 
podporujú činnosť HBS. Z piatich 
baníckych spolkov sa zúčastnili 
delegácie a vítali sme aj dvoch zá-
stupcov poľských baníckych firiem, 
ktoré spolupracujú s HBP, a.s.
Šachtág je typickou baníckou zá-
bavou, zdedenou z obdobia slávnej 
banskoštiavnickej Bergakademie 
a neustále udržiavanou v baníckych 
kruhoch. Išlo o záležitosť študentov 

tejto školy, ale postupne sa prenáša-
li tieto zvyky aj na iné banícke školy 
a napokon medzi banícku verejnosť. 
Šachtág sa riadil Pivným zákonom. 
Nešlo o alkoholický večer – hlavným 
nápojom bolo pivo a alkohol mohol 
byť formou trestu. Celé posedenie 
bolo popretkávané baníckymi 
a ľudovými piesňami, žartovaním, 
prekáračkami.  Šachtág riadi Slávne 
vysoké a neomylné prezí dium. Na 
šachtágu sa prijímali do baníckeho 
stavu noví študenti. Museli preu-
kázať svoje znalosti z baníckeho 
povolania, museli vedieť zabaviť prí-
tomných a napokon po umytí hlavy 
pivom a vypití krígľa piva preskočiť 
z pivného suda cez banícku kožu.
Sálu DK zaplnilo takmer 145 osôb. 
Po úvode a otvorení šachtágu 
krátkym vystúpením akordeonistov 
handlovskej základnej umelec-
kej školy pokračoval program 

recitáciou starých baníckych 
modlitieb z Hodruše a Smolníka, 
ako sa zachovali zo 17. storočia, 
Pieseň Handlovské mamičky bola 
venovaná matkám a manželkám. 
Vysmädnuté publikum očakávalo 
svätenie dupláka naplneného pivom 
Steiger. Po jeho vysvätení sa prvým 
dúškom piva posvätil aj Pivný zákon 
Handlovského baníckeho spolku 
a po prvom prípitku sa rozprúdil 
celý program.  Prítomných dobre 
pobavili dve scénky Divadla pri 
kolkárni. Tradične sa konala súťaž 
v speve tablíc a nezabudlo sa aj na 
pivný súboj – tentokrát vykonaný 
v troch dvojiciach. Každá dvojica 
mala na jednej doske pripevnené 
poháre s pivom a musela naraz 

dosku zdvihnúť a dopiť. Najrýchlejší 
bol pár z Pezinka. 
Za nového člena HBS bol prijatý 
Roman Haulík – prežil skúšku 
i umývanie hlavy pivom. V závere 
šachtágu sa zisťoval najstarší účast-
ník – bola ním 97 ročná pani Žofia 
Martišová, ktorá je členkou HBS 
od roku 2007. Prítomní ju ocenili 
mohutným Živió a kyticou kvetov 
s pamätným listom. Exšachtág bol 
veselou zábavou, ku ktorej vyhrávala 
kapela a skončila polnocou. Tvrdilo 
ju dobré pezinské vínko  a spevu 
nebolo konca. Ohlasy hostí boli väč-
šinou veľmi priaznivé a čaká sa, že 
ďalší šachtág bude ešte lepší.

Igor Reifff, predseda Handlovského 
baníckeho spolku

5. ŠACHTÁG HANDLOVSKÉHO BANÍCKEHO SPOLKU

 Divadlo pri kolkárni baví  Šachtág. Foto V. Horváth
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Vážení Handlovčania, 

v stálej rubrike vám opäť priná-
šame rokovania primátora mesta 
v mesiaci január 2012. Témy stret-
nutí sú i pre vás ukazovateľom, 
v akých smeroch sa snaží vedenie 
mesta o rozvoj Handlovej. Primátor 
mesta absolvoval:
- Novoročné návštevy v mest-
ských príspevkových a nezisko-
vých organizáciách
- Pracovné rokovanie s riaditeľom 
Obvodného pozemkového úradu
- 14. zasadnutie Mestskej rady 
mesta Handlová 

- Pracovné stretnutia s riaditeľom 
ÚPSVaR Prievidza
- Pracovné stretnutie so zástup-
cami Prima banky, a.s.
- Pracovné stretnutie s riaditeľom 
Spojenej školy Handlová
- Pracovné stretnutie s predse-
dom VÚC
- Zasadnutie okrskových voleb-
ných komisií mesta Handlová 
- 14. zasadnutie MsZ mesta 
Handlová 
- Gremiálna porada 
- Vykonanie obradov - sobášov 
a uvítaní do života v obradnej 
miestnosti MsÚ 

Z rokovaní primátora mesta Poradíme bezplatne s vyplnením daňového priznania
Združenie obcí Handlovskej doliny oznamuje občanom, že od 
6.2.2012 do 25.3.2012 bude  v TIK-u Dom kultúry, Námestie baní-
kov 3, Handlová
spracovávať pre dôchodcov bezplatne daňové priznanie za rok 
2011. 
K daňovému priznaniu je potrebné priniesť: 
- občiansky preukaz, všetky potvrdenia o príjme za rok 2011 (de-
putát a pod. ). 
Do daňového priznania sa uvádza za rok 2011 výška dôchodku, ktorú 
však netreba dokladovať výpisom z pošty, iba poznať jeho výšku. 
Daňovník podáva  len jedno daňové priznanie. Tlačivo poskytujeme 
bezplatne. Daňové priznania spracovávame v pracovných dňoch od 
9,00 do 15,30 hod.
Kontakt: 046/ 3811016.
Upozornenie: Novelou Zákona o dani z príjmov nie je možné za rok 
2011 vrátiť daň z úrokov. 

 Plánované 14.rokovanie po-
slaneckého zboru v Handlovej 
v tomto volebnom období sa 
začalo tradične nakladaním 
s majetkom mesta. Zaujímavé 
boli tri body. Ak hľadáte pekný 
pozemok na výstavbu rodinného 
domu a páči sa vám v Novej 
Lehote, venujte pozornosť vyhlá-
senej verejnej súťaži na predaj 
stavebných pozemkov. Poslanci 
schválili aj obchodnú verejnú 
súťaž na predaj mestskej tržnice. 
Mesto ju chce predať už od roku 
2009. Zatiaľ neúspešne. Aktuálna 
cena podľa znaleckého posudku 
je 177 000 . Tržnica mesačne 
vyrába mestu stratu vo výške 20 
tisíc Eur. Ďalším objektom, ktorý 
mesto ponúka na predaj je budo-
va v centre mesta. Momentálne 
v nej sídli papierníctvo a predaj 
ňa Telemont. V objekte sú aj tri 
prázdne dvojizbové byty. Cena 
je stanovená na 132 776 Eur. 
Poslanci predaj tržnice aj budovy 
na námestí schválili.
 Najočakávanejším bodom 
januárového zastupiteľstva v 
Handlovej bol návrh  na zvýšenie 
poplatku v materských školách. 
Ten sa mal zvýšiť o 150 per-
cent, z 10 na 25 Eur mesačne.  
V Handlovej navštevuje materské 
školy 351 detí v 15 tich triedach. 
Náklady na prevádzku škôlok sú 
ročne 547 700 Eur Poplatok sa 
nezvyšoval posledných 20 rokov. 
Aj napriek týmto argumentom 
mali niektorí poslanci iný názor. 
Poslanec Norbert Šverla navrhol, 
aby sa poplatok v tomto roku 
nezvyšoval. Jeho návrh neprešiel. 
Naopak väčšina dala svoj hlas 
spoločnému návrhu poslankyne 

Podobovej, poslanca Spevára 
a komisie vzdelávania.  Ten znel 
– zvýšenie z 10 na 15 Eur od 
1.marca 2012 a od septembra 
2012 zvýšenie z 15 na 20 Eur. 
Doplnok číslo 3 k všeobecne 
záväznému nariadeniu o výške 
mesačného poplatku na čiastočnú 
úhradu nákladov  škôl a školských 
zariadení sa netýkal len mater-
ských škôl. Poplatky sa zvyšujú aj 
v ďalších školských zariadeniach 
a v Základnej umeleckej škole.
   Program zastupiteľstva pokra-
čoval informatívnymi správami 
o kontrolnej činnosti hlavnej kon-
trolórky za rok 2011 a o prideľova-
ní bytov a nebytových priestorov  
za štvrtý štvrťrok  2011. Oddelenie 
regionálneho rozvoja informovalo 
o projektoch mesta za rok 2011. 
Celkom bolo podaných 56 projek-
tov, schválených bolo 8, 29 nebo-
lo podporených a 19 je v procese 

schvaľovania. V tomto roku sa 
mesto zamerá na nórske a švaj-
čiarske finančné mechanizmy, pri 
ktorých je nulové spolufinancova-
nie zo strany mesta.
   V rôznom informoval vedúci 
oddelenia výstavby Jozef Čaplár 
o nutnosti aktualizácie územného 
plánu. Náklady na aktualizáciu 
tohto mimoriadne dôležitého do-
kumentu sú približne 12 tisíc Eur. 
V lehote do 28.februára je možné 
požiadať o 80 percentnú dotáciu 
ministerstvo výstavby. Poslanci 
schválili povinnú prílohu k žiados-
ti, v ktorej sa zaviazali, že peniaze 
použijú najneskôr do troch rokov.
   V diskusii pán Milan Valent 
hovoril o niekoľkých problémoch 
– jamách na prístupovej komu-
nikácii k bytovému domu, ale aj 
o neprehľadnej a nebezpečnej 
križovatke pri mototechne, ktorou 
denne prechádzajú deti do školy, 

a na ktorej nie je žiaden priechod 
pre chodcov.

RD, foto JP

Ospravedlnenie 
Poslanci neodychovali HN 1/2012
Neúmerné zvyšovanie poplatkov 
za psa navrhli zamestnanci MsÚ, 
poslankyňa Jarmila Podobová v 
zákonnej lehote poslala pripomienky 
ku zneniu VZN, ktorá opačne navr-
hovala zníženie výšky dane za psa. 
Takáto formulácia z článku nebola 
zrejmá, čím sa p. poslankyni ospra-
vedlňujeme.
Pôvodné znenie: Jarmila Podobová 
dala poslanecký návrh na doplnenie 
VZN číslo 13 z roku 2005 o dani za 
psa. Okrem zvýšenia dane navr-
hovala aj ďalšie zmeny. Pracovníci 
mesta však mali voči niektorým 
návrhom faktické pripomienky. Na 
návrh primátora mesta bol tento bod 
z rokovania stiahnutý.

JP

Prvýkrát v tomto roku
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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 – Mestská tržnica

na prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1, vlastník mesto 
Handlová, katastrálne územie Handlová.
Termín predkladania návrhov 27.1.2012  - 13.2.2012.
Predmet súťaže:
- Stavba súp. č. 1895 postavená na pozemku parcela C-KN č. 1082/2   
 (Mestská tržnica)
- Pozemok parcela C-KN č. 1082/2 – zastavaná plocha o výmere 787 m2 

Ťarchy:      Bez zápisu.
Minimálna východisková cena:   177 000,00 EUR 
Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a časový priebeh nájde-
te na www.handlova.sk, resp. na MsÚ Handlová č. d. 16. 
Bližšie informácie na tel. čísle: 046/ 519 25 23.

Príležitostný trh nie je ambulantný predaj
Už v roku  1998 zákon  o podmienkach predaja  výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach  definoval základné pojmy ako príležitostný 
trh a ambulantný predaj. Definovanie týchto pojmov bolo dôležité z dôvodu 
identifikácie všetkých foriem predaja mimo prevádzkarní obchodu a služieb 
(stacionárnej siete obchodu). 

Dôležité je definovanie pojmov príležitostný trh a ambulantný predaj, aby 
sa v dôsledku úpravy podmienok a obmedzenia predávaných druhov vý-
robkov nežiadúco nerozšíril predaj tovaru v rôznych stánkoch s dočasným 
stanovišťom a na prenosných predajných zariadeniach. Z uvedených dôvo-
dov bolo potrebné bližšie ohraničiť aj príležitostné trhy, za ktoré sa považujú 
najmä jarmoky, vianočné trhy... Tento pojem nemôže obce zvádzať k tomu, 
aby organizovali alebo povoľovali takýto trh pravidelne a opakovane, ide 
o trh pri istej príležitosti. 

Rôzne predajné akcie organizujú podnikateľské subjekty aj vo svojich 
vstupných halách a priestoroch. Ak vlastník, správca alebo ten, kto takýto 
objekt má v oprávnenej držbe a tento prenajme na predaj formou stánkov 
s dočasným stanovišťom alebo formou prenosného predajného zariadenia 
(stoly, pulty, stojany a pod. ), považuje sa takýto predaj za príležitostný trh 
a podlieha povoleniu mesta. Ide o to, aby sa obmedzenie predaja výrobkov 
v zákone neprenieslo z trhovísk nekontrolovateľne do takýchto priestorov 
a aby aj takýto predaj bolo možné kontrolovať zo strany orgánov dozoru. 
Súčasne je potrebné, aby predávajúci ale aj prenajímajúci pri týchto for-
mách predaja plnili povinnosti upravené zákonom o podmienkach predaja 
výrobkov, ako aj povinnosti uložené vo VZN mesta Handlová č.1/2009 o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových mies-
tach.
Mesto Handlová pre rok 2012 nebude udeľovať súhlasy s konaním pre-
dajných akcií – príležitostných trhov  v prenajatých priestoroch z dôvodu 
ochrany podnikateľov a živnostníkov vykonávajúcich svoju podnikateľskú 
činnosť na území mesta Handlová.
Mesto Handlová v súlade s § 3 zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o pod-
mienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach             
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov ako aj v zmysle § 10, ods. 3) VZN č. 1/2009 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach, rôzne predajné akcie organizované podnikateľskými subjektmi je 
možné organizovať len na základe písomného súhlasu mesta Handlová. 

Ing. Tatiana Molnárová 

MESTO HANDLOVÁ 
ponúka do prenájmu priestory

 na plavárni mesta 
Nebytové priestory sa nachádzajú na 
Ul. 1. mája č. 99 – PLAVÁREŇ 
Predmet nájmu : 
- Nebytový priestor s rozmermi  
 3,80 x 2,90 m2 ,
- Vybavenie: teplá a studená voda, 
možnosť využívania soc. zariadenia 
samostatne pre mužov a ženy, (vhod-
nosť využitia pre kozmetiku, pedikúru, 
manikúru, nechtové či tetovacie štú-
dio, regeneračné a iné obchodné čin-
nosti, ktoré bude možné prevádzkovať 
od pondelka do nedele v čase od 9,00 
hod. do 19,00 hod. ). 

Informácie a možnosť obhliadky: 
Po – Pi od 6,00 hod. – do 14.00 hod. 
priamo v objekte, 
Kontakt:  046/ 5475 736, 
príp.: 0915 998 294  - Mgr. Vladislav 
Šúr.  
Žiadosti o pridelenie priestoru môžu 
záujemcovia podávať písomne na 
Mestský úrad Handlová, oddelenia 
správy daní, majetku mesta a pod-
nikateľskej činnosti, č.d. 13 spolu 
s fotokópiou ŽL a uvedením účelu 
využívania. 

MESTO HANDLOVÁ 
ponúka do nájmu priestory 

v DK Nová Lehota
Priestory na podnikateľské účely, 
časť nehnuteľnosti zapísanej na LV 
č. 1 pre k.ú. Nová Lehota, ako stavba 
súp. č. 63 – Dom kultúry, postavená 
na pozemku parc. č. 1. 
- bývalá kinosála, 
 celková výmera 179 m2
- dve miestnosti pivničné 
 (dva malé sklady)
Časť stavby ponúkaná na prenájom je 
prevádzkovo neprepojená so zvyškom 
objektu, ale prevádzkovo prepojená 
s prístavbou hospodárskej časti. 
Objekt je napojený na inžinierske siete, 
konkrétne svetelnú a zásuvkovú elek-
troinštaláciu, toho času nefunkčnú. 
Pivničné priestory nie sú prepojené 
s vrchnou časťou objektu. Vstup do 
pivničných priestorov sa nachádza na 
zadnej strane objektu. Žiadosti o pri-
delenie priestoru môžu záujemcovia 
podávať písomne na Mestský úrad 
Handlová, oddelenia správy daní, ma-
jetku mesta a podnikateľskej činnosti, 
č.d. 13 spolu s fotokópiou ŽL a uve-
dením účelu využívania. Informácie na 
tel. čísle : 519 25 21, podnikateľské 
oddelenie. Možnosť obhliadky.

Mesto nebude udeľovať súhlas s konaním 
príležitostných trhov
V januárovom vydaní Handlovských novín sme informovali, že na 
rok 2012 nebude vedenie mesta udeľovať povolenie na organizovanie 
predajných trhov v prenajatých priestoroch. Vzhľadom na otázky od 
obyvateľov prinášame niekoľko doplňujúcich informácií. 

Budovanie Senior centra 
komplexu sociálnych služieb v Handlovej

Koncom minulého roka sme uviedli v Handlovských novinách informácie 
o výstavbe Senior centra, ktoré by malo byť dobudované koncom roka 
2013. Práce na budove v súčasnosti  postupujú podľa harmonogramu. 
Na tento projekt sa mestu Handlová podarilo získať prostriedky v rámci 
Regionálneho operačného programu z Európskej únie, štátneho rozpoč-
tu SR (spolu 2 561 425,22 Eur ) a vlastných zdrojov mesta Handlová 
(134 811,86 Eur). Viac informácií nájdete aj na internetovej stránke mesta 
www.handlova.sk.s
Vzhľadom k viacero dopytom na tému zamestnania sa v takomto centre, 
kde je predpoklad vytvorenia približne 50. pracovných príležitostí (z toho 
60 % odborní zamestnanci), mesto Handlová prostredníctvom perso-
nálneho odd. MsÚ Handlová vytvára evidenciu žiadostí o zamestnanie v 
budúcom Senior centre. 
V prípade záujmu je potrebné zaslať žiadosť s profesijným životopisom na 
adresu MsÚ Handlová, personálne oddelenie, Námestie baníkov 7, 972 
51 Handlová. Obálku viditeľne označiť - Zamestnanie - Senior centrum, a 
takýto text je potrebné vpísať aj do žiadosti. Po kolaudácii Senior centra, 
bude mesto vyhlasovať výberové konanie na riaditeľa/ riaditeľky, príspevko-
vej, resp. neziskovej organizácie. Vybraný riaditeľ/ka následne bude riešiť 
personálne obsadenie a celá evidencia žiadostí mu bude postúpená. JP

Primátor 
mesta 
Handlová
Ing. Rudolf Podoba zvoláva 

mestské zastupiteľstvo 
na štvrtok 23. februára 2012 
o 14.00 h do veľkej zasadacej 

miestnosti MsÚ Handlová.
Pozvánky s programom náj 
dete na www.handlova.sk, vo 
vývesnej tabuli pred MsÚ a na 
plagátových plochách mesta. 

Rokovanie poslaneckého zboru 
je verejné.



Predseda NRSR Pavol Hru- 
šovský v súlade s Ústavou SR 
a zákonom o voľbách do NR 
SR vyhlásil svojím rozhodnutím  
z 19.10.2011 Voľby do NR SR 
na sobotu 10. marca 2012. Do 
termínu registrácie politických 
strán Ústredná volebná komisia 
zaregistrovala 26 politických 
strán, ktoré sa budú uchádzať 
o mandáty v NR SR (v prípade, 
že neuplatnia späťvzatie kandi-
dátnej listiny, o čom budú voliči 
informovaní).

Voličský preukaz
Volič, ktorý sa v deň volieb nebude 
zdržiavať v mieste svojho trvalého 
pobytu, teda nebude môcť voliť 
vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname voličov je zapísaný, môže 
požiadať mesto o vydanie voličské-
ho preukazu v období od 9.2.2012 
do 8.3.2012 v čase úradných ho-
dín MsÚ. Žiadosti prijíma v meste 
Handlová Madlena Poliaková, MsÚ 
Handlová, prízemie vľavo č. d. 13, 
tel: 046 519 25 21, lenka.poliako-
va@handlova.sk. Mesto Handlová 
vydá voličovi na jeho žiadosť volič-
ský preukaz v deň podania žiadosti.

Stručný kalendár volieb 
do NR SR 2012
- V stredu 25.januára 2012 zložili 
do rúk primátora mesta Handlová 
Ing. Rudolfa Podobu sľub všetci 
členovia okrskových volebných 
komisií. 

- Do  utorku 14. februára 2012 
občania mesta Handlová obdržia do 
svojich schránok oznámenia o čase 
a mieste konania volieb.  V prípade 
ak sa tak nestane, je potrebné 
kontaktovať Ing. Jozefa Tonhausera, 
prednostu MsÚ – tel.  046 519 
25 32, jozef.tonhauser@handlo-
va.sk, ktorý je zodpovedný za  orga-
nizačno-technické zabezpečenie vo-
lieb v meste Handlová. V Handlovej 
sa volieb zúčastni  280 členov OK.

- V sobotu 18. februára 2012  sa 
začína oficiálna volebná kampaň. 
Mesto Handlová v zmysle zákona 
o voľbách do NR SR a VZN mesta 
Handlová č. 1/2010 o vyhradených 
miestach pre umiestňovanie voleb-

ných plagátov vyhradilo plagátové 
plochy mesta tak, aby zodpovedali 
zásadám rovnosti. Vyhradené pla-
gátové plochy sú v lokalitách: na 
Ul. SNP pred Obchodným domom 
COOP Jednota, na Poštovej ulici 
vedľa pošty, na Prievidzskej ulici 
oproti predajni Mototechna, na Ul. 
Morovnianska cesta, na Partizánskej 
ulici, na Ul. 29. augusta pod vežič-
kou, na Mostnej ulici, na autobuso-
vej zástavke Horný koniec pri kapln- 
ke, na autobusovej zastávke Nová 
Lehota Pod lipami, na autobusovej 
zástavke v mestskej časti Morovno 
pri kostole. Mesto poskytuje tieto 
plochy bezodplatne v záujme infor-
movania občanov a kandidujúce 
subjekty majú povinnosť umiest-
ňovať plagáty v max. rozmere A3 
a nezasahovať do plagátov iného 
kandidujúceho politického subjektu. 
Na ostatných miestach verejných 
priestranstiev, či verejných zariadení 
na území mesta (napr. oplotenia 
domov a pozemkov, stĺpy verejného 
osvetlenia, zastávky autobusov) je 
umiestňovanie volebných plagátov 
zakázané.

Sobota 10. marec 2012 
Voľby budú v meste Handlová 
prebiehať v 18 okrskoch a volebné 
miestnosti budú otvorené od 7.00 
h do 22.00 h.
Harmonogram zabezpečenia vo-
lieb, zoznam zodpovedných osôb 
v  meste Handlová, poučenie pre vo-
liča – Ako voliť,  zoznam volebných 
okrskov  a ďalšie informácie nájdete 
na www.handlova.sk. Kompletné  
informácie o zložení kandidátov za 
poslancov NR SR a zoznam kandi-
dujúcich politických strán nájdete aj 
na stránke www.civil.gov.sk 

JP
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Voľby do NR SR, 10. marec 2012

Preskúšanie prevádzkyschopnosti sirén - systémov varova-
nia obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2012 

V roku 2012 bude vykonaná kontrola prevádzkyschopnosti sirény v meste 
Handlová v  jednotnom čase o 12.00 hod. (piatok), dvojminútovým stálym 
tónom sirén. Mesto Handlová týmto informuje obyvateľov o čase skúšky. 
Skúška sirény bude realizovaná 10. februára 2012.

Deputáty prišli tento rok 
neskôr a v nižších sadzbách. 
Pýtali sme sa prečo. 
Na naše otázky odpovedala                    

Mgr. Adriana SIVÁKOVÁ, tlačová ho-
vorkyňa, HB Prievidza, a.s.
Kto má nárok na deputát?  
Deputáty sú v roku 2012 nižšie kvôli 
zmene zákona. V januári 2012 bol 
tým, ktorí majú nárok na deputát resp. 
jeho finančné plnenie, zaslaný príspe-
vok v nižšej sadzbe ako boli zvyknutí. 
Časť peňazí sa môže oprávneným po-
berateľom vrátiť,  o presnom postupe 
budú všetci dôchodcovia informovaní 
listom.
Komu bane poskytujú deputát?
Hornonitrianske bane Prievidza sú 
len sprostredkovateľom deputátneho 
plnenia. Sprostredkúvame vyplatenie  
deputátneho plnenia  od Ministerstva 
hospodárstva SR jednotlivým pobe-
rateľom - baníckym dôchodcom  a 
vdovám po baníkoch, ktorým nárok 
na deputátne plnenie vznikol do 16. 
januára 1992.
Prečo, na rozdiel od iných rokov, 
meškala výplata deputátu?
Termín vyplácania sme nemohli 
ovplyvniť. V júli 2011 sa zmenil zákon 

o poskytovaní úhrad za deputát z 
Ministerstva hospodárstva. Až začiat 
kom novembra 2011 sme sa mohli 
uchádzať o poskytnutie finančného 
plnenia. Ministerstvo hospodárstva 
poslalo  peniaze na deputátne  plnenie 
na účet baní až 23. decembra, tesne 
pred Vianocami. Všetky podklady 
na výplatu deputátneho plnenia sme 
odovzdali na Slovenskú poštu 27. de 
cembra. Keďže ide o viac ako 3500 
poberateľov,  doručenie peňazí si vy-
žiadalo istý čas, ktorý Hornonitrianske 
bane Prievidza nemohli ovplyvniť.  
Prečo dostali dôchodcovia oveľa 
nižšie deputátne plnenie, než na aké 
boli  doposiaľ zvyknutí?
Od 1. januára 2011 sa zmenil zákon 
o sociálnom poistení. Deputátne 
plnenie je  považované  za príjem,  z 
ktorého musí jednak zamestnávateľ 
ale aj poberateľ  platiť odvody na 
sociálne a zdravotné poistenie. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny sme požiadali, aby deputátne 
plnenie nepodliehalo týmto odvodom, 
žiaľ,  stanovisko  bolo negatívne.
Deputátne plnenie nie je zo zákona 
oslobodené ani od dane z príjmu.
Na tieto skutočnosti sme vopred 
dôchodcov upozorňovali listom v júli 
2011. Zhovárala sa JP.

Mestská polícia 
informuje...
Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac december - január 2012 (od 
19.12.2011 do 15.1.2012) celkom  
298 udalostí. Zaevidovaných bolo 
54  priestupkov, z ktorých bolo  22 
oznámených občanmi mesta.
Za uvedené obdobie bolo ziste-
ných 22 dopravných priestupkov.
Priestupky porušením VZN:
VZN č. 4/2005 o nakladaní s ko-
munálnym odpadom a stavebným 
odpadom – 2 priestupky,
VZN č. 10/2005 na úseku  chovu 
a držania psov na území mesta 
– 15 priestupkov,
VZN č. 6/2010 o dodržiavaní ve-
rejného poriadku a verejnej čistoty 
– 3 priestupky.
Proti majetku bolo zistených alebo 
oznámených 9 priestupkov.
Na úseku verejného pohoršenia 
príslušníci MsP riešili 3 priestup-
ky. 
Príslušníci mestskej polície od-
chytili 12 túlavých psov, ktorí boli 
umiestení v útulku. Z toho 8 psov 
vrátila MsP pôvodným majiteľom.
Príslušníci MsP vykonali za uve-
dené obdobie 76 zákrokov a 30 
výjazdov k narušeným monitoro-
vaným objektom.
Kamerovým systémom bolo ziste-

ných  23 priestupkov a udalostí. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, 
HaZZ a tiesňovej linky 112 bolo 
príslušníkmi MsP vykonaných 9 
zákrokov.
Mestská polícia v dvoch prípadoch 
použila na vozidlá prostriedky na 
zabránenie odjazdu motorového 
vozidla, tzv. papuče. 

MsP Handlová – volajte 24 
hodín denne 046/168 00, 046/ 
5475 007 alebo 0905 499 384
a nezabudnite, ak ste svedkom 
protiprávnej činnosti, nahláste 
ju ihneď.

Vyberáme z udalostí MsP 
za obdobie od 19.12.2011 
– 15.1.2012
25.12.2011 o 6:15 hod. – cez MKS 
bolo zistené, ako viacčlenná skupina 
mladých ľudí, ktorí boli pod vplyvom 
alkoholu manipuluje s medveďom 
na Námestí baníkov. Hliadka na 
mieste kontrolou zistila poškode-
nie a odtrhnutie jednej nohy a tiež 
totožnosť osôb, ktoré poškodenie 
spôsobili. Priestupok proti majetku 
je v riešení MsP.  

Celkové štatistiky nájdete na 
www.handlovask, odklik MsP 
Handlová informuje.
Pozrite si na stránke aj od-
klik Mestský útulok a staňte 
sa majiteľom psíka.
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Ako prevencia voči vytváraniu 
čiernych skládok mesto Handlová 
realizuje  mesačný zber veľkoobjem-
ného odpadu. Mesto Handlová žiada 
občanov mesta, aby ku kontajnerom 
dávali len veľkoobjemný odpad, t.j. 
taký komunálny odpad, ktorého roz-
mery alebo množstvo neumožňuje  
zber zbernými nádobami (bytové 
zariadenia a doplnky). Do veľkoob-
jemného odpadu nepatrí biologický 
odpad (tráva, konáre, lístie,...), sta-
vebný 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 6.2.2012
IBV - rodinné domy 
 Utorok 7.2.2012
Mestské časti - Horný koniec, 
Nová Lehota, Morovno 
 Streda 8.2.2012
Sledujte aj nový kalendár zvozu 
veľkoobjemného odpadu na rok 
2012. Nájdete ho na www.handlo-
va.sk.  

Zvoz separovaných zložiek 
odpadu
V mesiaci február 2012 sa budú 
jednotlivé zložky zvážať nasledovne: 
Mesto Handlová, Nová Lehota, Horný 
koniec
 plasty  1 .a 15 a 29. 2. 2012 
 kovy  14.2.2012

 papier 8. a 22.2.2012
Mestská časť Morovno, dolný 
koniec
 papier  3. a 24.2.2012
 kovy  10.2.2012
 plasty  17.2.2012 

Žiadame obyvateľov mesta, aby 
v prípade plastových odpadov (PET 
fľaše) a objemnejšieho papierového 
odpadu tento stláčali a neznižovali 
tak kapacitu kontajnerov na ich zber. 
Kalendáre zvozu nájdete aj na stránke 
www.handlova.sk.

Zimná údržba komunikácií 
v meste so sklzom
Spoločnosť HATER Handlová spol. 
s.r.o. vykonáva zimnú údržbu podľa 
plánu zimnej údržby, ktorú nájdete 
aj na internetovej stránke mesta 
www.handlova.sk. V pláne sú urče-
né priority údržby komunikácií ako    
i posypové trasy.
V období od 21.  – do 22. januára 
pripadlo v Handlovej a jej častiach 
približne 20-30 cm mokrého, ťaž-
kého snehu, čo narušilo plynulosť 
zimnej údržby. Údržba komunikácií 
prebiehala neprežite, no aj napriek 
snahe a nasadeniu  všetkých me-
chanizmov  nebolo možné zabezpe-
čiť čistenie mesta od snehu v takej 
intenzite, ako bolo snahou všetkých 
zamestnancov spoločnosti Hater 
Handlová spol. s.r.o ako aj aktivač-
ných pracovníkov.

Týmto chceme ubezpečiť všetkých 
Handlovčanov, že žiadna z lokalít, 
ktorá spadá pod správu mesta, 
nebola z plánu zimnej údržby vy-
ňatá. Z dôvodu poveternostných 
a technických príčin dochádza 
k časovému posunu kedy prídu 
na rad. K čiastočne nekvalitnému 
a opakovanému odhŕňaniu sneho-
vej prikrývky došlo len z dôvodu 
výpadku mechanizmov na zimnú 
údržbu (mechanizmy staršie ako 20 
rokov, ktoré bolo nutné opravovať 
aj v nočných hodinách) a náhlych 
poveternostných zmien.
Rýchla zmena klimatických podmie-
nok, kedy dochádza k náhlym zme-
nám počasia, bola príčinou situácie, 
kedy nebolo možné z dôvodu tech-
nických kapacít a rozsiahlosti komu-
nikácií zabezpečiť úplnú údržbu .

Kontakty na výkon zimnej údržby 
pre celé mesto vrátane Horného 
konca a Novej Lehoty nepretržite 
na MT 0915 879 227 a v čase od 
6.30 - 15.30 tel. 046 5477 004.
Ďakujeme Handlovčanom za trpez-
livosť.

Hater Handlová spol s.r.o. 

Zber veľkoobjemného odpadu na mesiac február 2012

Novootvorené 
prevádzkárne

v decembri 2011
Tetovanie a poradenstvo, Námestie 
baníkov 13
Kozmetika rozšírená o pedikúru, 
ČSA 12
V mesiaci december 2011 neboli 
zrušené žiadne prevádzky.

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov 
sa v mesiaci január dožili

Júlia  Púpalová
Božena  Kráľová
Vladimír  Ryba
Judita  Dunová
Viktor  Janičina
Mária  Halajová
Anna  Kočišová
Antónia  Keratová
Mária  Hacayová
Anna  Tarová
Helena  Mentová
Jozef  Ščípa
Mária  Fáberová
Ján  Medera
Ján  Albert
Ladislav  Nasvadi
Emília  Vlková
Jozef  Chrenovský
Ján  Novák
Štefan  Pulen
Katarína  Szalayová
Vendelín  Jurenka
Ján  Dubai
Margita  Puterová
Jozef  Mečiar

Renata Strážovská, matrikárka

Narodené detičky 
december 2011/január 2012
Marcus  Jančok
Jozef  Schwarcz
Lucas Krivuš
Sebastián  Jaruška
Martin  Hašák 
Marko  Gaži
Hana  Haluzová
Dominika  Santorisová
Melissa  Kubaliaková
Melánia  Ďurkanová
Viktória  Kušneriková
Pavlína  Neuschlová
Nela  Tencerová
Veronika  Halová

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 
972 51  Handlová

vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
 budova Námestie baníkov

na prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1, 
vlastník mesto Handlová, katastrálne územie Handlová.

Termín predkladania návrhov 27.1.2012  - 13.2.2012.

Predmet súťaže:
- Stavba súp. č. 5 postavená na pozemku parcela   
 C-KN č. 966 
 (budova na Námestí baníkov orient. č. 10)
- Pozemok parcela C-KN č. 966 – zastavaná plocha 
o výmere 202 m2 

Ťarchy:   Bez zápisu
Minimálna východisková cena:   132 776,00 Eur
špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a 
časový priebeh nájdete na www.handlova.sk, resp. na 
MsÚ Handlová č. d. 16. 
Bližšie informácie na tel. čísle: 046/ 519 25 23.

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 
972 51  Handlová

vyhlasuje v zmysle § 9a zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov

PRIAMY PREDAJ
na prevod nehnuteľného majetku, 

vlastník mesto Handlová, katastrálne územie 
Nová Lehota.

Termín predkladania súťažných návrhov 
27.1.2012  - 13.2. 2012 (14.00h)

Predmet predaja:
Pozemok:  parcela C-KN č. 195/1 – trvalý trávny porast 
v rozsahu výmery cca 2000 m2
(právny stav:  parcela E-KN č. 337/2 – trvalý trávny 
porast o výmere 4654 m2 zapísaná na liste vlastníctva 
č. 221) s možnosťou kúpy po častiach s minimálnou 
výmerou 600 m2
Ťarchy:      Bez zápisu.
Minimálna východisková cena:          10,00 Eur/m2 
Špecifikáciu predmetu priameho predaja, ako aj jeho 
podmienky a časový priebeh nájdete na www.handlo-
va.sk, resp. na MsÚ v Handlovej č. d. 16. 
Bližšie informácie na tel. čísle: 046 519 25 23.

Stredoškoláci študujte v Handlovej! Gymnázium v Handlovej otvára dve triedy! Všetci piataci navštívte nás na dni otvorených dverí  2.2.2012



Združenie obcí Handlovskej doliny bude 
pri príležitosti Dňa učiteľov v marci 2012 
udeľovať ocenenie ,,Vynikajúci peda-
góg“. Ocenenie je udeľované v štyroch 
kategóriách za:

- celoživotnú prácu a prínos pre 
 rozvoj školstva, výchovy 
 a vzdelávania, 
- prínos a úspechy dosiahnuté 
 vo výchovno-vzdelávacom procese, 
- prínos a prácu v oblasti  výchovy 
 a mimoškolskej činnosti
  s deťmi a mládežou, 
- osobnú angažovanosť a pedagogickú  
 tvorivosť. 

Ocenenie možno udeliť aj in memoriam.
Kandidátov na ocenenie môžu navrhovať 

školy, školské zariadenia, zriaďovatelia škôl 
a verejnosť. Všetky dôležité informácie o 
spôsobe navrhovania kandidátov a výbere 
ocenených sú uvedené v štatúte, ktorý ná-
jdete na webovej stránke mesta Handlová 
www.handlova.sk alebo Združenia obcí 
handlovskej doliny (TIK) www.handlova.in-
fo . Návrh na udelenie ocenenia je potrebné 
doručiť najneskôr do 14. februára 2012 
v písomnej podobe na adresu: Spoločný 
školský úrad v Handlovej, MsÚ Handlová, 
Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová.

Obálku označte heslom Návrh  na ocenenie 
„Vynikajúci pedagóg 2012“ alebo elektro-
nicky na e-mail: skolskyurad@handlo-
va.sk, predmet správy: Návrh na ocenenie 
„Vynikajúci pedagóg 2012“.
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CVČ Relax 
v Handlovej  

február  2012
Aj v roku 2012 pokračuje cyk-
lické vzdelávacie podujatie pre 
deti MŠ SNP ABC na PC 
Turnaj vo volejbale -  st. žiač-
ky 
6.2.12 od 13,00 h., ZŠ Mier. 
námestie     
Turnaj vo volejbale -  st. žiaci     
7.2.12 od 13,00 h., ZŠ Mier. 
námestie 
ORION FLORBAL CUP      
14.2.12 od 13,00 h., ZŠ MC 

Ochranársky večer
16.2.2012 o 17,00 h v CVČ 
Relax, Organizuje CVČ Relax 
v spolupráci so SZOPK A. 
Kmeťa Handlová 
Karneval – zábavné podujatie 
pre najmenších v našom meste
18.2.12 o 15,00 h, od 14,30 
prezentácia masiek,  CVČ Relax 

Zo školského diára
Jarné prázdniny 
(Trenčiansky kraj)
Prázdniny sa začínajú 5.marca 
2012 (pondelok) a končia 9. mar-
ca 2012 (piatok). Vyučovanie po 
prázdninách sa začína 12.marca 
2012 (pondelok). Počas jarných 
prázdnin budú v prevádzke elo-
kované triedy materskej školy na 
Dimitrovovej ulici, ostatné triedy 
Materskej školy, Ul. SNP 27 budú 
mať prerušené prevádzku. 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 
V ZŠ ŠKOLSKÁ
Nový systém vzdelávania sa 
začal v ZŠ Školská v Handlovej. 
Je založený na aktívnej účasti 
žiakov, na ich tvorivosti a hos-
podárení s finančnými prostried  
kami.
Finančná gramotnosť je zarade-
ná do kvalitného vzdelávacieho 
programu s cieľom k povinnému 
obsahu pridať niečo nové. Na 
rozvoj finančnej gramotnosti 
na našej škole sa zamerali 
pani zástupkyňa Mgr. Ľudmila 

Pernišová, Mgr. Beáta Havranová 
a Mgr. Jana Kurišová. Ich cieľom 
je pripraviť žiakov na zodpovedný 
život, kontrolované správanie 
v oblasti financií, schopnostiam 
analyzovať problémy a navrhnúť 
ich riešenia.
Zapájať žiakov do množstva 
projektov o finančných rozhodo-
vaniach s cennou skúsenosťou, 
ako si zabezpečiť financovanie 
v oblasti štúdia, alebo vedieť 
kontrolovať svoje správanie 
voči rodičom a zvažovať nároky 
a možnosti ich realizácie.
V našej škole dávame priestor 

pre inovatívne formy vo vyučo-
vaní a netradičné formy práce. 
Jedným z príkladov sú vianočné 
trhy, na ktorých si žiaci kupo-
vali vianočné darčeky za svoje 
školské peniaze pod názvom 
„ školáčik“. Koľko školáčikov 
si žiaci zarobili záviselo len od 
samotných žiakov. Získavali ich 
za svoje vedomosti, projekty , 
aktivitu, prípravu na vyučovanie. 
Finančná gramotnosť pomohla 
žiakom pochopiť, že za svoju 
prácu dostanú plácu.   
Mgr. Havranová, Mgr. Kurišová

Nemocnica Handlová informuje... 
Ordinačné hodiny kardiologiskej ambulancie v Handlovej 
Nemocnica Handlová - 2.súkromná  nemocnica, s.r.o. oznamuje, že
MUDr. J. Vičan ordinuje v kardiologickej ambulancii 
každú stredu od 15.00 do 18.00 h. 
Ambulancia sa nachádza v hlavnej budove na prízemí v priestoroch 
internej ambulancie.

Vašu regionálnu 
televíziu RTV môžete 
sledovať aj cez satelit
Ak bývate v lokalite, kde nie je 
káblová televízia alebo ste sa 
rozhodli pre satelitný prijímač 
máme pre vás dobrú správu! Od 
1.12.2011 rozšírila TV Patriot 
svoje vysielanie okrem satelitu 
THOR aj cez satelit ASTRA a je 
zaradená medzi slovenské tele-
vízie do balíka služieb SkyLink 
a CSLink.
Regionálnu televíziu Prievidza 
môžete sledovať v rámci bloku 
regionálnych správ.
„Noviny RTV“  sú zaradené do 
utorkového vysielania TV Patriot 
venovanému  Trenčianskemu  
kraju. Premiéra je naplánovaná 
na utorok po 17:10 h. 
Reprízy – utorok 21:10, a v 
stredu 01:10, 05:10, 09:10, 13:
10,hod.
Presné nastavenia nájdete 
na:  http://www.tvpatriot.eu/
Satelit.html.
Redakcia RTV Prievidza, s,.r.o

Kurzy v Handlovej pre každého
Help, n.o. vo februári plánuje otvoriť

20.02.2012 - Počítačový kurz pre začiatočníkov, 30 hod.
21.02.2012 - Anglický jazyk pre začiatočníkov, 50 hod. 
21.02.2012 - Nemecký jazyk pre začiatočníkov, 50 hod.
p o z o r   n e p r e h l i a d n i t e

V stálej ponuke: 
Kurz opatrovania
Kurz obsluhy motorových vozíkov 
Individuálne vzdelávanie  v oblasti AJ a NJ
a iné kurzy podľa Vašich požiadaviek.
Bližšie informácie a prihlásenie sa do kurzu:
Help, n.o., Námestie baníkov 8, (II. poschodie nad MsP), 
Handlová. Tel.: 0905 884 813
e-mail: kmetova@handlova.sk; www.helpha.szm.sk

Stredoškoláci študujte v Handlovej! Gymnázium v Handlovej otvára dve triedy! Všetci piataci navštívte nás na dni otvorených dverí  2.2.2012
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Kino Baník - február

Utorok 7. 2. o 18,00 h,

STROM ŽIVOTA
Réžia: Terrence Malick, USA, dráma, 
138 min, čes. tit., OP 15+
Veľkolepý epos Terrenca Malicka 
o hľadaní zmyslu života medzi dvoma 
brehmi
rozumu a lásky, emócií a kamennej 
tváre, úzkosti a šťastia.
Hrajú: Brad Pitt, Sean Penn...

Utorok 14 . 2.  o 18,00 h

MAJSTROVSKÝ PLÁN                   
Réžia: Brett Ratner , USA, komédia, 
100 min.,slov.  titulky,  OP 12+
Obyčajní ľudia. Neobyčajná lúpež. 
Nie sú to žiadni Dannyho parťáci, ale 
obyčajní zamestnanci luxusného hotela.  
Napriek tomu dali dokopy plán lúpeže, 
ktorý by vďaka svojej genialite mohol 
vstúpiť do učebníc zločinu. Režisér Brett 
Ratner natočil  kriminálnu komédiu,  
ktorej hviezdnemu obsadeniu velí Ben 
Stiller a Eddie Murphy.
Hrajú: Ben Stiller, Eddie Murphy, Alan 
Alda, Téa Leoni, Matthew Broderick, 
Casey Affleck,... 

Nedeľa  19. 2. o 16,00 h

ARTHUR ZACHRÁNI VIANOCE
USA, animovaná rozprávka, 107 min., 
slov. dabing.
Animovaná rodinná komédia odhaľuje 
neuveriteľnú odpoveď na doposiaľ 
nezodpovedanú otázku, ktorá nedá 
spávať žiadnemu dieťaťu: „Ako dokáže 
Santa doručiť darčeky všetkým deťom 
na svete za jedinú noc?“ Odpoveď: 
Santova dobre prešpekulovaná 
prevádzková základňa, ktorú ukrýva pod 
Severným pólom, je v plnom prúde... 
Avšak základom filmu je príbeh rodiny 
v znamení vianočnej klasiky – rodina 
v štádiu komickej nefunkčnosti a 
nečakaný hrdina - Santov najmladší 

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

Web: www.dkhandlova.sk

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Výzva pre ženy a dievčatá. 
Pripravujte sa na Vansovej 
Lomničku.
Vyzývame dievčatá od 16. 
rokov a ženy, ktoré majú vzťah k 
umeleckému slovu, aby sa začali 
pripravovať a zapojili sa  do 45. 
ročníka Vansovej Lomničky, 
okresnej súťaže v umeleckom 

prednese poézie a prózy žien 
– neprofesionálnych recitátoriek, 
ktorá sa uskutoční v  marci 2012. 
Bližšie informácie v knižnici.
Pripravujeme vo februári:
Výročia osobností: 
Samo Chalupka (200. výr. nar.) 
medailón. 
Podujatia: 
Ako išlo vajce na vandrovku. 
Zážitkové čítanie. Pre 1.a 2.r. ZŠ 
a MŠ.

7. 2. Prebudená pieseň. 
Vyhodnotenie lit. súťaže za rok 
2011. V spolupráci s MOMS    
Fašiangy. Ľudové tradície. 
Tvorivá dielňa. Pre I.st. ZŚ
Hviezdoslavov Kubín, školské 
kolá.
28.2. Malá Vansovej Lomnička. 
Recitačná súťaž pre dievčatá. 
Kreslo pre hosťa. Ivan Ševčík. 
Beseda na tému mafia, 
kriminalita, boj proti mafii.

Utorok  28. 2.  o 18,00h, 

MOJA KRÁSNA UČITEĽKA 
Réžia: Tom Hanks, USA, romantická 
komédia, OP 12+, 147 min., čes. tit.
Oscarový Tom Hanks  stvárňuje v novej 
americkej komédii Moja krásna učiteľka 
chlapíka  Larryho v strednom veku, 
ktorý „vďaka“ ekonomickej kríze stratí 
prácu. Dovtedy pracoval ako úspešný 
šéf v hypermarkete. Larry príde na to, 
že bez vzdelania dobrú prácu nezíska 
a preto sa rozhodne pre návrat do 
školských lavíc. Chce si rozšíriť 
svoje obzory, ale hlavne získať lepšiu 
kvalifikáciu pre svoje budúce povolanie. 
V škole sa zapíše na hodiny komunikácie 
a nečakane sa zamiluje do svojej 
učiteľky Mercedes (Julia Roberts), ktorá 
vo svojom osobnom živote rieši spory 
s manželom. Obyčajný chlap ako Larry, 
ktorý má veľa dôvodov sa domnievať, že 
mu život už nič mimoriadne neprinesie, 
dostane novú životnú lekciu: Keď si 
myslíš, že všetko, čo malo zmysel je 
už dávno preč, objavíš dôvod prečo žiť. 
Hrajú: Tom Hanks, Julia Roberts, Sarah 

DK Handlová pozýva 
vo februári 
Žobrácky bál, 4. február 2012, 
19.00 h
Novoročná zábava alebo Ako na 
veľkolepý ples nevyšlo. Takže baviť 
sa aj tak budeme!!! Táto zábava je 
určená pre všetkých smrteľníkov 
a dobrovoľníkov a je plná recesie. 
Symbolické vstupné 2 euro už jas-
ne naznačuje, že pôjde o skromnú 
zábavu, čo sa týka občerstvenia a 
teplého a studeného bufetu.
O to viac sa bude tancovať a hu-
lákať akoby poslednýkrát v živote. 
Nechajte sa inšpirovať módnou 
prehliadkou „Handry a fľandry“. 
Hodnotná tombola to všetko 
zabije.

FAŠIANGY, TURÍCE...
So zármutkom v srdci Vám ozna-
mujeme, že nás opustila naša 
drahá, milovaná i nenávidená 
kamarátka, Barbora Basová. Na 
jej poslednú cestu ju odprevadíme 
v utorok 21. februára 2012 o 
19.00 hod. v DK Handlová. Nebu-
de chýbať výborná praženica, do 

tanca hrá skupina BLACK BAND. 
Vstupné na poslednú rozlúčku: 
3 eur
Fašiangové maškary môžete stret-
núť od 10.00 hod v meste. Skon-
čia o 14.30 hod. pred mestským 
úradom. Rezervácia vstupeniek na 
www.dkhandlova.sk. 

DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES
A je to tu :-) Rok prešiel a nadišiel 
čas Detského maškarného bálu, 
ktorého dvere sa pre všetky masky 
a rozprávkové bytosti otvoria
v nedeľu 19. februára 2012 o 
16.00 hod. 
Ako vždy na vás čaká prekvapenie, 
zábavná diskotéka a slávnostné 
vyhodnotenie masiek. Nebudú 
chýbať krásne ceny a sladké 
odmeny.

Vstupné: 1euro

„Radošinci“ prídu 
aj do Handlovej 
Milí priatelia, srdečne Vás pozýva-
me na reprízu najnovšej inscenácie 
Radošinského naivného divadla
LEN TAK PRIŠLI, 20. marca 2012 

o 19. h v Dome kultúry Handlová
Vstupné: 10,-eur
Rezervované lístky si pro-
sím vyzdvihnite najneskôr do 
pondelka 19.marca 2012.
A o čom to je?
V satirickej komédii Len tak 
prišli sa autor Stanislav Štepka 
venuje háklivej téme dedičstva. V 
provinčnom meste zomrel pri do-
pravnej nehode primátor a bohatí 
pozostalí, teda rodina všeobecne 
známeho gubernátora a takisto aj 
miestneho manipulátora netrpezli-
vo čaká na viac ako prekvapujúci 
závet, ktorý prečíta notárka. Od tej 
chvíle sa na smútočnom zhromaž-
dení začínajú diať samé neuveriteľ-
né príhody. Medzi pozostalými sa 
zároveň ocitnú aj dvaja nečakaní 
a zvláštni návštevníci, ktorí svo-
jou prítomnosťou začnú radikálne 
meniť tok prekvapujúcich udalostí.
Hrajú: Stanislav Štepka , Csongor 
Kassai alebo Sveťo Malachovský, 
Darina Abrahámová alebo Lenka 
Spišáková Barilíková, Maruška 
Nedomová, Michal Kubovčík, 
Martin Škoda, Michaela Szöcso-
vá, Richard Felix alebo René Štúr 
Ladislav Hubáček.

FK REBEL pozýva 
vo februári 2012
2. februára 2012, 19.00 h, 
LEPŠÍ SVET 
Réžia: Susanne Bier, Dánsko/
Švédsko, 2010, 113 min.
Príbeh dvoch rodín, ktorých osudy 
sa náhodne spoja vďaka priateľstvu 
ich dvoch dospievajúcich synov. 
Elias, ktorého otec pracuje ako lekár 
v Afrike a práve prežíva manželskú 
krízu, je šikanovaný v škole, zatiaľ čo 
Christian, ktorý sa rozhodne ho brá-
niť, sa do mesta prisťahoval s otcom 
po nedávnej smrti matky.

9. februára 2012, 19.00 h, 
TRI
Réžia: Tom Tykwer, Nemecko, 2010, 
119 min.
Novinárka Hanna a architekt Simon 

tvoria úspešný pár žijúci v Berlíne 
v harmonickom zväzku, ktorý trvá 
už dvadsať rokov. Rôzne aférky, 
plánovanie dieťaťa a svadby, každo-
denné starosti i radosti mileneckého 
páru, to všetko majú za sebou. Až do 
okamihu, kedy do ich života vstúpi 
atraktívny Adam. Problém je v tom, 
že Hanna ani Simon o svojich vzá-
jomných citoch k Adamovi netušia.

16.februára 2012, 19.00 h, 
MIESTNOSŤ SAMOVRAHOV
Réžia: Jan Komasa, Poľsko, 2010, 
110 min. 
Dominik je normálny chlapec. Má 
veľa priateľov, najkrajšiu babu v 
škole, bohatých rodičov, peniaze na 
značkové oblečenie. Jeden nevinný 
bozk s kamarátom však všetko zme-
ní. Začne sa pred okolím izolovať a 
všetok čas trávi za počítačom. Nad-

viaže kontakt s neznámou dievčinou, 
ktorá ho uvedie do „miestnosti 
samovrahov“ – miesta, odkiaľ niet 
úniku. Zapletie sa do smrteľného 
komplotu a postupne stráca to naj-
cennejšie, čo v živote mal... 
 
23. februára 2012, 19.00 h, 
DOMOV NA VIANOCE
Réžia: Bent Hamer, Nórsko, SRN, 
Švédsko, 2010, 85 min. 
Je Štedrý večer a niekoľko obyva-
teľov zasneženého nórskeho mes-
tečka sa pripravuje na dôležitý oka-
mih roka. Tradičné rodinné oslavy to 
ale práve nie sú: milenka pripravuje 
romantickú atmosféru pre svojho 
ženatého milenca; opustený manžel 
sa prezlečie za Santa Clausa, aby 
mohol stráviť chvíľu so svojimi deť-
mi; iný muž uprednostní prácu pred 
spoločným večerom so ženou....

Stredoškoláci študujte v Handlovej! Gymnázium v Handlovej otvára dve triedy! Všetci piataci navštívte nás na dni otvorených dverí 2.2.2012
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Opustili nás december  
2011/január 2012

Heribert  Niebur  76 r.
Jozef  Kminiak 87 r.
Dušan  Rybársky  55 r.
Štefan  Kraus  72 r.
Josef  Číž  53 r.
Pavel  Bachár  75 r.
Jozef  Nagy  58 r.
Dušan  Paštrnák  65 r.
František  Slovák  61 r.
Jaroslav  Kozár  54 r.
Otto Vašš  77 r.
Anna  Navrátilová 91 r.
Žofia  Száková  86 r.
Júlia  Valachová  77 r.
Eleonóra  Hincová  80 r.
Júlia  Krottáková 61 r.
Daniela  Vlčeková  61 r.
Magdaléna Hazuchová 87 r.
Mária  Hutyrová  74 r.
Etela  Kubovičová 83 r.
Mária  Weissová  89 r.
Anna  Jahodková ;80 r.

„Klesli ruky, ktoré veľa pracovali, 
dotĺklo srdce, ktoré sme radi 
mali“. 

Dňa 22.01.2012 sme si pri-
pomenuli nedožitých 80 rokov 
našej drahej mamy, starkej, 
prastarkej 
p. Heleny Šalekovej. 

S láskou spomínajú
deti s rodinami.

Poďakovanie manželom Sidónii a Gustávovi Ištokovi
Vrúcna vďaka za lásku a obetavosť týmto ľudom, ktorých sy-
novia Marcel a Gustáv mali svalovú dystrofiu. Dňa 13.11.2011 
nás opustil Marcel vo veku 23 rokov a 16.06.2011 Gustáv vo 
veku 24 rokov. Za veľkú lásku, opateru  zo srdca ďakujem celé-
mu tímu záchrannej služby, MUDr. Svieženej, MUDr. Henčelovi, 
zdravot. sestričke MUDr. Vargu za láskavú opateru a trpezlivosť, 
ktorú s nami niesli, keď nám bolo najhoršie. 
Ešte raz veľká vďaka.                                           Štefan Betyár

Dňa 26.1.2012 uplynul rok 
od úmrtia nášho milované-
ho manžela, otca, starého 
otca a prastarého otca 

Viliama Gatiala. 
Kto ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 

S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Dňa 15.1.2012 sme si pri-
pomenuli 4 výročie od smrti 
nášho drahého otca, starého 
otca, švagra, brata  

Viliama Schmidta. 
„...tam, kde si, je snáď všetko 
dobré, si tam, kde nie je zlo 
a nebo je modré! Možno sa od-
tiaľ na nás teraz dívaš a určite 
uvidíš, že nám stále chýbaš...“

S láskou a úctou spomínajú dcéry
Marcela, Irenka a syn Marek s rodinami.

Dňa 09.2.2012 uplynie rok, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý 

Rostislav Vysloužil. 
So zármutkom v srdci 
spomínajú manželka, sestra 
s rodinou, dcéry, synovia, 
vnúčatá, pravnúčatá a celá 
rodina. 

„Klesli ruky, ktoré veľa pracovali, dotĺklo srdce, ktoré sme 
milovali. Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc tu 
všetkých a všetko čo si miloval. Už nie si medzi nami, no 
v našich srdciach žiješ spomienkami“.

Dňa 21.12.2011 uplynuli 2 roky, čo nás navždy 
opustila naša maminka 
pani Anna Poklembová 
a dňa 20.12.2011uplynulo 26 rokov, čo nás opus-
tila naša sestra pani 
Katarína Šaleková, rod. Poklembová.
Sú slová, ktoré Vám už nikdy povedať nemôžeme. 
Sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme. Sú oka-
mihy, na ktoré s láskou spomíname. Odišli ste bez 
rozlúčky, my ostali sme v žiali, no vždy budete žiť 
v srdciach tých, ktorí Vás milovali.
S láskou spomínajú dcéry a sestry s rodinami. 

Už 25 rokov chýba v kruhu 
svojej rodiny drahý manžel, 
otec, dedko, brat, svokor 

Imrich Tomanica
(14.10.1940-02.2.1987). 

S láskou spomínajú: manžel-
ka, syn Miroslav s manžel-
kou Evou, vnúčatá Barborka, 
Jakub a Alex, brat Rastislav 
s rodinou, celá rodina. 

Ďakujeme všetkým, ktorí v dobrom spomínajú s nami.

Na všetky krásne chvíle 
s tebou prežité spomínajú 
tí, ktorí ťa mali radi. Dňa 
03.2.2012 si pripomíname 
1. výročie srdcu bolestivej 
chvíle, kedy nás navždy 
opustil manžel, otec, starký 
a deduško 

Blažej Gregor. 
S láskou spomínajú man-
želka a deti so svojimi rodinami.

Ďakujeme týmto zdravotníckemu kolektívu ODCH pod vedením pani primárky Miriam 
Kvostkovej v Handlovej za príkladnú starostlivosť o našu milovanú maminku 
pani Emu Guckú, ktorá zomrela 19. januára vo veku 81 rokov v ich zariadení. Nech  
im odborné a ľudské nasadenie napriek zložitej spoločenskej situácii a nedoceneniu ich 
profesie naďalej vydrží a s láskou slúžia všetkým svojim pacientom.
S úctou   Mgr. Katarína Kernová s celou rodinou

Inzercia
Prenajmem 
2 izbový byt v Handlovej 
55m2, tehlový, slnečný, 
vlastné plynové kúrenie. 
Po prestavbe , tichá loka-
lita, 2.poschodie, dlhodo-
bo, súrne.
Cena 270 eur vrátane 
energií.

Predám plechovú garáž 
ul. Údernícka. Tel. kontakt: 
0908 969 696. 
Cena 48 000 eur.

Dňa 25. januára uplynul 
rok, čo nás opustila naša 
drahá mama, stará mama

Helena Zedeková

Niet dňa, kedy na teba 
nemyslíme, mami. 
Ty si odišla, my sme tu 
ostali sami.

Spomínajú deti s rodinami

Výpredaj použitých kníh 
Cena: 5 a 10 centov za kus. 
Každý piatok od 10,00 – 16,00 hod, 
Henelia klub, Potočná 2, Handlová.



Manželský pár sa rozhodne vstúpiť do sekty, ale dostanú 
podmienku, že musia vydržať mesiac bez sexu. Po mesiaci 
sa ich sektári pýtajú, ako im to išlo. Muž hovorí:
- Prvý týždeň to bolo bez problémov. Druhý týždeň to už 
bolo trochu horšie. Tretí týždeň sa mi o sexe aj snívalo. 
A štvrtý týždeň žene vypadla z rúk konzerva fazule, zohla 
sa po ňu, a to som už nevydržal a musel som ju hneď 
pomilovať.
- Tak to už k nám ale nemôžte!
- Čo k vám, ale už ani do Kauflandu!

•••
Po zavedení nového školského systému na Slovensku sa 
po dlhšom čase stretnú dvaja študenti. Jeden je finančne 
na dne, zoslabnutý, hladný. Ten druhý prekypuje zdravím a 
dobrou náladou. 
- Ako to robíš? Ja si dovolím akurát tak rožky s čajom 
- sťažuje sa ten hladný. 
- Musíš byť vynaliezavý, ak chceš prežiť. Pozri, ja som 
si zaobstaral goriliu kožušinu, každé ráno sa prepašujem 

do zoo, ľudia mi celý deň hádžu 
dobroty, sem-tam aj peniaze, to 
by si neveril... Večer sa zahrám na 
mŕtveho, vyhodia ma von a ja sa 
celú noc zabávam, samé žúry a 
baby... 
- Hmmm, požičaj ju aj mne na 
týždeň. 
Stalo sa a novej „gorile“ sa naozaj 
darilo. Každý deň kopa žrádla, 
ovocia, sem-tam peniaze, v 
noci žúry, baby... Až raz večer to 
zriadencov zoo prestalo baviť a 
hodili mŕtvu gorilu levovi do klietky. 
Však ráno sa aj tak zjaví ďalšia. 
- To je môj koniec! - trasie sa 
študent od strachu. Avšak lev podíde 
k nemu, dlho ho oňucháva, pozerá 
sa naň a keď zriadenci odídu hovorí: 
- Počuj kamoš, nemáš náhodou 
cigaretu?

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

Osemsmerovka „Svedomie nás neodvracia od 

hriechu, len nám bráni ...“

A
I
C
Á
N
R
E
B
I
H
A
L
I
E
R
E

K
I
N
S
A
V
A
T
A
R
H
A
S
T
R
A

A
S
A
A
O
L
N
S
A
DZ
B
A
Č
E
A
A

P
K
R
K
Ó
R
E
A
A
A
I
B
Í
M
A
N

L
R
N
N
N
A
A
V
E
V
Ý
V
R
Š
I
Í

A
Y
I
Á
Š
O
I
K
A
Ý
L
A
E
A
C
L

N
K
A
T
S
A
K
C
I
R
K
A
T
I
Á
U

E
Í
A
I
T
V
T
S
K
T
Ó
S
S
G
R
A

L
R
L
L
I
E
N
K
A
E
I
N
E
Č
E
P

A
K
R
O
Z
I
E
E
L
L
P
R
O
I
M
B

A
C
A
P
A
C
I
N
E
B
I
Š
K
E
O
Á

A
T
I
A
R
K
R
V
N
R
O
A
N
A
L
R

L
N
E
N
K
Z
O
I
D
U
A
M
E
I
G
E

A
S
A
L
E
N
I
N
Á
S
T
Š
I
B
A
L

K
P
R
V
O
K
Ž
O
R
O
L
I
K
Ý
Ť
A

S
U
M
Z
I
R
O
R
E
T
E
M
O
L
I
K

Ako na to: V poli s písmenka-
mi nájdite a vyškrtajte všetky 
uvedené slová. 12 nepreškrt-
nutých písmen tvorí pokračo-
vanie citátu od francúzskeho 
umelca Jeana Cocteau.

Tajnička z januárového čísla:
„...je známkou inteligencie.“

Výhercovia: 
Anna Patermanová, Vladimír 
Rudzan, Oľga Madzgoňová, 
Anka Lenhardtova,  Miroslav 
Šimo

Tajničku odovzdajte spolu so 
svojou adresou:
- v predajni Sladká vášeň v DK
- v pod. inkubátore (č.dv. 314)
- handlovske.noviny@gmail.com
Piatim z vás pošleme malý 
darček!

AGLOMERÁCIA
ALENA
ALPAKA
ASTRA
AŠTAR
AUDIO
AVATAR
BALÓN
CIEVA
CIRKA
EKRAZIT
ELBRUS

ELEONÓRA
ESTER
HALIERE
HIBERNÁCIA
HRDZAVÝ
IKAROS
INŠPEKCIA
ISKRY
IVANA
KALENDÁRE
KALERÁB
KAOLÍN

KARMA
KASTA
KILOMETER
KILO ROŽKOV
KÓREA
KRITIKA
KRÍKY
LASKONKA
LENIN
LIENKA
LIMČA
LÝBIA

MIŠMAŠ
NAMÍBIA
NAPOLITÁNKA
NARNIA
NOVELISTA
OKENICA
OKIENKO
ORIENT
PAULÍNA
PEČENIE
PRIEVIDZA
PRVOK

REGÁL
ROLETA
SADZBA
SALVA
SÁNKA
SKALA
ŠIBAL
ŠIBENICA
TERORIZMUS
VÝVEVA
ZORKA

Keby bol Chuck Norris taký skvelý ako všetci 
hovoríte, bol by práve teraz tu u mňa doma 
a za to, čo o ňom píšem, by mi rozmlátil hlavu 
o klávesnicu iouasgi lusvjvlsi gliugjhkxj.
•••
Chemický vzorec na víkend:
Pálenka s pivom = O2H (odvaha)
•••
Ako najľahšie zistiť pohlavie mačky?

Kopneme ju do zadku. Keď sa rozbehla, tak je 
to mačka, a keď sa rozbehol, tak je to kocúr.
•••
- Až včera som si všimla v tej reštaurácii, ako 
veľmi si zostarol, Jean. 
- Z čoho si to usúdila? 
- Keď si si sadol za stôl, prezrel si si najprv 
jedálny lístok a až potom servírku.
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Účasť na tomto ročníku pochodu bola 
zatiaľ najväčšia v celej histórii tohto 
celoslovenského turistického podujatia. 
Počasie nebolo síce mimoriadne priazni-
vé, ale i tak sa na prezentácií stretlo 371 
milovníkov zimnej prírody. Konečne, po 
viacerých rokoch bez snehu, tento rok 
boli využité aj lyžiarske trasy. 
Mimoriadne nás teší, že o toto podujatie 
prejavujú záujem aj mladí ľudia. Spoločne 
so svojimi pedagógmi sa pochodu zúčast-
nili žiaci Základnej školy Morovnianska 
cesta v Handlovej, žiaci Základnej školy 
na ulici Školská, žiaci Špeciálnej základnej 
školy  i  žiaci Základnej školy Ráztočno. 
Pravidelne sa podujatia zúčastňujú žiaci 
Gymnázia I.Bellu z Handlovej  v sprievode 
svojich pedagógov.
I tento rok sa 15 účastníkov, ktorí sa pre-
zentovali v obci Cigeľ, vydalo na trasu do 
Handlovej, pretože je pre nich zaujímavej-
šia. V Handlovej  v cieli na Morovnianskej 
škole boli ocenení upomienkovými pred-
metmi,  najstarší  účastníci –  František 
Hradňanský   (1936) a Ján Blažej (1936), 

najmladší účastníci  – 
Ninka Villárová (2009) 
a Katka Grigová  

(2006). Nezabudli sme zablahoželať a ob-
darovať aj Michala Kučeru (ZŠ Školská), 
ktorý presne v deň konania pochodu 
oslavoval narodeniny.  
Všetci účastníci v cieli vyjadrili svoju spo-
kojnosť s krásnou prechádzkou v prírode, 
pochválili guláš  a slová poďakovania za-
zneli aj na adresu organizátorov za dobré 
zabezpečenie celého priebehu podujatia. 
Všetci sa lúčili so slovami, že o rok prídu 
opäť. Podľa informácií z Organizačného 
výboru sa pochodu celkovo zúčastnilo 
takmer 1 800 priaznivcov tohto podujatia. 
Tento ročník Pochodu vďaky  sa konal 
vďaka: TJ Partizán Cigeľ a TJ Plameň 
Handlová v spolupráci s obcou Cigeľ, 
mestom Handlová, Slovenským zväzom 
protifašistických bojovníkov, Združením 
miest a obcí hornej Nitry, Trenčianskym 
samosprávnym krajom a Regionálnou ra-
dou klubu slovenských turistov Prievidza 
a poďakovanie patrí všetkým dobrovoľní-
kom a sponzorom. 

Jana Polakovičová
sociálny pracovník 

rozhodnutiami rozhodcovskej trojice. Aj vďaka tomu sa 
domáci dostali opäť do pohodlného desaťbodového vedenia    
72:62  a boli tak pred záverečnou periódou vo väčšej psy-
chickej pohode.  Handlovskí „baníci“ sa ale s týmto faktom 
nezmierili a aj napriek desaťbodovému deficitu cítili šancu 
na prievidzskej palubovke uspieť. Úvod poslednej „štvrťky“ 
zachytili lepšie práve oni a v priebehu piatich minút bol 
stav vyrovnaný na 77:77. Osem sekúnd pred koncom tejto 
„srdcervúcej“ drámy zvyšoval stav na 88:85 Phillips a zdalo 
sa, že dva body ostanú predsa len v Prievidzi. Proti tomu bol 
ale hosťujúci Hampton, ktorý potvrdil, že má „železné nervy“ 
a dve sekundy pred záverečným klaksónom vyrovnal trojkou 
z ťažkej pozície na    88:88. Handlovčania tak dostali 96.ba-
nícke derby do predĺženia.
V ňom už po necelej minúte otočili stav stretnutia vo svoj 
prospech na 90:89 a postavili tak „vynervované“ handlovské 
hľadisko zo sedadiel. Hostia, ktorí mali historický úspech na 
dosah, zvýšili obrátky v obrane, čo malo za následok strelec-
kú nemohúcnosť a chyby domáceho mužstva. Kondične na 
palubovke jednoznačne dominovali basketbalisti MBK a aj 
to bol jeden z rozhodujúcich faktorov. Po Godboldovom ne-
presnom pokuse a následnej Pipíškovej strate, prišli dôležité 
body z ruky Ridzoňa. Ridzoň, ktorý si vyslúžil po príchode 
na hraciu plochu potlesk od domáceho hľadiska, podržal 
Handlovú aj niekoľkými skvelými zákrokmi v obrane. Práve po 
jeho obrannom doskoku, pokoril stobodovú hranicu úspeš-
ným trojbodovým pokusom Mrviš, keď upravoval na 94:101. 
Táto trojka bola definitívnym klincom do prievidzskej rakvy. 
Pokorení Prievidžania sa už do konca stretnutia nezmohli 
na nič a bodku za zápasom dal ďalšou trojkou Hampton. 
Basketbalisti handlovského Baníka si tak po viac ako štyroch 
rokoch víťazstvom 104:94 po predĺžení , priviezli do susednej 
Handlovej veľmi cenný skalp svojho odvekého rivala a posko-
čili tak na tretie miesto v extraligovej tabuľke.

Pavol Procner, 
Foto: zdroj www.pdbasket.sk

37. ročník Pochodu vďaky SNP 

Výhercovia ŽREBOVANIA  
permanentka  dáva  dvakrát  – výhry 
RELAX 
Dňa 29.12.2011 Plaváreň mesta Handlová vy-
žrebovala zo všetkých zakúpených permanentiek 
v roku 2011 týchto zákazníkov, ktorí získavajú  
vstupenku RELAX DEŇ:

1.   p. Golhová (permanentka Kredit č.762)
2.   p. Geržová  (permanentka Kredit č.518)
3.   p. Kliment  (permanentka Kredit č.920)

Výhercovia si môžu výhry vyzdvihnúť 
v pokladni plavárne.

Nepotrebujete vstupenky, pokiaľ 
máte na vysvedčení jednotky! 

Využite polročné prázdniny v piatok 3.februára 
2012.
Plaváreň mesta Handlová ponúka v tento deň 
deťom do 15 rokov
VSTUP  ZDARMA v sprievode dospelej  platia-
cej osoby.
Deti s priemerom  známok na polročnom vysved-
čení 1,00  
(samé jednotky)  vstup zdarma, 
aj bez sprievodu  dospelej osoby, po preukázaní  
sa  vysvedčením.

Hľadáte romantiku??? 
Práve ste ju našli ...

Prekvapte svoju polovičku a zažite romantické 
plávanie pri sviečkach .
Na Valentína, 14.2. od 15,00 hod. majú 
páry vstup na Plavárni mesta Handlová  za 
jedno vstupné.
29.2.   JE LEN KAŽDÉ ŠTYRI ROKY, 
NECH  NA   PLAVÁREŇ  V TENTO DEŇ VEDÚ 
VAŠE KROKY! 
DEŇ ZDRAVIA  A POHYBU  NA  PLAVÁRNI   
MESTA  HANDLOVÁ 

S každou zakúpenou vstupenkou na bazén v tento  
deň  vám ponúkame  možnosť okrem plávania, 
zacvičiť si  v priestoroch  cvičebnej miestnosti 
nad bazénom  ZDARMA:
- od 16,00 hod. do  17,00 hod. -  Cvičenie pre 
seniorov, dámy a pánov v zrelom veku (nenároč-
né regeneračné cvičenie  pri príjemnej hudbe  pre 
posilnenie tela a pohladenie duše)
- od 17,00 hod. do 18,00 hod.  –  „ Mami, ocko 
poď si zacvičiť „ (cvičenie detí od 2 do 7 rokov 
s rodičmi)
- od 18,00 hod. do  19,00 hod. – „Lady fit“ 

(aeróbne cvičenie nielen pre dievčatá a ženy)
Doneste si plavky  aj cvičebný úbor s teniskami! 
Ku každej zakúpenej masáži vám poskytneme 
v stredu 29.2.2012  masáž končatín či tváre 
ZDARMA! Aby ste nečakali, objednajte  sa  
v pokladni na tel. čísle 5475 464  alebo  0918 
911 401. 

STÁLA A ATRAKTÍVNA 
ponuka PLAVÁRNE  MESTA 

HANDLOVÁ
Voda, čo ma drží nad vodou...
Človek, ktorý je ponorený po plecia do vody, váži 
len desatinu toho, čo na pevnej zemi. Plávanie a 
vodná gymnastika sú ideálne pre osoby s nadvá-
hou a kĺbovými problémami. 

Plaváreň mesta Handlová  Vám 
ponúka   

AQUA AEROBIK
( aeróbne cvičenie vo vode, zamerané na  po-
silnenie kardiovaskulárneho systému, posilnenie 
svalov, zvýšenie vytrvalosti, pomôže pri spaľovaní 
prebytočných kalórií a vplyvom vodného prostre-
dia upokojujúco pôsobí na vašu psychiku) každý 
utorok a štvrtok od 18.30 do 19.15  len za cenu 
1,90  

Plaváreň v Handlovej informuje, pozýva vo februári  2012

Handlovčania dobyli „metropolu hornej Nitry“

Dňa 03.02.2012 oslávi naše slniečko 

DOMINIKA PIŇÁKOVÁ 
svoj 1. rôčik a 24.02.2012 oslávi 
VINCKO PIŇÁK 33. rokov.
Všetko najlepšie prajú maminka 
Zuzka, dcérka Nikolka, starká 
a starký.
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DETI  Z  MŠ  CINTORÍNSKA – NETRADIČNE

Deti z našej MŠ sa zmenili na „MODELKY a MODELOV“. V netradičnom prostredí handlovského 
pubu PEOPLE predvádzali detské oblečenie, ktoré poskytla k módnej prehliadke majiteľka pre-
dajne odevov Andrea Desátová.
Módna prehliadka sa niesla v duchu športových pohybových aktivít za doprovodu hudby a nad-
šenia rodičov, ktorí obdivovali smelé a takmer profesionálne vystúpenie svojich detí. Odmenou 
pre deti boli sladké palacinky a chutný ovocný čaj.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať za spoluprácu a príjemne strávené chvíle v PEOPLE
MIŠKOVI SEKEREŠOVI a jeho spolupracovníkom. Učiteľky MŠ Cintorínska.

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!

www.inkubatorhandlova.sk
Partner pre začínajúcich podnikateľov


