
Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia

Handlovské 
     Z roka na rok to prichádza skôr. 
Najskôr reklama s dievčatkom, 
ktoré videlo prasiatko s veľkými 
zahnutými zubami dohora, 
pokračuje to reklamami o tom, 
ako jednoducho a za ako málo 
peňazí si môžeme požičať na 
perfektné Vianoce. Potom príde 
vysvietený kamión a Vianoce 
sú tu.... Oveľa menej našej 
pozornosti dokážu získať tí, 
ktorí sa nás snažia upriamiť na 
skutočné symboly a zmysel 
Vianoc. Darmo je, žijeme 
mediálnu dobu....
   A čo keby sme to tento rok 
urobili inak? Čo keby sme sa 
vybrali na jednu z vianočných 
tvorivých dielní a vyrobili si sami 
adventný veniec.... a potom, 
medzi upratovaním a nákupmi 
si našli čas aspoň na jeden 
vianočný koncert...a tesne pred 
Vianocami zobrali deti do kina na 
rozprávku o priateľstve. Čo keby 
sme Vianoce dostali namiesto 
na stôl a pod stromček do svojho 
srdca? 
   V ťažkých časoch – a my 
žijeme v ťažkých časoch, plných 
obáv z budúcnosti, straty 
istôt a všeobecnej nervozity 
– vždy prichádza revízia hodnôt. 
Súdržnosť rodiny, pokora, 
vzájomná úcta a pomoc sa 
stávajú hodnotou najväčšou. 
Bohužiaľ, hneď ako nám je lepšie, 
ľahko na to zabúdame...
    Milí Handlovčania, prajem Vám 
Vianoce plné porozumenia, lásky 
a vzájomnej úcty. Prajem Vám dni 
pokoja a pohody, ktoré všetci už 
tak veľmi potrebujeme. Prajem 
Vám silu prekonávať prekážky 
a po Vašom boku niekoho, 
o koho sa vždy môžete oprieť. 
A vo Vašej blízkosti priateľa, ktorý 
Vás dokáže  rozosmiať a medzi 
všetkým „čiernym“ vždy nájde 
kúsok „bieleho“. A veľa, veľa 
lásky...lebo tá jediná sa nikdy 
nestane komerčným produktom. 
Ak s touto výbavou vykročíte do 
nového roka, určite bude lepší, 
ako ten pred ním.
  Prajem Vám krásne Vianoce 
a veľa osobného šťastia v roku 
2013.

Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová

noviny

Meno Katarína sa obyvateľom 
Handlovej už oddávna spája 
s úctou a slávou. Katarína nám 
dala v našom meste symbolické 
hranice roka - od Kataríny po 
Katarínu.  Život svätej Kataríny a 
naša Handlová majú symbolicky 
mnoho spoločného – obe ťažko 
skúšané, sužované nemilosťou 
údelu, pohybujúce sa mnohokrát 
na ostrí noža... Ani svätá 
Katarína, ani Handlová sa však 
nikdy nepoddali nepriazni osudu, 
statočne kráčali svojou tŕnistou 
cestou a vždy ostali verné svojmu 
presvedčeniu... Pretože v každej 
nežičlivosti, v každom neúspechu, 
či úzkosti, sa skrýva zároveň aj 
počiatok lepšieho zajtrajšku. 
Tradičnou súčasťou Handlovských 
Katarínskych dní sa stalo aj 
slávnostné Mestské zastupiteľstvo 
venované výročnému oceňovaniu 
jednotlivcov a kolektívov, ktorí sa 
významnou mierou zaslúžili o rozvoj 

a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho 
záujmov a šírenie jeho dobrého 
mena vo svete. Verejné uznanie 
možno vysloviť i za vynikajúce 
tvorivé výkony a významné výsledky 
vedeckej, technickej, umeleckej, 
publicistickej a verejno-prospešnej 
činnosti, či ako ocenenie činnosti 
osôb, ktoré sa významným 
spôsobom pričinili o hospodársky 
a kultúrny rozvoj mesta, jeho 
propagáciu doma i v zahraničí, 
alebo za činnosť osôb pri záchrane 
ľudských životov a majetku mesta a 
jeho občanov.
V tomto roku si Cenu mesta (v 
zmysle Štatútu mesta sa k Cene 
mesta viaže potvrdenie a finančná 
odmena vo výške 330 eur) prevzali 
na základe schválenia poslaneckým 
zborom mesta zo dňa 25.10.2012 
a Ceny primátora mesta (k cene 
primátora  sa viaže listina a sklenená 
trofej) na základe rozhodnutia 
primátora mesta Rudolfa Podobu 

(v zmysle Štatútu mesta výlučne 
v kompetencii primátora), títo vzácni 
Handlovčania a kolektívy:

Cena mesta za rok 2012 
Školský basketbalový klub pri ZŠ 
Mierové námestie v Handlovej
za dosiahnuté úspechy v sezóne 
2011/2012 a pri príležitosti 10. 
výročia od založenia 
Nominácia na udelenie ocenenia 
pre Školský basketbalový klub 
prišla v období, keď nominácie na 
udelenie ocenení mesta zasielala aj 
verejnosť.
V roku 2001 vzniklo občianske 
združenie pod názvom Školský 
basketbalový klub Handlová, ktorého 
hlavnou činnosťou je zabezpečovať 
športovanie detí a mládeže. Za 10. 
rokov činnosti prešli rukami trénerov 
v klube stovky chlapcov a dievčat. 
História Školského basketbalového 
klubu Handlová je  od jeho vzniku
                 (pokračovanie na str.3)

Handlovčania si prevzali ocenenia
December  2012

Vianoce sú najkrajšími sviatkami v roku,
Vianoce nám často vyčaria i slzu v oku.
Slzu radosti zo stretnutia s priateľmi,
radosť v očiach, že sme spolu s blízkymi.
Uchovajme si ľudskosť v našom konaní,
nezabudnime na človeka v nás...
Rozjasnime naše tváre úsmevmi
a vychutnajme si spolu vianočný čas.

   Veľa zdravia a  porozumenia v roku 2013 prajú
   primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba,
   poslanci MsZ mesta Handlová a zamestnanci mesta
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Jaroslava Kmeťová
Nová Lehota 13, 972 51 Handlová
----------------------------------------

Výroba pekárenských 
a cukrárenských výrobkov

Zákusky a torty na svadby, 
krstiny, kary, rodinné oslavy, 

Vianoce, Veľká noc 
a rôzne iné príležitosti....

TORTY A PEČIVO AJ SLANÉ
Tel.č. 0915218129

Mons. Peter Dubovský 
- statočný a múdry duchovný otec, kňaz a jezuita (1921-2008)
Pripomíname 
si nášho 
Čestného občana

Žili medzi nami ľudia 
zapálení láskou k 
Bohu i ľuďom, ktorí 
v zodpovednosti voči 
Bohu a ľudu neváhali 
vziať na seba ťažký 
údel. Takým bol aj 
emeritný biskup 

Mons. Peter Dubovský. Svoj život, aktivity a životné skúsenosti 
venoval pastoračnej, pedagogickej a misijnej činnosti. 
V Handlovej pôsobil v rokoch 1971 až 1990 ako správca 
farnosti v Novej Lehote. Od roku 1990 pôsobil ako správca 
farnosti v Handlovej, až do jeho vymenovania za pomocného 

biskupa. V roku 2006 sa stal čestným občanom mesta 
Handlová.  Svoju životnú púť v rozjímaní naplnil na odpočinku 
v jezuitskom senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri 
Dunaji, kde 10. apríla 2008 vydýchol poslednýkrát. Pochovaný 
je v krypte Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave. 

Pozývame
V roku 2013 sa budeme stretávať s odkazom Mons. 
Dubovského a pokúsime sa zachrániť kostol
Rímskokatolícka cirkev, Spoločnosť Ježišova (rehoľa jezuitov), 
správca farnosti JanovaLehota Ic.Lic.Ing.Mgr. Ľudovít Frindt, 
správca farnosti Handlová Mgr. Ján Holbík, Komisia kultúry, 
pamätihodností mesta, cestovného ruchu a regionálneho 
rozvoja pri MsZ v Handlovej, veriaci z Handlovej a Novej 
Lehoty a Karpaty Art Galery  vás pozývajú na spomienkovú 
svätú omšu, ktorá sa bude konať 2. decembra 2012 o 9.00 h. 
v Kostole sv. Mikuláša v Novej Lehote. 

AKO ZNIE HUDBA 
ARTANNA? ŽI!

Začiatkom novembra sa handlovský 
spevácky zbor Artanno zúčastnil na 
pozvanie na tradičných Pellenbergských 
oslavách – Music for ever v Belgicku. 
Išla som s nimi, pretože mi Anežka 
Balušinká povedala: „Poď, to musíš 
zažiť“. 
Tak som teda s pätnástimi Artanistami 
nastúpila do lietadla, cestovala, 
vystúpila na letisku Charleroi a nastúpila 
do auta ich priateľov. Boli to niektorí  
členovia z viac ako 50 členného 
pellenbergkého dychového súboru, na 
ktorého pozvanie Artanisti v Belgicku 
vystupovali. Niektorí mladí, niektorí 
starší, usmievaví. Priateľstvo Artanna 
a „Janka“ z dychového súboru, ktorý  
sa s priateľmi staral  päť dní o celý zbor, 
trvá viac ako 20 rokov.
Rozmýšľam už dlhé dva týždne, ako 
všetkým Handlovčanom napísať, že 
môžeme byť pyšní na ľudí s talentom 
z nášho kraja, rozmýšľam nad tým, ako 
vám priniesť na vašu kožu tie obrovské 
zimomriavky, ktoré som mala na tele. 
Toto novembrové počasie mi pomôže.
Predstavte si celkom vážne, ako vás 
zamrazí, keď v novembri nesvieti slnko, 
prší a fúka vietor (také typické pre celé 
Belgicko). Už je vám zima? Prirátajte 
si k tomu vaše bosé nohy. Taká zima 
mi bola, keď  znela hudba Artanna. 
V kostole v Pellenbergu, kde vystupovali 
pred stovkou ľudí, v katedrále Sv. 
Bartolomeja, kde si zaspievali len tak 
a tí , ktorí tam boli, si nemo sadli na 
stoličky, pretože ozvena sa niesla po 
klenbe a pichala vás aj do chrbta,  vo 
vlaku z Luevenu, kde „hodili“ len pár 
tónov, pretože cestujúceho zaujímalo, 
prečo máme všetci na hlave smiešne 
veselé čiapky...(to je iný príbeh, ale 
Artanisti sú aj veľmi vtipní).  
Tak teda dve minúty pred vystúpením 
z vlaku znela v Belgicku hudba zo 
Slovenska. Celý vagón tlieskal. A potom 
prišiel koncert v aule pred viac ako 500 
ľuďmi.  Skončil sa dvomi prídavkami 
Artanna. Vraj sa to za posledných 
päť rokov ešte nestalo, aby si ľudia 
vytlieskali toľko prídavkov. Bolo mi tam 
zima. Celých päť dní, lebo Belgicko je 
také, lebo ma mrazila hudba aj počas 
skúšok Artanna, lebo aj napriek tomu, 
že si Belgičania nemusia až tak robiť 
hlavu s financiami, nekúria v spálňach 
(15 stupňov...... ?), lebo sme mali taký 
nabitý program, že sme málo spali.
Bolo mi tam aj horúco, lebo som 
nevedela, akými slovami poďakovať 
priateľom Artanna za pohostinnosť 
a nadštandardnú starostlivosť, za 
výlety do Liège a Lueven, Bruselu, za 
ich výborné pralinky, jedlo (aj pivo od 
výmyslu sveta). Teším sa na koncerty 
Artanna u nás v Handlovej. To musíte 
zažiť. Vo svete ich počúvajú veľmi radi.
Svoju hudbu, ktorej kúsok zanechali aj v 
srdciach Belgičanov, „položili“ aj na CD. 
Možno by vás potešilo na Vianoce. 

Jana Paulínyová, hovorkyňa mesta

Z novembrového zastupiteľstva 
V novembri zasadli poslanci mestského zastupiteľstva dvakrát.  
Na riadnom zasadnutí 22. novembra , okrem iného, odovzdali 
menovacie dekréty novým členom Detského a mládežníckého 
parlamentu.  A na slávnostnom ocenili výnimočných 
Handlovčanov.
Na 24. zasadnutí v tomto volebnom období sa zúčastnilo 14 
poslancov. Tí si minútou ticha uctili pamiatku svojho kolegu 
poslanca Mariána Havlasa.
Vo voľbách do Detského a mládežníckeho parlamentu 
boli zvolení noví členovia, hlavne z radov dobrovoľníkov.  
Primátorkou sa stala Mária Kováčiková zo Strednej odbornej 
školy. Za jej zástupcu bol zvolený Alexander Muszela .
Vedúca oddelenia daní poslancom predložila návrh na 
zrušenie uznesenia v baníckej kolónií z roku 2006, ktoré malo  
vytvoriť podmienky  na prenájom pozemkov pre podnikanie 
v priemyselnom parku. Kritériá na prenájom pozemku 
neboli v súlade s terajšou menou. V priemyselnom parku 
v súčasnosti podniká firma Alusolid. Už onedlho sa k nej pridá 
firma  EMPA  ML .
Rudolf Podoba, primátor mesta Handlová: „Dlhodobo sa 
nám nepodarilo tú druhú časť prenajať za účelom vytvárania 
pracovných miest. Bolo niekoľko pokusov, bolo tu Karpaty 
Trade, boli tu rôzne iné spoločnosti, ktoré tam mali záujem 

podnikať.  My sme dnes podpísali zmluvu s tým, že od 1. 
decembra tam vstupuje nová stavebná spoločnosť, ktorá je 
etablovaná už v hnedom parku na Bani Handlová a chce rozšíriť 
prevádzku  na výrobu stavebných komponentov. Zaväzuje sa 
vytvoriť 35 – 40 pracovných miest a to sme dnes hlasovaním 
odobrili.“
Konateľ  Mestského bytového podniku informoval poslancov 
o prideľovaní bytov a nebytových priestoroch. Novostavba na 
Mostnej ulici je k dnešnému dňu takmer  obsadená. Voľné 
zostali už len dva byty . Konateľ spoločnosti informoval 
poslancov aj o pravidelnej kontrole, ktorú vykonali v minulom 
mesiaci v baníckej kolónii  Najväčším problémom, ktorý je 
v súčasnosti riešený bytovým podnikom,  sú neoprávnení 
obyvatelia  bytov, ktorí v Handlovej nemajú trvalý pobyt a prišli 
sem z iných miest. Častokrát sa stáva, že v byte je nahlásených 
päť ľudí a pri kontrole sa zistí, že v byte ich býva aj dvanásť. 
Neoprávnení obyvatelia bytov vyrábajú dlhy na nájomnom. 
Preto sa budú kontroly v tejto časti mesta vykonávať častejšie.
V rôznom boli poslanci  informovaní o návrhu na zriadenie 
Spoločného obecného úradu v oblasti školstva. Štyri obce, 
ktoré o to požiadali mesto Handlová, doteraz patrili do 
Spoločného obecného úradu v Bojniciach. Ak to poslanci 
všetkých obcí schvália, budú po novom patriť pod Spoločný 
úrad v Handlovej. 

jp

Prenájom priestorov na 
oslavy, kary, rodinnné 
stretnutia, �remné akcie, 
školenia, prednášky
Podnikateľský inkubátor
5444013, 0907774280



(pokračovanie zo str. 1)
 nerozlučne spätá so Základnou 
školou Mierové námestie v 
Handlovej a s basketbalovým 
hnutím a jeho rozvojom 
v našom meste. Počas 
dlhoročnej práce s mládežou 
dosiahli aj v minulosti 
mládežnícke kolektívy celý 
rad vynikajúcich športových 
výsledkov v rámci Slovenska 
a bývalého Československa. 
Dnes je v škole zapojených do 
pravidelnej športovej prípravy 
viac ako 180 detí. 
Handlovskí basketbaloví 
kadeti šíria dobré meno mesta 
a svoje kvality potvrdili v máji 
tohto roku, kedy sa stali 
vicemajstrami Slovenska. 
V tejto sezóne v kvalifikácií 
na majstrovstvá Európy 
v basketbale mužov boli 
v reprezentačnom drese 
Slovenska aj traja odchovanci 
Školského basketbalového klubu 
Handlová  Jozef Vojtek a Jaroslav 
Morávek na poste pivotov a 
krídelník Tomáš Mrviš. Nominácia 
odchovancov do reprezentačného 
výberu Slovenska mužov bola 
morálnou odmenou pre kolektív 
trénerov, ktorí sa podieľali na 
výchove týchto reprezentantov.   
Ocenenie z rúk primátora mesta 
prevzali predseda ŠBK Handlová  
Jaroslav Daubner, tréner družstva 
Milan Linkeš a kadeti ŠBK Handlová.

Cena mesta za rok 2012 
Ján Matuška a obyvatelia v lokalite 
na Ul. 1. mája za výstavbu ihriska 
na Ul. 1. mája v Handlovej 
Nominácia Jána Matušku a 
kolektívu obyvateľov v tejto lokalite 
mesta prišla taktiež od verejnosti. 
Od Handlovčanov, ktorí sú 
všímaví jeden k druhému. Aktivita 
obyvateľov je  výnimočná a neostala 
bez povšimnutia  a spolupráce 
mesta. Kolektív takmer dvadsiatich 
Handlovčanov spojil svoj um, 
šikovnosť a nemalé finančné 
prostriedky, aby vytvorili priestor 
pre šport a relax na novom ihrisku. 
Po takmer trojmesačnom úsilí 
v júni tohto roku odovzdali ihrisko 
deťom. Vari najlepšie bude citovať 
slová jedného z organizátorov 
a realizátorov, syna pána Matušku 

- Vladimíra: „Reálne finančné náklady 
na takéto ihrisko by dosiahli takmer 
30 tisíc Eur. Ale nakoľko máme 
veľa dobrých kamarátov, ktorí 
nám poskytli bezplatne materiál, 
vzniklo také ihrisko, aké nie je 
nikde postavené svojpomocne. K 
spoločenskej hodnote sa ťažko 
vyjadrovať, ale myslím si, že je to 
veľkým prínosom pre naše okolie 
a hlavne, že deti majú kam ísť vo 
voľnom čase v našej lokalite.“

Na Ulici 1. mája sa spojili ľudia  
obetaví, s dobrým srdcom a 
odhodlaním. 
Sila ich nadšenia otvorila cesty 
k rokovaniam s mestom, sila ich 
nadšenia má dnes reálne kontúry, za 
čo im patrí  verejné poďakovanie.
 

Cena primátora mesta 
In memoriam - Ing. Alexander  Ihlár 
za celoživotné aktívne pôsobenie 
v samospráve mesta Handlová

Alexander Ihlár bol  súčasťou 
života samosprávy mesta. Väčšina 
Handlovčanov ho pozná ako 
dlhoročného riaditeľa handlovskej 
priemyslovky, výborného pedagóga, 
poslanca mestského zastupiteľstva, 
spolupracujúceho so samosprávou, 
človeka oddaného svojím kolegom 
v rybárskom zväze. Rozhodnutie 
primátora mesta udeliť mu verejné 
morálne ocenenie však pramení 
nielen z poznania jeho profesných 
kvalít, ale i z poznania jeho kvalít 
osobnostných. 
Už v roku 1971 sa stal učiteľom na 
vtedajšej Strednej priemyselnej škole 
v Handlovej a v rokoch 1990-2006 
bol jej riaditeľom. V rokoch 1991-
2006 bol členom odbornej komisie 
elektrotechnických predmetov 
Štátneho inštitútu odborného 
vzdelávania pri Ministerstve školstva 
Slovenskej republiky.  V období rokov 
1991 až 1995 bol členom Krajskej 
školskej rady v Banskej Bystrici. 
Handlovčania ho mohli poznať aj 
ako rybára, keď od roku 1987 bol 
tajomníkom miestnej organizácie 
Slovenského rybárskeho zväzu 
v Handlovej. Aktívne sa zapájal aj 
do príprav prvého strategického 
dokumentu mesta: Program 
hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja v roku 2006, kedy bol 
členom Rady pre strategický rozvoj 
mesta, členom pracovnej skupiny 

Ľudské zdroje.  
Za jeho prácu mu bolo udelených 
viacero ocenení ako Malá medaila 
sv. Gorazda udelená ministrom 
školstva, Zlatý odznak Slovenského 
rybárskeho zväzu udelený Radou 
zväzu v Žiline a iné. Žiaľ, osudný 
19. júl 2012 bol pre mnohých 
Handlovčanov dňom, v ktorom sme 
zostali na chvíľu stáť a boli nútení  
sa v tichosti zamyslieť. Tragická 
nehoda ukončila jeho aktívny život 
vo veku 68 rokov, jeho osobnosť 
však navždy zostane v srdciach 
mnohých Handlovčanov. Ocenenie 
prevzal jeho syn Ivan Ihlár.

Cena primátora mesta 
Samuel Lacuš za celoživotné 
pôsobenie v kultúre mesta 
Handlová
Samuel Lacuš prišiel do Handlovej 
z Popradu za svojou sestrou a už 
nikdy z Handlovej neodišiel. Možno 
neviete, že ako svoju záľubu si vybral 
na začiatku svojej umeleckej kariéry 
nielen spev, ale bol i športovo 
nadaný.  S radosťou naháňal puk po 
ľadovej ploche.
Vo svojich mladých rokoch sa dostal 
do závodného klubu a na vtedajšom 
,,Čaji o piatej“ si zaspieval. Z balkóna 
ho počúval Dr. Hajdu, vedúci 
estrádnej kapely. „Budeš spievať, 
alebo hrať hokej?“ – zaznela otázka. 
Dnes odpoveď poznáme.
Dr. Hajdu bol ten, ktorý rozhodol, 
že spevu bude oddaný na ďalšie 
polstoročie. Pre pamätníkov sú 
nezabudnuteľné estrády, kde spieval 
spolu s Gertou Ströhnerovou 
a Vilmou Struhárovou.  Svojim 
spevom dotváral kvalitu vystúpení 
Spolku dychovej hudby v Handlovej.  
Lásku k hudbe však vložil aj do 
Spevokolu Handlovského baníckeho 
spolku.
Nie je tajomstvom, že uchovávanie 
baníckych tradícií bolo vždy z jednou 

priorít primátora mesta. Preto 
si osobne veľmi cení, že 
Samuel Lacuš za posledné 
obdobie ako člen spevokolu 
potešil svojim spevom srdcia 
nielen Handlovčanov ale aj 
Kremničanov, Štiavničanov 
a členov ďalších baníckych 
spolkov na Slovensku, ako 
i širokú verejnosť. Pán Lacuš 
v súčasnej dobe už nepôsobí 
v Spolku dychovej hudby, 
kde svoju aktívnu spevácku 
kariéru ukončil.  Rád si  
však zaspieva s priateľmi 
v spevokole Handlovského 
baníckeho spolku. 

Cena primátora mesta 
Mgr. Iveta Jakubová 
za prípravu žiakov 
Základnej školy Mierové 
námestiea dosiahnutie 1. 
miesta v súťaži „Zelená 

budúcnosť 2012“

Iveta Jakubová je učiteľkou, ktorá 
nielen učí, ale sa aj sama vzdeláva. 
Možno práve preto vie pochopiť 
svojich žiakov, vie v nich vzbudiť 
záujem o vzdelávanie a riešenie, či 
už matematických alebo chemických 
olympiád.  
Podľa  vedenia školy je charakteris 
tickásvojou iniciatívnou tvorivosťou, 
pracovitosťou, sebadisciplínou, 
kreativitou a nápaditosťou  vo 
výchovno-vzdelávacom procese.
Rozhodnutie primátora mesta udeliť 
verejné morálne ocenenie Ivete 
Jakubovej v tomto roku pramení 
z úspechu, ktorý dosiahli deti - žiaci 
pod jej vedením v súťaži „Zelená 
budúcnosť 2012“. Prvé miesto 
spomedzi 37 škôl  a 220 projektov 
na Slovensku je pochvalou nielen jej 
profesijného pôsobenia, ale hlavne 
kvality jej osobnostných hodnôt. 
Víťazný projekt „EkoFondu“ 
vzdelávacími aktivitami podporuje 
pozitívny vzťah k prírodným 
a technickým vedám už u žiakov 
základných škôl. Zároveň vytvára 
pre aktívnych pedagógov priestor 
na to, aby navzájom zdieľali svoje 
skúsenosti a realizovali aj konkrétne 
a praktické aktivity zamerané na 
úspory energie. Víťazom štvrtého 
ročníka súťaže pre II. stupeň ZŠ sa 
stala Základná škola na Mierovom 
námestí z Handlovej. Deviataci a 
ôsmaci pod vedením Ivety Jakubovej 
uspeli s projektom „Farebná energia 
pod jednou strechou školy“.  Podľa 
primátora mesta, učitelia vstupujú 
do životov detí na dlhý čas a práve 
tí z prvých školských lavíc v nich 
často zanechajú najviac vedomostí. 
Nielen učebnicových, ale i  tých, 
ktoré využijú počas celého svojho 
života. 

JP
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Handlovčania si prevzali ocenenia
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Poďakovanie 
Handlovčanom
za spoluprácu

V minulom mesiaci mesto Handlová 
nastavovalo úsporné opatrenia 
v oblasti verejného osvetlenia pod 
názvom: Bude svietiť každá druhá 
lampa.
V novembri boli vykonané dve 
tvaromiestne obhliadky, kde 
bola fyzicky odkontrolovaná 
svietivosť v jednotlivých lokalitách 
mesta. Niektoré svetelné body 
boli prenastavené aj vďaka 

Handlovčanom, ktorí  reagovali 
na výzvu mesta, aby nahlasovali 
prípadnú potrebu zmeny.
Opatrenie sa netýka priechodov 
pre chodcov, miest, kde je 
umiestený kamerový systém 
MsP, križovatiek a stĺpov, na ktorých 
je umiestený amplión mestského 
rozhlasu. Svietivosť by mala byť 
v decembri nastavená tak, aby 
bola zabezpečená základná úloha 
verejného osvetlenia, ochrana 
obyvateľov a ich majetku.
Mesto Handlová ďakuje občanom 
za spolupráci a pochopenie. 

JP 

Z rokovaní 
primátora mesta
Vážení Handlovčania, v stálej 
rubrike vám opäť prinášame 
rokovania primátora mesta 
v mesiaci november 2012. Témy 
stretnutí sú i pre vás ukazovateľom, 
v akých smeroch sa snaží vedenie 
mesta o rozvoj Handlovej. 
Primátor mesta absolvoval:
  

• Pracovné rokovanie Združenia 
 pre rozvoj regiónu horná Nitra 
• 23. zasadnutie mestskej rady
• Pracovné rokovanie so zástup-  
 kyňou Najvyššieho kontrolného  
 úradu 
• Pracovné rokovanie ZMO HN
• Pracovné rokovanie s ministrom  
 životného prostredia SR 
• Pracovné rokovanie s bývalým                   
 prezidentom konfederácie   
 odborových zväzov
• Pracovné stretnutie na ministers-   
 tve pôdohospodárstva a rozvoja  
 vidieka SR

• Pracovné stretnutie s vydavate-       
 ľom knihy ,,Čierne zlato“
• Pracovné rokovanie VÚC TSK
• Valné zhromaždenie Kmeť,   
 Handlová a.s
• Prijatie spisovateľa Jána Cígera
• Pracovné stretnutie primátorov  
 miest Bánovce, Nováky, 
 Prievidza, Bojnice
• 24. zasadnutie mestského   
 zastupiteľstva
• Slávnostné mestské zastupiteľstvo 
spojené s udeľovaním ocenení mesta 
• 24. zasadnutie mestskej rady 
• Posedenie s dôchodcami

Podujatia, akcie, spoločenské 
aktivity: 
• Akadémia škôl - vyhodnotenie   
 súťaže ,,Dobrý nápad“  
• Vernisáž výstavy: 
 Strom dobrých pocitov“ prevzatie 
ocenenia mesta za spoluprácu pri 
organizovaní Dní dobrovoľníctva 
2012 od europoslakyne 
• Uvedenie do života novej 
publikácie z hornonitria ,,Čierne 
zlato“

Pozvánky na mestské 
zastupiteľstvá v Handlovej
Primátor mesta Handlová 
Ing. Rudolf Podoba zvoláva v decembri 
dve mestské zastupiteľstvá.
Prvé sa bude konať vo štvrtok 6. 
decembra 2012 – Rozpočet mesta 
Handlová na roky 2013 -2015 

a druhé v utorok  13. decembra 2012, 
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. 
Rokovanie poslaneckého zboru 
je verejné.

Vzhľadom na dlhodobý proces 
príprav tohto dôležitého 
strategického dokumentu, množstvo 
zainteresovaných subjektov,  verejné 
prerokovanie (5.10.2012) a súčasné 
posudzovanie na Krajskom 
stavebnom úrade  sa termín 
schvaľovania posúva na začiatok 
roku 2013. Sledujte pozorne 

program rokovaní MsZ, ktorý je 
vždy súčasťou pozvánky na MsZ. 
Pozvánku s programom nájdete 
vždy na internetovej stránke mesta 
www.handlova.sk , vo vývesnej 
tabuli pred MsÚ a na plagátových 
plochách mesta.

Ďakujeme

Zmeny a doplnky č.3  územného plánu  sa budú schvaľovať 
v Handlovej až začiatkom roka 2013

Mesto Handlová, Námestie baníkov     
č. 7, 972 51  Handlová
vyhlasuje podľa § 281 zákona č. 513/
1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 
a v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prevod nehnuteľného majetku, 
vlastník mesto Handlová, katastrálne 
územie Handlová – Dolný koniec.
Termín predkladania súťažných 
návrhov 26.11.2012  - 14.12.2012 
(13,00 h).
Predmet súťaže:
Pozemky: parcela E-KN č. 9 
– orná pôda o výmere 352 m2

 parcela E-KN č. 10 – záhrada   
 o výmere 565 m2
 parcela E-KN č. 12 – záhrada   
 o výmere 593 m2
 parcela E-KN č. 18 – záhrada   
 o výmere 410 m2
 parcela E-KN č. 21 – záhrada   
 o výmere 511 m2
 parcela E-KN č. 23/2 – záhrada  
 o výmere 94 m2
Ťarchy:  Bez zápisu.
Minimálna východisková cena:  
2,65 EUR/m2 
Špecifikáciu predmetu súťaže, ako 
aj jej podmienky a časový priebeh, 
nájdete na www.handlova.sk, resp. na 
MsÚ v Handlovej č. d. 13.  
Bližšie informácie na tel. čísle: 
046 519 25 21.

Obchodná verejná súťaž

Novootvorené prevádzkárne 
v októbri  2012
Predaj zemiakov, predajný stánok Ul. 
ČSA (bývalá zmrzlina)
Predaj textilu, odevov a obuvi, 
Švermova 3 (budova bývalej MsT)

Presťahované prevádzkárne 
v októbri  2012
Výroba a rozvoz hotových jedál, z Ul. 
29. augusta 2 na Ul. Partizánsku 14

Zrušené prevádzkárne 
v októbri  2012
Kancelária stavebného sporenia 
v budove domu kultúry  

Získajte informácie 
o dianí v meste priamo 
do svojej emailovej 
schránky
Aby vám žiadna 
informácia neušla a vedeli 
ste najaktuálnejšie 
informácie z Handlovej, 
zaregistrujte sa na oficiálnej 
internetovej stránke mesta 
www.handlova.sk. 
Pridajte sa k už 
zaregistrovaným!

MESTO HANDLOVÁ ponúka do nájmu 
na podnikateľské účely nebytové 
priestory nachádzajúce sa na Ul. 
Mostná, súpisné číslo 1947 v k.ú. 
Handlová – blok D 

PREDMET NÁJMU: 
- Nebytový priestor s rozmermi 87 m2 
z toho výmera predajných priestorov 
52,9 m2,  skladové priestory 34,1m2  
(naposledy prevádzka potraviny - 
večierka)
- Špecifikáciu predmetu nájmu môžu 

záujemcovia podávať písomne na 
Mestský úrad Handlová, oddelenia 
správy daní, majetku mesta 
a podnikateľskej činnosti, č.d. 13 
spolu s fotokópiou ŽL a telefónnym 
kontaktom
- Informácie na tel. čísle : 519 25 21, 
podnikateľské oddelenie, prípadne 
osobne
- Žiadosti zasielajte do 10.12.2012
- PRIESTORY JE MOŽNÉ VYUŽÍVAŤ  
OD  15. 12. 2012. 

Handlová 
na facebooku!
Like!



5Handlovské         noviny

Detský a mládežnícky 
parlament v novom zložení

Dňa 12. septembra 2012 sme 
ukončili činnosť DaMP-u vo volebnom 
období 2011/2012 a zároveň to bolo 
prvé zasadnutie vo volebnom období 
2012/2013. Na prvé zasadnutie prijal 
pozvanie zástupca primátora mesta  
Dušan Klas. V úvode zasadnutia 
sme si vypočuli, aké činnosti 
DaMP uskutočnil v školskom roku 
2011/2012, nasledovne dostala 
slovo koordinátorka DaMP-u Bc. 
Veronika Fabianová, ktorá prečítala 
plány na aktuálne volebné obdobie. 
Po predstavení nových aj starých 
členov, nasledovala voľba primátora. 
„Proti sebe“ sa postavili Lukáš Pieš 
a Andrea Koželuhová. Lukáš vyhral s  
rozdielom 7:2 a stal sa primátorom 
DaMP-u, neskôr sa svojho postu 
vzdal a vo voľbách 21.11.2012 
bola zvolená nová primátorka Mária 
Kováčiková zo SOŠ Handlová. Po 
prvom zasadnutí a rozmýšľaní nad 
aktivitami, prišla prvá v rámci Dní 
nezábudiek a to v dňoch od 10. 
– 13. októbra 2012. V týchto dňoch 
sedem členov DaMP-u prispelo 
svojou aktivitou k predaju nezábudok 
pre Ligu za duševné zdravie. Za tieto 
tri dni sa spolu vyzbieralo 192,72 
eur. - Ďakujeme.  

Príjemné podujatie pre deti 
z materských škôl a školských 
klubov sme nazvali Gaštanko. 
Zúčastnil sa len školský klub zo ZŠ 
na  Ulici Školská. Na  súťaž o najkrajší 
jesenný motív z listov a gaštanov 
prišlo 28 detí vo veku od 6-12 rokov. 
Všetci zúčastnení boli odmenení 
rozvrhom hodín a 8 najkrajších 
výtvorov bolo odmenených hračkou. 
Podujatie malo u detí veľký úspech 
a pani vychovávateľky sa tešia na 
ďalšiu spoluprácu.
Podujatie Psia Miss Sympatia 
sa uskutočnilo v spolupráci 
s Mestským kynologickým klubom 
Handlová,  v rámci dobrovoľníckeho 
projektu 72-hodín. Súťaž sa konala 
spoločne so súťažou agility na 
cvičisku nad mestským štadiónom. 
Na tomto podujatí sa okrem dvoch 
členov DaMP-u, ktorí filmovali celý 
priebeh a získavali tak zručnosti, 
ktoré neskôr využijú vo svojej práci, 
zúčastnili aj deti zo záujmového 
krúžku Kynológ, ktoré boli za 
svoju snahu ocenené pamätnými 
listami a vecnými cenami. Tie 
poskytol Mestský kynologický klub. 
Najkrajších psíkov vybrali Rastislav 
Dobiš a Editka Oslancová. 

1. Miesto - Dominika Chovancová 
(členka ZÚ Kynológ) a jej pudel 
Gerin
2. Miesto – Monika Majerová (členka 
ZÚ Kynológ) a jej kríženec  Brit

3. Miesto – Janka Gažovičová 
(členka DaMP) a jej kríženec  Becki

V tomto školskom roku sú 
členmi DaMP-u mesta Handlová 
a menovacie dekréty si 22.11.2012 
z rúk primátora mesta Handlová 

Rudolfa Podobu si prevzali títo žiaci:
Mária Kováčiková, SOŠ Handlová, 
primátorka
Lenka Kružlicová, Gymnázium I. Bellu 
Diana Sefertová, Gymnázium I. Bellu
Dominika Marušková, SOŠ Handlová
Andrea Koželuhová, SOŠ Handlová
Peter Vantech, SOŠ Handlová
Alexander Muszela, SOŠ Handlová
Stanislav Golský, SOŠ Handlová
Kristína Kováčiková, SOŠ Handlová
Janka Gažovičová, SOŠ Handlová
Marek Včelka, SOSŠ Prievidza

Alexander Muszela a JP, 
foto Damp  JP

Naši najlepší študenti 
a najlepšie dobré nápady 
Handlovej

Týždeň vzdelávania v Handlovej bol 
v tomto roku naozaj bohatý. Hneď 
v úvode mali Handlovčania možnosť 
pozrieť si výstavu Strom dobrých 
pocitov z Dní dobrovoľníctva 2012. 
Množstvo seminárov pre našich 
pedagógov, vrátane školy lásky, 
akadémia, ktorá roztancovala 
všetkých v kinosále DK Handlová, 
vyhodnotenie Dobrého nápadu a 
oceňovanie študentov. Program 
našich škôl bol v tomto roku naozaj 
veľmi vydarený. Podrobnosti sa 

nám nezmestia na stránky novín, 
ale nájdete ich na www.handlova.sk. 
Nedá nám však nepopriať tým 
najlepším. V rámci Dobrého nápadu 
bolo v Handlovej realizovaných 
11 podujatí, z ktorých zvíťazili tri 
a v rámci oceňovania žiakov sa 

v Handlovej stalo výnimočnými  
dvanásť žiakov zo všetkých škôl. 

Ocenenie „Dobrý nápad 
2012“  získali tieto podujatia: 
Projekt „Finančná gramotnosť detí“ – 
finančná zodpovednosť a prijímanie 
rozhodnutí zo ZŠ Školská, podujatie 
„Mikuláš pre malých i veľkých“, 
ktoré zorganizovala s  finančnou 
podporou Kompraxu so svojimi 
spolužiakmi študentka SOŠ Dominika 
Marušková a podujatie „Lampiónom 
cez bariéry“, ktoré organizoval Lukáš 
Pieš z DaMpu pre záchranu psíkov.
Ocenenie primátora mesta za 
vynikajúce vzdelávacie výsledky a 
vzornú reprezentáciu školy a mesta 
v školskom roku 2011/12 získali títo 
študenti:

Gymnázium  Ivana Bellu 
v Handlovej:
 Petra Kusziová, oktáva
 Karolína Poláková, oktáva
 Natália Sabová, IV.A triedy   
 štvorročného Gymnázia 

Stredná odborná škola 
v Handlovej
 Jakub Pullmann, III.F
 Ľuboš Čulák, 4.C
 Viliam Letavay, 4.C 
 Matúš Krajčík , 4.D

 Roman Stejskal, 4.C 
 Mária Kováčiková, II.B 
 Dominika Marušková, 3. ročník

Súkromná tanečná škola 
Volcano
 Romana Homolová, 
 2. ročník II. stupňa

Základná umelecká škola 
v Handlovej
 Katarína Némethová, 
 7.roč. výtvarného oboru 

Každý jeden žiak sa stal 
výnimočným svojim prospechom 
alebo mimoškolskou činnosťou, 
každé ocenené podujatie spojilo ľudí 
s dobrým nápadom. Každý pedagóg, 
ktorý sa zúčastnil odborných 
seminárov získal nové vedomosti 
a veríme, že Týždeň vzdelávania 
v Handlovej, ktorý bol od 12. do 
21.11.2012 bude v budúcom roku 
ešte výnimočnejší. V roku 2013 
vstupuje už do svojho 10. ročníka aj 
Akadémia škôl. 

Gratulujeme.

CVČ Relax Handlová 
POZOR sťahujeme sa!
V rámci racionalizačných opatrení 
sa v priebehu mesiacov december 
2012 a január 2013 bude CVČ Relax 
Handlová sťahovať z Ul. F. Nádaždyho 
2 do Domu kultúry mesta Handlová.
Z dôvodu sťahovania bude mať 
CVČ Relax Handlová prerušenú 
činnosť  od pondelka 10.12.2012. 
Doba ukončenia procesu sťahovania 
do priestorov domu kultúry bude 
včas oznámená prostredníctvom 
regionálnych novín, mestského 
rozhlasu, RTV Prievidza a web 
stránky www.handlova.sk . K tomuto 
kroku mesto pristúpilo z dôvodu 
racionalizačných opatrení, týkajúcich 
sa úspory prevádzkových nákladov.  
Všetkým Handlovčanom a deťom 
navštevujúcim  krúžkovú činnosť 
ďakujeme za pochopenie. Po uvedení 
nových priestorov v DK Handlová  do 
prevádzky bude činnosť  CVČ Relax 
obnovená v plnom rozsahu.

CVČ Relax pozýva 
v decembri 
5.12.2012 – DaMP pripravuje 
zábavné aktivity a Mikuláša pre 
rodičov s maličkými deťmi na chate 
Mladosť v Remate
7.12.2012   – DaMP uzavrie 
vyhlásenú zbierku hračiek 
a vyzbierané hračky odovzdá 
Mikuláš v mene všetkých „dobrých“ 
Handlovčanov deťom v Dorke
15.12.2012 - DaMP pripravuje 
zábavné aktivity pre deti a mládež 
na Námestí baníkov v rámci 
Handlovskej kapustnice.

Informácie zo školských lavíc a CVČ Relax

 Tešíme sa na skoré spoločne strávené 
chvíle pri voľnočasových aktivitách 
a prajeme Vám pokojné a láskyplné 
Vianoce.

Mgr. Mária Soláriková, 
riaditeľka CVČ Relax
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Mestská polícia informuje.....
Zvoz separovaných zložiek 
odpadu

V mesiaci december  2012 sa 
budú jednotlivé zložky zvážať 
nasledovne: 

Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec
 plasty  5. a 19.12. 2012
 papier  12. a 31. 12. 2012

Mestská časť Morovno, dolný 

koniec
 plasty 7. a 21.12. 2012 
 papier 14. a 28.12. 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.

Zber veľkoobjemného odpadu 
do konca roku 2012 zrušený, 
nebude sa realizovať ani 
v mesiacoch január a február 
2013.
Handlovčanom aj naďalej odpad 
bezplatne prevezmú na skládke

Vážení Handlovčania, vzhľadom na 
úsporné rozpočtové opatrenia mesta,  
je zvoz veľkoobjemného odpadu 
veľkokapacitnými kontajnermi do 
konca roka 2012 zrušený (počas 
mesiacov november a december 
2012) a nebude pokračovať ani 
v januári a februári 2013. 
Mesto Handlová vopred ďakuje 
všetkým Handlovčanom za využitie 
jestvujúcej bezplatnej služby, v rámci 
ktorej môžu umiestniť veľkoobjemný 
odpad na skládku.
Obyvatelia Handlovej môžu 
veľkoobjemný odpad doniesť na 
skládku odpadov Handlová (Ul. 
Na Scheiblingu), niektoré druhy 
odpadov môžu doniesť aj na skládku 
na Ul. Potočná, kde bude odpad 
po preukázaní sa občianskym 
preukazom bezplatne prevzatý. 

Aký odpad môžu Handlov- 
čania bezplatne doniesť 
do Zberného dvora na Ul. 
Potočná?
Zberný dvor na Ul. Potočná je určený 
pre zber:
• separačných surovín (plasty, sklo, 
kov.obaly, papier a lepenku, VKM),
• elektroodpad (čiernu a bielu 
elektroniku) 
• nebezpečného odpadu (farby,žiarivky, 
autobatérie, tuškové batérie, pesticídy...) 
• oleje (motorové oleje)

Aký odpad môžu Handlovčania 
bezplatne doniesť do Strediska 
triedeného zberu na Skládku 
odpadov Handlová (Ul. Na 
Scheiblingu)
Zberný dvor v Stredisku triedeného 
zberu na Skládke odpadov Handlová 
(Ul. Na Scheiblingu) je určený pre 
zber:
• veľkoobjemného odpadu    
(nábytok, koberce, kuch.linky, umyvadlá, 
vane, bytové jadrá, podlahové krytiny)
• drobného stavebného odpadu  
 (drobný stavebný odpad z prerábania 
bytov a bytových jadier)
• drevených okien
• separačných surovín 
 (plasty, sklo, kov.obaly, papier a 
lepenku, VKM)
Tento odpad, po preukázaní 
sa občianskym preukazom, 
Handlovčanom prevezme bezplatne 
aj v popoludňajších hodinách, 
v sobotu a v nedeľu vrátnik 
spoločnosti Hater-Handlová, spol. 
s r.o. Podnikatelia a živnostníci majú 
z výkonu svojej činnosti tieto druhy 
služieb spoplatnené podľa cenníka 
spoločnosti Hater-Handlová, spol. 
s r.o.

Za čierne skládky platíme 
draho všetci
V Handlovej majú možnosť všetci 
umiestniť odpad tak, aby čierne 
skládky nevytvárali. Mesto má 
povinnosť likvidovať čierne skládky 
v meste, môže sankcionovať tých, 
ktorí ich vytvorili. Páchateľ je však 
často neznámy, nikto ho nevidí. 
Nebuďme ľahostajní. Finančné 
dôsledky znášame všetci. V prípade, 
že ste svedkom vytvárania skládky 
kontaktuje priamo hliadku MsP 
Handlová 0905 499 384 alebo 168 
00, resp. referát životného prostredia 
MsÚ 046 519 25 13.
Spolu šetríme verejné prostriedky, 
aby sme predišli zadlžovaniu mesta.

Mesto Handlová oznamuje, 
že zber použitých vianočných 
stromčekov bude 
v období  7.1.2013 – 11.1.2013
Žiadame občanov mesta, aby 
stromčeky vyložili ku kontajnerom, 
odkiaľ budú následne odvezené. 
Ďakujeme, že stromčeky budete 
vykladať len v uvedenom termíne.

JP+ Hater

Zvoz odpadu a stromčekov
Mestská polícia zaznamenala v 
mesiacoch október - november 2012 
(od 18.10. 2012 do 18.11.2012) 
celkom 401 udalostí. Zaevidovaných 
bolo 67 priestupkov, z ktorých bolo  
29 priestupkov oznámených občanmi 
mesta. 
Za uvedené obdobie bolo zistených 31 
dopravných priestupkov, pri ktorých 
v dvoch prípadoch použili príslušníci 
TPNZOMV, tzv. papuču.
Priestupky porušením VZN: 
VZN č. 4/2005  o nakladaní 
s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom – 4 priestupky, VZN 
č. 10/2005 na úseku  chovu a držania 
psov na území mesta –  5 priestupkov, 
VZN č. 1/2009 o podmienkach 
predaja výrobkov 
a poskytovania 
služieb na trhových 
miestach – 2 
priestupky, VZN č. 6/
2010 o dodržiavaní 
verejného poriadku 
a verejnej čistoty – 2 priestupky, VZN 
č. 7/2010 o tvorbe, údržbe a ochrane 
verejnej zelene – 1 priestupok. 
Proti majetku bolo zistených alebo 
oznámených 6 priestupkov (z ktorých 
bol 1 priestupok odovzdaný OOPZ pre 
podozrenie zo spáchania trestného činu 
krádeže a jedného priestupku – rozbitie 
sklenenej výplne v ZŠ sa dopustila 1 
maloletá osoba). Zákroky sa vykonávali 
aj na úseku verejného poriadku, kde MsP 
riešila 11 priestupkov, z ktorých boli 4 
prípady rušenia nočného kľudu, 2 prípady 
boli na úseku verejného pohoršenia a 5 
priestupkov bolo na úseku znečistenia 
verejného priestranstva. 
V 2 prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach 
chovu psov. 
Príslušníci mestskej polície odchytili  
5 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku. MsP vrátila 3 psov pôvodným 
majiteľom a  1 psíka si z útulku zobral 
nový majiteľ.
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 127 zákrokov a 23 výjazdov 
k narušeným monitorovaným 
objektom. Pri vykonávaní zákrokov boli 
v jednom prípade použité donucovacie 
prostriedky (hmaty a chvaty a služobné 
putá).  Kamerovým systémom bolo 
zistených  17 priestupkov a udalostí.  
Na žiadosť OO PZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 17 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za 
obdobie od 18.10.2012 do 
18.11.2012
28.10.2012 o 10:58 hod. – tel. 
oznámené, že v Morovne dvaja bojoví 
psi roztrhali kozu a ovcu. Hliadka 
z miestnej znalosti poznala majiteľku 
dvoch bojových plemien psov, ktorá si po 
príchode na miesto práve psov zatvárala 
do koterca. Uviedla, že jej ušli, keď im 
čistila koterce. Hliadka sa následne 
presunula na miesto udalosti, kde na 

zemi ležala koza, ktorú utratili vzhľadom 
k poraneniam. Ovca mala roztrhané 
stehno a vytrhanú srsť na chrbte. 
Na miesto sa dostavila aj majiteľka 
psov, ktorá sa s poškodeným dohodla 
na náhrade škody, ktorú na mieste 
poškodenému uhradila. Priestupky boli 
ukončené v zmysle zákona. 
5.11.2012 o 18:00 hod. - Stálou 
službou cez MKS zistené, že na Ul. SNP 
osoba v podnapitom stave prevracia 
prenosné dopravné značenie. Hliadka 
na mieste zistila totožnosť osoby, ktorá 
bola vyzvaná, aby značenie uviedla do 
pôvodného stavu. Priestupca výzve 
hliadky vyhovel. Ďalšieho protiprávneho 
konania sa osoba nedopúšťala, vybavené 
v zmysle zákona. 

6.11.2012 o 11:40 
hod. - sa na útvar 
MsP dostavil občan 
mesta a oznámil, 
že 5.11.2012 
mu vypadol do 
nákupného košíka 

v predajni COOP Jednota na Ul. SNP 
mobilný telefón Nokia a tento si prisvojil 
neznámy mladík, keď predavačka 
zakričala, že našla MT. Hliadka v predajni 
zhliadla záznam z MKS a podľa 
miestnej znalosti bol zistený aj páchateľ 
priestupku. Z centrálnej evidencie 
priestupkov bolo zistené, že páchateľ 
nemá žiadny majetkový priestupok, 
preto vec zostala v riešení MsP. 
9.11.2012 o 13:05 hod. - stála služba 
OO PZ požiadala MsP o vykonanie 
asistencie pre RZP v baníckej kolónii, 
kde sa nachádzal pacient, ktorý ušiel 
z psychiatrického oddelenia NsP Bojnice. 
Je schizofrenik, má vidiny a môže byť 
nebezpečný pre seba a svoje okolie, 
nakoľko neberie predpísané lieky. Po 
príchode na miesto pacient odmietal ísť 
s lekárkou na ošetrenie a hospitalizáciu. 
Na výzvu hliadky nereagoval a pokúsil 
sa ujsť. Vzhľadom k tomu, že kládol 
aktívny odpor pri odvádzaní do vozidla 
RZP, boli hliadkou použité donucovacie 
prostriedky – hmaty a chvaty a služobné 
putá a bol odvedený do sanitky na 
ošetrenie. Následne sa na miesto 
dostavila hliadka OO PZ, ktorá vykonala 
asistenciu pri prevoze pacienta do NsP 
Bojnice. 
12.11.2012 o 12:19 hod. – tel. oznámil 
obyvateľ mesta, že na Ul. MC im chodia 
po vchode neznáme osoby, ktoré 
ponúkajú na predaj rôzny tovar.  Hliadka 
sa presunula na miesto, kde v uvedenom 
vchode na 5. poschodí zistila dve osoby, 
ktoré ponúkali obyvateľom domu na 
predaj obliečky a ovčie rúno. Na mieste 
zistená totožnosť. Priestupcom bola 
na mieste uložená pokuta v blokovom 
konaní a osoby boli z mesta vykázané. 

MsP Handlová – volajte 24 hodín 
denne 046/168 00, 046/ 5475 007
alebo 0905 499 384 a nezabudnite, 
ak ste svedkom protiprávnej činnosti, 
nahláste ju ihneď.  Pozrite si aj odklik 
Mestský útulok a staňte sa majiteľom 
psíka.

Pokojné Vianoce 
a bezpečný celý rok 2013

prajú príslušníci 
Mestskej polície Handlová 
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Narodené detičky 
október/november  2012

Christian  Ingár
Nikolas  Martinka
Jozef  Tončko
Jakub  Betkov
Daniel  Zbiňovec
Samuel  Varga
Nikolas  Németh
Laura  Lekárová
Lilien  Bojsová
Lilien  Fialová

Dobrovoľníctvo – keď pomoc baví a zábava pomáha

JUBILANTI
70, 80, 85, 90 a viac rokov 

sa v mesiaci november dožili

Žofia  Martišová
Mária  Hazuchová
Mária  Šuriová
Anna  Lachká
Gizela  Matiašková
Jozefína  Moravčíková
Jozef  Boháč
Štefánia  Poláková
Etela  Pavelková
Mária  Miškovská
Justína  Kočková
Stanislava  Grolmusová
Mária  Izáková
Imrich  Papay
Júlia  Čomorová
Helena  Zderková
Alžbeta  Šlechtová
Ján  Ulický
Mária  Gatialová
Emília  Januščáková
Danislava  Hicklová
Zoltán  Tihanyi
Ivan  Reichmann
Anton  Schindler
August  Masár
Estera  Szelešová
Oľga  Oboňová
Štefan  Školník
Helena  Bahnová
Marta  Bauková

 O úlohe a hodnote dobrovoľ-
níctva v súčasnom spoločenskom 
a pracovnom kontexte diskutova-
li prítomní 9. novembra 2012 
pri okrúhlom stole v priestoroch 
Domu kultúry v Handlovej. 
Diskusiu otvorila poslankyňa 
Európskeho parlamentu Katarína 
Neveďalová. 
 

 Predstavitelia miest a obcí, 
mimovládnych a neziskových orga-
nizácií, ako aj úradov práce, sociál-
nych vecí a rodiny a mládežníckych 
parlamentov prispeli k dynamike 
stretnutia svojimi pripomienkami, 
názormi a podnetmi. Ich aktívna 
účasť na stretnutí je dôkazom toho, 
že nielen o význame dobrovoľníctva 
a jeho propagácii, ale aj o prepájaní 

dobrovoľníctva a zamestnanosti 
je potrebné hovoriť a následne aj 
konať. V diskusii primátor mesta 
Handlová  Rudolf Podoba okrem 
iného zdôraznil, že mesto Handlová 
dlhodobo podporuje dobrovoľníctvo  
a je naklonené dobrovoľníckym 
aktivitám. Uviedol jeden z viacerých 
príkladov  šírenia a ocenenia dobrej 
praxe: 

 V meste Handlová sa občiansky 
život ráta od Kataríny po Katarí-
nu. V rámci „ Katarínskych dní“, 
v zmysle Štatútu mesta, primátor 
mesta a poslanci mestského zastu-
piteľstva oceňujú  jednotlivcov  a 
organizácie. Jedna z cien je „Cena 
primátora“. Tento rok primátor opäť 
udelil cenu iniciatíve občanov, ktorí 
si na Ulici 1.mája dobrovoľnícky, na 

vlastné náklady a vlastnou prácou 
zrekonštruovali  športové ihrisko. 
Otvoreniu okrúhleho stola pred-
chádzala vernisáž výstavy „Strom 
dobrých pocitov“ .
 Fotografie z tohtoročných Dní 
dobrovoľníctva v Handlovej zachytá-
vajú aktivity, do ktorých sa zapojilo 
1457 Handlovčanov.  Mesto Handlo-
vá  sa tak stalo skvelým príkladom 
angažovanosti mesta a mestskej sa-
mosprávy v oblasti dobrovoľníctva. 
Veď predsa aj v Handlovej sú ľudia 
s dobrým srdcom a štatút dobrovoľ-
níctva je v našich rukách. Okrúhly 
stôl bol zrealizovaný vďaka podpore 
mesta Handlová a finančnej podpore 
poslankyne Európskeho parlamentu 
Kataríny Neveďalovej. Ďakujeme. 

Ing. Jarmila Podobová, poslankyňa MsZ  

DK Handlová pozýva 
v decembri 2012

Nedeľné kino pre deti pokračuje
V decembri sme pre vás pripravili opäť 
dve COOL rozprávky

Milé deti, sme nesmierne radi, že 
sa stretávate  s priateľmi na našom 
rozprávkovom popoludní a dúfame, 
že sa nám podarí dohodnúť sa s 
distribučnými spoločnosťami na 
premietaní aj v roku 2013. Nedeľné 
premietanie rozprávok v našom 
handlovskom kine vrátilo v novembri 
do sály 362 divákov. Všetkých v dome 
kultúry potešil záujem o nedeľné 
rozprávky, preto pokračujeme ďalej!!!  
9.decembra sa môžete tešiť na 
coolovú  KarCOOLku, ktorá nás 
presvedčí o tom, že  v rozprávkach 
môže byť niekedy všetko naopak. 
No a tesne pred Vianocami, 

v nedeľu 23.decembra Vás bude 
čakať ČAROVNÝ KOLOTOČ, 
veľmi krásne spracovaná rozprávka 
o štyroch kamarátoch, ktorí sa vybrali 
hľadať tri čarovné diamanty. 
Vstupné na rozprávky zostáva naďalej 
symbolické 1 eur, preto neváhajte, 
okrem rodičov a starých rodičov 
zavolajte aj kamarátov a prežite spolu 
s nami príjemné nedeľné popoludnie! 
Zažijete neopakovateľnú atmosféru 
kina.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Mesto Handlová pozýva na benefičné 
podujatie

Handlovská kapustnica
v sobotu 15. decembra 2012 
od 10.00 h
na Námestí baníkov v Handlovej
V programe účinkujú: 
Folklórna skupina Hájiček z Chrenovca 
– Brusna so svojim hosťom 
– heligonkárkou Vlastou Mudríkovou 
zo Skalitého

Súťaže  pre deti, tvorivé vianočné 
dielne, rôzne druhy kapustnice!

Vianočný program 
Folklórneho súboru VTÁČNIK
v nedeľu 16. decembra o 18.00 h
Dom kultúry mesta Handlová
Vstupné: 2,-eur
Súbor prezentuje štylizované formy 
folklóru z rôznych oblastí Slovenska 
(Terchová, Horehronie, Zemplín, 
Šariš, Trenčín, horná Nitra atď.). 
Svoje umenie predstavil publiku 
na folklórnych festivaloch v Detve, 
vo Východnej, v Myjave, v Dubnici 
nad Váhom, na Hornonitrianskych 
folklórnych slávnostiach, ale i v 
zahraničí (Nemecko, Holandsko, 
Maďarsko, Nórsko, Írsko, Taliansko, 
Francúzsko, Česká republika). Na 
festivaloch doma i v zahraničí získal 
mnohé ocenenia. Vedúcim súboru 
je Mgr. Ľubomír Macek, tanečnou 
pedagogičkou Eva Matiašková.

Tešíme sa na vás!

FK REBEL 
DECEMBER 2012

6.decembra 2012, 19.00 h 

HANBA  (PROJEKT 100),
Réžia: Steve McQueen, Veľká Británia, 
2011, 101 min.
Hlavný hrdina Brandon je úspešný 
a finančne zabezpečený mladý muž, ktorý 
žije v súčasnom New Yorku s absolútnymi 
možnosťami. Napriek vysokému  
sociálnemu statusu je Brandonova 
vnútorná spokojnosť a sloboda 
deformovaná do sexuálnej závislosti 
a spoločenskej a osobnej frustrácie...

13.decembra 2012, 19.00h, 
TRAINSPOTTING (PROJEKT 100)
Réžia: Danny Boyle, Veľká Británia, 1996, 
94 min.
Hrdina kultového románu Irvina Welsha je 
z vlastného presvedčenia feťák a heroínu 

holduje aj skupinka jeho „kamošov“. 
A nech už je ich revolta proti hodnotám 
meštiackej spoločnosti akokoľvek čudná 
a sebadeštruktívna, užívajú si ju naplno, 
pričom si nepripúšťajú nevyhnutný koniec. 
Mark sa však v jednej chvíli rozhodne s 
heroínom skončiť... Dokáže mu „normálny 
život“ poskytnúť rovnaké vzrušenie ako 
dávka drogy?

20.decembra 2012, 19.00 h 

NEHA  (PROJEKT 100)
Réžia: Martin Šulík, SR, 1991, 104 min.
Súdobý komorný príbeh milostného 
trojuholníka. Dvadsaťročný Šimon 
odchádza z rodičovského domu, aby 
našiel sám seba. Spoznáva Viktora a 
Máriu, ktorí ho pomaly vťahujú do svojho 
komplikovaného vzťahu, pohybujúceho 
sa na hranici nežnosti a krutosti. Šimon 
postupne odhaľuje ich spoločnú minulosť 
a čoraz viac podlieha ich spôsobu 
existencie. 

POMÁHAME DOSAHOVAŤ 
VAŠE CIELE
Nezisková organizácia Help, n.o. v januári 
2013 plánuje otvorenie nasledovaných 
kurzov:
Odborné rekvalifikačné kurzy
- Kurz opatrovania s nemeckým  
 jazykom pre opatrovateľov
- Kurz odbornej spôsobilosti  
 pracovníka SBS
- Kurz obsluhy motorových vozíkov
 Vzdelávanie v prenosných  
 zručnostiach
- Nemecký jazyk pre mierne  
 pokročilých, 50hod. 

- Anglický jazyk pre začiatočníkov,  
 50 hod. 
- Počítačový kurz pre začiatočníkov,  
 30 hod.

Termíny kurzov budú včas zverejnené, 
ale kontaktovať nás a prihlásiť sa do 
kurzu môžete už dnes.

Bližšie informácie a prihlásenie 
sa do kurzu: Help, n.o. Handlová, 
Námestie baníkov 8 (nad MsP,  
2. posch.), tel.: 0905 884 813; 
e-mail: kmetova@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk

Handlová a okolie

ROZVOZ VÍNA
0903 216  485
Dovozné 1€, nad 10 l zdarma!
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LARISA 
Sedacia súprava  Larisa, rozkladacia s úložným 
priestorom 265x165, spacia plocha 200x140, 
prevedenie ekokoža/šenil

LAGUS-u
Sedacia súprava LAGOS- U, rozťahovacia s úložným 
priestorom 324x173,173, možnosť výberu poťahu

�����
stará cena

�����
nová cena

MIKY
Sedacia súprava MIKY 200x140, spacia plocha 
200x130, možnosť výberu poťahu

�����
stará cena

�����
nová cena

ORLEAN
Sedacia súprava s úložným priestorom Orlean 265x170, 
spacia plocha 140x200,  možnosť výberu poťahu

�����
stará cena

�����
nová cena

�����
stará cena

�����
nová cena
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DOPRAVA NA AKCIOVÉ SEDACIE 
SÚPRAVY DO 10 KM ZDARMA!

VIAC AKO

100 
DRUHOV 

SEDACÍCH 
SÚPRAV

0917 539 165

Na slovenský vianočný trh prichádzajúca 
nová knižná publikácia, ktorá spojila 
dvoch rodákov z Handlovskej doliny 
Jozefa Lenharta a Rudolfa 
Cigánika – Čierne zlato 
- kniha dvanástich 
poviedok. Spoluautorstvo 
rodákov je dnes veľmi 
vzácne. Jeden písal 
perom a tvoril slová, 
ten druhý perom kreslil. 
Krásu písaného slova do 
kresieb pretvoril akad. 
maliar Rudolf Cigánik. Tak 
ako on vníma hornú Nitru, 
jej prírodu, ľudí, zákutia 
a svoj vzťah k svojmu rodisku, mestu 
Handlová si môže návštevnícka verejnosť 
pozrieť v súkromnej galérii Karpaty Art 
Galery na Námestí baníkov (bývala 
Makyta). V galérii návštevník objaví 
nielen ilustrácie, ktoré krása písaného 

slova pretvorila do 12 celostránkových 
kresieb a 36 doplnkových ilustrácií, 
tematicky rozvrhnutých podľa kapitol 

v knihe, ktoré sa stali 
neoddeliteľnou súčasťou 
knižnej publikácie, ale 
akademický maliar 
výstavu doplnil svojou 
voľnou tvorbou. Nájdete 
tam aj ďalšiu tvorbu 
nášho maliara, obrazy 
Anjeli, Maska, Rybár, 
Chleba, Odmena a i. 
Výstava je prístupná 
do konca januára 2013 
a môžete na nej získať 

aj ďalší krásny darček: Monografiu 
Handlovčana, autora a rytca poštových 
známok: Rudo Cigánik: V tieni znám(k)y, 
ktorá je obohatená príležitostnou tlačou 
Ján Sambucus a vyšla v limitovanom 
počte 200 kusov.      Jana Oswaldová

Handlovčan Rudolf Cigánik vystavuje v HandlovejZuška v Handlovej 
srdečne pozýva...
Aj tento rok nás ČAS presvedčil, že 
nespomalil ...
Len nedávno sme vítali žiakov v novom 
školskom roku a už nám na dvere klopú 
Vianoce. 
Deti sú plné očakávania, rodičia v 
miernom strese a naša škola otvorila 
dvere pre každého, kto si chce 
spríjemniť predsviatočné obdobie 
peknými zážitkami. 
Srdečne Vás pozývame na výstavy a 
koncerty Základnej umeleckej školy v 
Handlovej, ktoré nám priblížia atmosféru 
najkrajších sviatkov v roku - Vianoc. 
Veríme, že strávite spolu s nami pekné 
chvíle.

− 4. decembra o 16.30 h 
 Mikulášsky koncert v DK
− 7.12. 2012 o 16.30 h 

 RIAdneskorovianočné 
 folkovanie. 
Účinkujú: Ria Ferčáková, Janko Kulich, 
Dominika Fricova, Sagway a žiaci ZUŠ 
Handlová a.h. Karolína Kantorová ZUŠ Žiar 
nad Hronom

11. decembra o 17.00 h 
 „Koncert klavíristov“
13. december o 16.00 h 
 Vianočný koncert 
v  Nákupnom centre KORZO Prievidza

14. december o 16.30 h 
 Vianočný koncert v ZŠ Chrenovec
18. december o 17.00 h Vianočný 
koncert v koncertnej sále ZUŠ
19. december o 18.15 h 
 Vianočný koncert v Kostole sv. 
Kataríny v Handlovej /po svätej omši/

Kolektív učiteľov a žiakov ZUŠ Vám 
želá, aby tieto Vianoce boli krajšie 
než tie minulé, spokojnejšie, ako 
ktorékoľvek predtým a bohatšie než 
sme očakávali...

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Z podujatí ...
Knižničné podujatia v mesiaci novembri navštevovali 
predovšetkým žiaci handlovských škôl. Zúčastnili sa 
tématických hodín o histórii mesta, o osobnostiach 
mesta, legenda o sv. Kataríne je už tradičná v tomto 
období. Samozrejmosťou pre žiakov a vyučujúcich 1. 
st. ZŠ sa stávajú literárne hodiny, spojené s výmenou 
prečítaných kníh. Žiaci sa s vyučujúcimi radi zúčastňujú 
novej formy podujatia – zážitkové čítanie - hlavne preto, 
že knihu nemusia mať prečítanú, aj tak sa o nej veľa 
dozvedia. Nebolo to inak ani s knihou Petry Nagyovej 
Džerengovej s názvom Klára a mátohy, ktorú sme do 
takejto formy spracovali v mesiaci november. Aj v 
tomto mesiaci navštívil knižnicu spisovateľ. Ján Cíger, 

ktorý sa nedávno v našej knižnici stretol s dospelými 
návštevníkmi, sa vrátil rozveseliť mladších žiakov 
handlovských základných škôl. Slovenský spisovateľ, 
„samozvaný profesor hraškológie, kancelár Úradu 
prezidenta Janka Hraška z Údolia štebotavého Turca...“, 
v rámci projektu  SC PEN  „Literatúra ako hra“, 
porozprával deťom príbeh nezničiteľného rozprávkového 
človiečika Janka Hraška. 

Pripravujeme v decembri:  
Anjelik Striebrovlások. Zážitkové čítanie.
Zdobenie medovníkov a stromčeka. 
Vianočné tvorivé dielne.  V spolupráci s MO Matice 
slovenskej. 
Vianoce v knihách. Výstavka kníh. 

Vianočný darček z knižnice 
V decembri je členský poplatok do knižnice 
pre nových detských čitateľov, študentov a dôchodcov 
zdarma. Dospelí čitatelia zaplatia v tento mesiac 
členský poplatok 1 Euro.        
   

Krásne a pokojné vianočné sviatky Vám všetkým
prajú pracovníčky Mestskej knižnice Handlová. 
V roku  2013 nech je  stále dobrá kniha z MsK Handlová 
pri vás.
Ak študujete, zabezpečíme Vám knihu, akú potrebujete!
 Ak snívate, máme romány najlepšie na svete!
Ak chcete čítať dennú tlač, stačí prísť a prelúskať! 
Ak ste našim čitateľom, bezplatný internet sa stane aj 
vašim priateľom.

Kurzy PC 
1+1

Podnikateľský 
inkubátor ponúka 
záujemcom - začia-
točníkom počítačo-
vé kurzy. 

Jeden lektor 
a jeden žiak
Individuálny 
prístup ku každému 
klientovi. 
Cena kurzu je 
20eur za 10 hodín.
Informácie:
Sekretariát 
Asterion. n.o. č. 314
5444013, 
0907774280
www.inkubatorhan-
dlova.sk



Tomáš Fukas
Dňa 10.09.2012 uplynul rok, 
čo dotĺklo tvoje srdiečko. 

Vraví sa, že čas hojí všetky 
rany, ale je to iba klam. 
Stále viac a viac, Tomáško 
chýbaš nám. 

S láskou spomínajú manželka 
Marta a celá rodina.
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Opustili nás  
 október/november  2012

Jozef Kollár  66 rokov
Vladimír Bielik  56 rokov
Ján Neuschl  62 rokov
Vladimír Strohner  68 rokov
Štefan Dobiš  71 rokov
Marian Havlas  61 rokov
Helena Mentová  80 rokov
Judita Jacková  91 rokov
Gabriela Šályová  61 rokov
Margita Miková  93 rokov
Paulina Gabrišová  87 rokov
Irena Hniková  72 rokov
Mária Kršková  87 rokov
Anna Gáliková  83 rokov

„Kresli ruky, ktoré veľa pracovali, 
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali...“

Dňa 17.12.2012  
si pripomíname 
2. výročie smrti 
manžela, otca, 
prastarkého 
a starého otca 

FRANTIŠKA 
TUŽINSKÉHO.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Smútiaca rodina.

Dňa 13.11. 2012 zaspala navždy naša 
starká, mama 

Paulína GABRIŠOVÁ.

Ďakujeme internému oddeleniu 
v Handlovej za starostlivosť.

Dňa 19.12.2012 uplynie 25 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, otec 

FRANTIŠEK 
ZDERKA. 

S láskou spomína 
manželka, deti 
s rodinami. 

Kto ste ho poznali venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

Dňa 20.12.2012 uplynie rok čo nás 
navždy opustil vo veku 55 r. náš drahý 
manžel, otec, starý otec 

Dušan Rybársky. 

Aj keď čas tak rýchlo plynie, v našich 
srdciach spomienka  na teba nezahynie.

,,Kto ho poznal, spomenie si, 
kto ho mal rád, nezabudne...“

Dňa 17.12. 2012 
uplynú dva roky, 
čo nás navždy 
opustil náš 
milovaný syn, brat, 
otec a starý otec 

Jozef Wölc.

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku.

KOLORÉDY Tibor 
1933 - 2003

Život, ktorý som žil,
bolo všetko, čo som mal.
Život, ktorý som žil
patril mne a Vám.

Všetci s láskou spomíname.

„Odišla si, ale všetko krásne, 
čo si nám dala, ostáva v nás.“

29.12.2012 
uplynú 2 roky 
čo nás opustila 
drahá a milovaná 
mamička a babka 

Antónia 
Villárová. 

S úctou a láskou spomínajú manžel 
Štefan, syn Štefan s rodinou, syn Peter 
s rodinou a dcéra Ľubica s rodinou.  

CHÝBAŠ NÁM VŠETKÝM.“

13.12. 2012 si pripomíname 
2. výročie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, starký 
a prastarký 

 Karol Berényi.

Len ten, kto stratí toho koho miloval,
ten pochopí. čo je to bolesť a žiaľ. 

S láskou v srdci spomínajú manželka
a synovia Karol a Peter s rodinami.

Predám byt – 3-izbový, 
čiastočne prerobený, na ulici 
ČSA 22 v Handlovej 
Cena dohodou. 
Tel. 0902 346 337
----------------------------------
Najvýhodnejšie životné, 
úrazové poistenie, poistenie 
nehnuteľností (byty, domy, 
garáže..)poistenie proti 
živelným pohromám formou 
sporenia, zákonné poistenie 
automobilov. Výhodné ceny. 
Volať 0904 636 784.

Fotografické služby
rodinné foto, svadobné foto, 
portréty, foto na preukážky, 
maturitné foto
Asterion, n.o.
0907 774 280

Prenájom priestorov na podnikanie!
Začínate podnikať a hľadáte priestory?
Podnikateľský inkubátor v Handlovej vám 
ponúka priestory od 23eur/m2/rok.
www.inkubatorhandlova.sk
0465444013, 0907774280
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Handlovčania v pohybe
V mesiaci október sa ako každý 
rok konali „Dni športu“. Svojimi 
aktivitami sa do nich zapojili 
materská škola so svojimi eloko-
vanými triedami, všetky základné 
školy v meste, športové kluby 
a centrum voľného času. Počas 
týchto dní sa do športovania 
zapojilo1823 občanov mesta. 
Dni športu boli tento rok oficiálne 
otvorené 6.10. 2012 Maratónom 
v aerobiku v CVČ Relax. Športo-
vať sa však začalo už začiatkom 
októbra, kedy sme sa svojimi 
podujatiami zapojili do celoeuróp-
skej akcie „Týždeň v pohybe“, na  
Slovensku vyhlásenej Asociáciou 
športu pre všetkých. Do týchto ak-
tivít sa v spolupráci so základnými 
školami, materskou školou a jej 
elokovanými triedami, Klubom 
športovej gymnastiky, Školským 
basketbalovým klubom a CVČ Re-
lax sa zapojilo 514 detí so svojimi 
učiteľmi, rodičmi vychovávateľmi 
a trénermi. Ďalšími aktivitami boli 
5. ročník mikroregionálneho tur-
naja vo futbale (ZŠ Školská ulica), 
Strelecký pretek M.R. Štefánika 
(ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo), 
Agility súťaž a Psia miss sympa-
tia (MsKK a DaMP). Ukončenie 
patrilo „Plaveckej štafete“, ktorá 
sa konala 30.11.2012. 268 Han-
dlovčanov spoločne v čase od 10:
00 do 16:00 zaplávalo 22 475m. 
Ako koordinátor ďakujem všetkým 
organizátorom podujatí a vážim si 
ich entuziazmus, s akým k daným 
podujatiam pristupovali.

Jarka Gazdíková

Postupové súťaže 
pokračujú 
Ako sme informovali v minu-
lom čísle Handlovských novín, 
školy z handlovskej doliny sa 
každoročne zapájajú do postu-
pových súťaží organizovaných 
Slovenskou asociáciou športu 
na školách. Na našich školách 
sa športovalo aj v októbri a no-
vembri. Žiaci a žiačky si v tomto 
mesiaci zmerali sily v ďalších 
športoch. 

I. Vybíjaná – ml. žiaci
1. miesto ZŠ MN Handlová
2. miesto ZŠ Školská ulica 
3. miesto ZŠ GD s MŠ
  Chrenovec – Brusno

 II. Vybíjaná – ml. žiačky
1. miesto ZŠ MN Handlová
2. miesto ZŠ Školská ulica 
3. miesto ZŠ MC Handlová

III. Vybíjaná – st. žiaci
1. miesto ZŠ Školská ulica
2. miesto ZŠ MN Handlová
3. miesto ZŠ GD s MŠ
  Chrenovec – Brusno

IV. Vybíjaná – st. žiačky
1. miesto ZŠ MN Handlová
2. miesto ZŠ Školská ulica
3. miesto ZŠ MC Handlová

V. Stolný tenis - žiaci
1. miesto ZŠ MN Handlová
2. miesto ZŠ Školská ulica 
3. miesto ZŠ s MŠ Ráztočno

VI. Stolný tenis - žiačky
1. miesto ZŠ MN Handlová
2. miesto ZŠ MC Handlová
3. miesto ZŠ Školská ulica

VII. Basketbal – ml. žiaci
1. miesto ZŠ MN Handlová
2. miesto ZŠ Školská ulica 
3. miesto ZŠ MC Handlová

VIII. Basketbal – ml. žiačky
1. miesto ZŠ MN Handlová
2. miesto ZŠ Školská ulica
3. miesto ZŠ MC Handlová

Koordinátorom športových akti-
vít v našej doline je CVČ  Relax 
Handlová, samozrejme v úzkej 
spolupráci so školami, bez nad-
šenia ktorých by to nešlo. Dôle-
žité však je, že sa športuje.  JG

Majsterky Slovenska 
z Handlovej
Cez víkend 10. novembra sa stre-
tli v Bratislave dievčatá z celého 
Slovenska v gymnastickej súťaži 
TeamGym. Je to súťaž družstiev 
v trojboji: pohybová skladba, ak-
robacia a malá trampolínka. Klub 
športovej gymnastiky z Handlo-
vej mal zastúpenie v kategórií 
junioriek. Po veľmi peknom a vy-
rovnanom výkone vo všetkých 
disciplínach zaslúžene vyhralo 
družstvo v zložení: 
L.Koštialová, Keratová, Mart-
voňová, Rudzanová, Golhová, 
N.Koštialová, Vlčková a Vá-
ňová. 
Získali tak s rozdielom 2 bodov titul – Majsterky 
Slovenska na rok 2012. 

Všetkým dievčatám a ich trénerom srdečne blaho-
želáme. MK

Turnaj ukázal, že hra na malom 
priestore, pri kvalite mužstiev ako 
Dukla Banská Bystrica, Slovan 
Bratislava, FC Nitra, FC Petržalka, 
alebo MFK Ružomberok  si vyžaduje  
trošku viac, ako len nasadenie. Hra 
bez lopty s priestorom a zvládnutie 
ÚHČJ v rýchlosti - boli kľúčové 
faktory úspechu. Byť v spoločnosti  
spomínaných mužstiev je síce pre nás 
potešujúce, ale vyhrávať takto kvalitné 
podujatia je pre nás zatiaľ hudbou 
budúcnosti. Sklamali ma trošku naši 
brankári, ktorí nám pri rozohrávke 
vôbec nepomohli a v kľúčových 
okamihoch zápasov, kedy sme mali 
potvrdiť našu nespornú kvalitu víťaz-
stvom, dostali góly po strelách, ktoré 
brankári našich súperov zneškodnili. 
Ukázalo sa to najmä v dobrom zá-
pase v skupine o prípadný postup do 
semifinále proti Slovanu Bratislava, 

ktorý sme po dobrom výkone prehrali 
0:1, ďalej v zápase proti Myjave 2:5, 
proti Bánovciam 0:1 lacným gólom 
v úplnom závere, ako aj v zápase 
o konečné 7. miesto proti FC Nitra 1:
2. Dokázali sme súperov dostať pod 
tlak, no rozdiel v poradí robili strelené 
góly. Potešujúci fakt je, že sme doká-
zali držať krok s najlepšími mužstvami 
na Slovensku, pri zapojení 16. hráčov, 
v čom vidím najväčší rozdiel spred 
roka, kedy sme to dokázali len s pár 
hráčmi a pri častejšom striedaní, sme 
rýchlo strácali kontakt s prípadným 
úspechom. Potešila ma stúpajúca 
kvalita Lučanského, Zedeka, Javorče-
ka a Vršku. Na malom priestore nám 
nepodávajú výkony z jesene Blaho, 
Mjartan, Okénka, Santa. Osobitnou 
kapitolou boli Ragan, Uhliarik,  Mojžiš  
a Kyselica, náš najväčší kapitál na 
lopte. Nebol to turnaj o nich a nám 

strašne chýbali ich góly, ktorými 
nám tak výdatne pomáhali počas 
celej ligovej jesene. Zhrnul by som to 
pozitívne, keďže mládež nášho Baníka 
je dnes rešpektovaná trénermi najlep-
ších mužstiev na Slovensku. Rodičom 
ďakujem za pomoc pri samotnej 
organizácii tak veľkého turnaja, mestu 
Handlová  za pomoc pri organizovaní 
podujatia, za ceny primátorovi mesta 
Rudolfovi Podobovi, basketbalovému 
oddielu za ústretovosť a prítomným 
divákom, ktorých sa počas celého 
dňa vystriedalo niekoľko stoviek, za 
vytvorenie športovej atmosféry. 

Zápasy v skupine:
FCBHN – FK JÚPIE B. B.  2-0              
FCBHN – FK B.n/ B.. U13  0-1
FCBHN – ŠK Slovan Brat.  0-1        
FCBHN – Spartak Myjava  2-5    

O konečné 7. Miesto:
FCBHN – FC Nitra 1-2                    
 Poradie: 1. Dukla Banská Bystrica
                2. FC Petržalka 1860
                3. ŠK Slovan Bratislava
                4. FK B.nad Bebravou U13  
                5. MFK Ružomberok
                6. Spartak Myjava
                7. FC Nitra
                8. FCBHN
                9. MFK Topvar Topolčany
                10. FK JÚPIE B.Bystrica
Za najlepšieho hráča celého turnaja 
bol vyhlásený jeden z najväčších 
prísľubov slovenského futbalu v tejto 
vekovej kategórií - Dominik Veselov-
ský z MFK Ružomberok. Cenu pre naj-
lepšieho brankára si odniesol brankár 
Slovanu Bratislava a vizitku najlepšie 
strieľajúceho hráča z víťazného man-
čaftu Dukly Banská Bystrica - Poliak. 
Najlepším hráčom nášho mužstva bol 
Miroslav Lučanský.

Ladislav Nagy, foto LG

3. ročník halového futbalového turnaja o pohár primátora mesta Handlová 2012
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Si nespokojná(ý) so svojou 
postavou, všetko ťa stále bolí 
a  máš permanentný STRESS  
Plaváreň mesta Handlová Ti 
ponúka nový program  AQUA 
- FITNESS!
Aqua Fitness využíva výborné 
vlastnosti vody a originálneho 
športového náradia.  Výsledky 
pravidelného cvičenia vo vode sa 
prejavia na tele i duši. Prečo teda 
Aqua Fitness vyskúšať? Fyzikálne 
vlastnosti vody pomáhajú budovať 
rovnováhu, flexibilitu, koordináciu 
a eliminujú vznik svalovej ho-
rúčky, vďaka pohybu vo vode je 
budovanie vašej sily a vytrvalosti 
oveľa jednoduchšie, silnejšie bude 
vaše srdce a ženy a dievčatá: prí-
dete o celulitídu.
Plaváreň mesta Handlová Vám  
pod  odborným  vedením  Aqua 
Fitness  tréneriek v novom roku 
2013 ponúka:
 

- 12 týždenný  redukčný  Aqua- 
Fitness  program,  ktorý bude 
obsahovať v období od  7.1. do 
31.3.2013
- 24  x cvičenie vo vode  (ae-
róbne, posilňovacie a tanečné 

Plaváreň mesta Handlová pozýva 

hodiny aj pre neplavcov)
- 12 x pilates  (správne dýchanie a 
technika vykonávania pohybov )
Cvičenie je vedené v tuk spaľujúcej 
zóne,  so zameraním na redukciu váhy 
a zvýšenie kondície.  Cena celého kur-
zu na 3 mesiace  je 75 eur.

Aqua - Fitness  pre širokú ve-
rejnosť bez rozdielu veku, pohlavia 
a váhy.
Utorok a štvrtok v čase od 18,30 
do 19,15 hod.
Cvičebný program so zdravotnou 
orientáciou a orientáciou  na udr-
žanie kondície.
Vstup 2 eur

Cvičenie pre tehotné (prvý tri-
mester) a ženy po pôrode. 
Cvičebný program na zlepšenie 
telesnej a psychickej kondície 
prispievajúce k bezproblémovému 
a príjemnému prežitiu materstva. 
(max TF okolo 140 tepov/min. 
s energetickým výdajom 
max.1000-2000 kcal/ celé cviče-
nie). Kurzy  budú prebiehať podľa 
záujmu  klientiek.
Športovo animačný program pre 
firmy, organizácie
Pohybové aktivity vo vode i na 
suchu obsahujúce hry,  cvičenie 
, tanec aj  plávanie. Vhodné  aj na 

kondičnú prípravu  športových 
klubov a pre subjekty podporujú-
ce zdravie ( poisťovne, nadácie)

Otváracie hodiny
Plavárne mesta Handlová počas 
sviatkov v mesiaci 
D E C E M B E R
20.12.2012 od  17,30 
Kapriáda  PK Handlová –
bazén pre verejnosť UZAVRETÝ
24.- 25.12.2012 vianočné sviat-
ky  ZATVORENÉ
26.12.2012  sviatok  
OTVORENÉ od 9,00 h  do 19,00 
31.12.2012 a 1.1.2013 
ZATVORENÉ

AKCIA!
V čase prázdnin od 24.12.2012 
do 7.1.2013 budú mať deti do 
15 rokov v sprievode dospelej 
osoby  zľavnený vstup 1euro.

Kolektív Plavárne mesta Han-
dlová Vám ďakuje za využíva-

nie služieb v roku 2012.

Prajeme Vám do nového roku 
zdravia, šťastia, pohody  

a v novom roku od 2. januára 
šups do vody!

Pred polovičnou návštevou 
Handlová konečne vyhrala
V 16. kole basketbalovej extraligy vyhral 
po dvojnásobnom predlžení MBK Handlová 
na vlastnej palubovke nad mužstvom z B. 
Bystrice. Domácich hráčov viedol generálny 
manažér Karol Kučera, keď doterajšieho 
trénera T. Jányho po sérií piatich prehratých 
zápasov vedenie klubu odvolalo. 

MBK Handlová - ŠKP Banská Bystrica 
111:107 po dvojnásobnom predĺžení 
(22:17, 14:21, 17:18, 23:20 - 15:15, 20:16)
Najviac bodov: Crimmins 32, Dunston 24, 
Haviar 18 - Dahlman 31, Smajlagič 23, 
S. Jankovič 16
TH: 47/33 - 38/22, fauly: 32 - 35, 
trojky: 8 - 9, rozhodovali: Kúkelčík, Szibilla a 
Bohucký, 450 divákov.

Novembrové výsledky MBK
Handlová - Prievidza  79:83 po predl. 
Handlová - Komárno  70:88 
MBK Handlová - BK Iskra Svit  90:72 
Spiš.N.Ves - Handlová  92:63 
Handlová - Levice  73:81 
Nitra - Handlová  91:72 

Najbližšie zápasy MBK
17. kolo - streda, 5. december 2012 
Handlová - Inter  
18. kolo - sobota, 8. december 2012 
Prievidza - Handlová 
  

V. Horváth, zdroj www.basket.sk, foto P. Jaško

Príjemné prežitie 
Vianočných sviatkov, 

veľa pohody v rodinnom 
kruhu a s priateľmi, vám 

z celého srdca 
praje

kolektív 
Asterion, n.o.



 Hľadáte originálny            
 vianočný darček?

Vytlačíme vám 
nástenný kalendár 
na rok 2013 s vaši-

mi fotkami.
13 strán A3 len 
za 15eur.

Objednávky prijíma-
me do 21. decembra

0907 774 280 - Asterion, n.o.

„Kultúra je to, čo spôsobilo, že človek je niečim iným 
ako len náhodným...“
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Vianoce 
so STRIKEMANOM

Handlovčan LACI STRIKE je tu opäť 
s novým DVD. Predchádzajúce 2 DVD 
tituly Laciho Strikea sa radia k platinovým. 
„Nad týmto projektom sme rozmýšľali 
dlho, a teším sa že STRIKEMAN nakoniec 
medzi nás z planéty ESDEA prišiel. Radi 
nadviažeme na predchádzajúce úspechy.“ 
...povedal Laci Strike... DVD OBSAHUJE 
4 TANEČNĚ LEKCIE URČENÉ MALÝM 
DEŤOM a TEENAGEROM.
Okrem toho, že tento DVD projekt chce dať 
deťom návod, ako sa dá zmysluplne využiť 
čas tancom a pohybom, má ambíciu 
ukázať im pozitívny príklad správania sa 
v rôznych situáciach, a aspoň malou 
troškou prispieť k tomu, aby z nich 
vyrástli správni, spravodliví a dobrí ľudia.  
www.facebook.com/strikeman01 
a www.strikeman.sk

P N A M O R R L Y R K A Í J E E
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E R C Ó L L Ň J Z N Č Š Á L U G
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ADEPT
ADRENALÍN
AGÓNIA
AKOSŤ
AKRYL
ANTAGONISTA
APOPTÓZA
ARABELA
ATRAPA
BAJAJA
ČÍSI KAMIÓN
DALTON

DINOSAURUS
FETIŠISTA
GULÁŠ
INDOČÍNA
ISTOTA
JESEŇ
KALUŽ
KOBALT
KREDIT
KRÍZA
LABUŤ
LESANA

LISTY
LITVA
LOPATA
NAOZAJ
NA STENE
NEVINNOSŤ
NOBLESA
OKAŇA
OPRAVA
OZETA
PALICA
PERIFÉRIA

PILOT
PROTEÍN
RAKVA
RARITA
ROMAN
SALÓNKA
SEROTONÍN
SKALENÁ 
VODA
SLANINA
SLINA
SPELEOLÓG

ŠÍPKA
TABLETA
TALIBAN
TANTRA
TETIVA
TOKANIE
UDIAREŇ
ÚSKALIE

Výhercovia z 11/2012
Anton Alexy, Viera Kvalichová, Gerlinda Straková, Miroslav Šimo, 
Kristína Kováčová. Výhry si vyzdvihnite v predajni Sladká vášeň 
v DK. 

 Príjemné prežitie
vianočných sviatkov, 
veľa radosti, pokoja 
a pohody všetkým 
handlovčanom 
  praje
         Ján Spevár

 
 

   


