
Vážení spoluobčania, 
drahí Handlovčania, 

pevne verím, že ste všetci prežili 
Vianoce v pokoji a porozumení, 
obklopení tými, ktorí sú pre Vás 
najdôležitejší a iste ste si spome-
nuli na mnohých, ktorí už nie sú 
súčasťou nášho dneška, na tých, 
ktorých sme stratili. 
Sme na prahu nového roka, v kto-
rom Vám všetkým prajem veľa 
zdravia, porozumenia a pokoja 
v duši.

V mojom novoročnom príhovore 
sa chcem s Vami podeliť o témy, 
ktoré nás všetkých trápia a ktoré 
všetci citlivo vnímame. Potre-
bujeme o nich hovoriť, pretože 
nežijeme v rozprávkovo šťastnej 
krajine,  ani v izolovanom šťast-
nom meste milujúcom tvorivú 
slobodu. 

Chcem dnes rozprávať o Sloven-
sku, o Vás.
Všetci,  viac či menej tušíme, že 
sa náš život v dohľadnom čase 
zmení a to nielen pod vplyvom 
katastrofických filmov, ale skôr 
pod ťarchou životných podmienok. 
Začíname si uvedomovať, že nič 
nie je večné, tobôž nie politické 
systémy.

Rok 2011 priniesol veľa bolest-
ných zmien. V priamom prenose 
sme mohli sledovať zabíjanie, pre-
zentované ako akúsi súčasť života. 
V novembri si mnohí pripomínali 

zmarené životy ľudí ,,len“ preto, 
že sa nedokázali vzdať svojich 
ideálov, prispôsobiť sa dobe. Ne-
boli prví ani poslední. V antickom 
Grécku mnohí učenci prichádzali 

o život práve pre vlastné presved-
čenie. Platóna vystríhali, keď kráčal 
na Akropolu obhajovať vojvodcu 
Chabria, ktorému hrozila smrť, že 
aj on môže skončiť s pohárom 

bolehlavu ako Sokrates. A predsa 
necúvol. Aj za cenu straty života 
šírili antickí učenci myšlienky ne-
korešpondujúce so vžitými pred-
stavami existencie vesmíru. 
Stredovek splodil inkvizíciu.          
Na hraniciach horeli ľudia, lebo 
si mysleli, že nemôžu mlčať o ve-   
ciach, ktoré prinášajú pokrok. 
Koľko obetí musel priniesť človek, 
kým sa dostavil zlatý vek kon-
zumizmu? Čo s ním? Dá sa ísť 
ďalej? 
Dá sa ustavične expandovať bez 
toho, aby to nenarušilo rovnováhu 
na planéte? 
Čo komu hovorí spojenie udržateľ-
ný rozvoj? A čo znamená?
Čo povie človeku obklopenému 
luxusom a čo hladujúcemu? 
Teda ako ďalej?
Pred dvetisíc rokmi sa v maštali 
v Betleheme narodil Ježiš, ktorý 
ukázal cestu. Nič iné nežiadal od 
ľudí, iba aby sa milovali. Skončil 
na kríži. 

Zastavme sa aspoň v týchto svia-
točných dňoch. 
Potešme sa pohľadom na farebnú 
sýkorku, skúsme sa dotknúť blízkej 
osoby, hoc len končekom prstov. 
Tak, ako to naznačil Michelangelo 
v Sixtínskej kaplnke na stvorení 
Adama. Každý z nás to potrebuje. 
Nie len preto, aby sme potlačili ne-
pokoj v duši. Skôr preto, aby z nás 
neodišla ľudskosť. Navždy.

(pokračovanie na str.3)

Novoročný príhovor primátora mesta Handlová
Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia

Tradičná benefičná kapustnica 
vstúpila v roku 2011 do svojho 

7. ročníka a handlovské námestie sa 
v sobotu 10.12.2011 zaplnilo celkom 
symbolicky vôňou  siedmich druhov 
kapustníc. str.2

Daň z nehnuteľnosti 
Počas roka 2011 prebiehali rozsiahle 

diskusie ohľadne veľkej novely zákona 
o miestnych daniach s plánovanou účin-
nosťou od  1.12. 2011                     str.4

Pred piatimi rokmi sa prvýkrát otvo-
rili dvere Podnikateľského inkubáto-

ra, ktorý vyrástol na mieste bývalej LŠU. 
Z pôvodného projektu multifunkčného 
domu sa v spolupráci medzi mestom 
Handlová a Národnou agentúrou pre roz-
voj malého a stredného...                str.2

Zimná údržba
Mesto Handlová upozorňuje vlastní-

kov, správcov a užívateľov nehnuteľností 
(vlastníci, správcovia a užívatelia rodin-
ných domov a budov, bytové samosprá-
vy, spoločenstvá vlastníkov bytov  neby-
tových priestorov,inštitúcie, organizácie, 
prevádzkarne...                               str.7
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Veľa krásnych chvíľ v novom roku 2012 vám prajú vaše



Tradičná benefičná kapustnica 
vstúpila v roku 2011 do svojho 7. 
ročníka a handlovské námestie sa 
v sobotu 10.12.2011 zaplnilo cel-
kom symbolicky vôňou  siedmich 
druhov kapustníc. 
Bohatý program pre deti - tvorivé 
dielne – organizovala TIK ZOHD. 
Do zdobenia stromčekov a výroby 
ozdôb sa zapojili ZŠ Ul. Školská,  
p. učiteľka Nemcová, MC - p. uči-
teľka Halmová, všetky oddelenia 
Klubu detí pri ZŠ Mierové námes-
tie, Špeciálna ZŠ pod vedením p. 
učiteľky Čertíkovej. Súťaže pre deti 
organizovalo sociálne odd. MsÚ a 
spolu bolo odmenených 160 detí. 
Spievalo sa v rámci Dní kolied 
kresťanov Slovenska, hral Spolok 
dychovej hudby Handlová, boli 
prezentované výrobky v rámci 
chránenej dielne Jazmín n.o. Ka-
pusta sa začala podávať o 11.00 h 
a celkovo bolo vydaných približne 
500 porcií.
Všetci, ktorí varili kapustnicu, 
vložili  nemalé osobné i finančné 
úsilie do predvianočného poduja-

tia, vďaka ktorému sa v roku 2011 
podarilo vyzbierať 885,20 Eur. 
Cena kapustnice bola na základe 
stretnutia organizačného štábu 
k podujatiu  zo 14.11.2011 určená 
na 1,5 Eur. 
V roku 2011 varili kapustnice: Po-
licajná – MsP Handlová,  Banícka 
– o.z. Handlovský banícky spolok, 
Starostovská – Združenie obcí 
handlovskej doliny (ZOHD) - sta-
rostovia obcí a primátor Handlovej, 
Slovenská  - MO SNS, Učiteľská 
- pedagógovia SOŠ, Pravňanská 
– o.z. Hornonitrie, Žiacka - žiaci 
SOŠ Handlová, ktorá sa  podávala 
zadarmo pre sociálne slabých. 
Výťažok z benefičnej Handlovskej 
kapustnice bol prerozdelený pre 
štyri subjekty na základe rozhod-
nutia primátora mesta, ktoré vyply-
nulo z poznania súčasnej situácie 
v jednotlivých organizáciách. Rov-
ným dielom (221,3 eur) sa celkový 
výťažok prerozdelil pre:
- Zariadenia Jazmín, n.o. v Handlo-
vej (matky s deťmi, ľudia v núdzi)
- Základnú umeleckú školu v Han-

dlovej, ktorá rozšírila svoju pôsob-
nosť aj do handlovskej doliny
- Útulok pre psíkov v Handlovej
- Detský a mládežnícky parlament 
mesta Handlová.
Veríme, že všetky subjekty využijú 
prostriedky, ktoré boli vkladom do 
pokladne mesta s vedomím, že 
im boli poukázané od ľudí dobrej 
vôle, organizátorov, od samotných 
Handlovčanov. Prostriedky boli  
poukázané do  konca roku 2011 
na účty jednotlivých  organizácii 
s tým, že tieto  budú informovať 
o ich použití.
Mesto Handlová ďakuje všetkým 
Handlovčanom, ktorí sa zakúpením 

kapustnice zapojili do benefície, 
predajcom občerstvenia, všetkým, 
ktorí sponzorsky prispeli:  Ľubomír 
Adamík – predaj Kráľovskej medo-
viny - 10 Eur a  Pavol Ostáš - 100 
Eur. V neposlednom rade ďakuje-
me tým, ktorí kapustnice varili  a 
investovali svoj čas a prostriedky 
pre druhých. Úprimné poďakova-
nie patrí všetkým, korí sa podieľali 
na organizácii podujatia a aj tým, 
ktorí využili aj „Handlovskú kapust-
nicu“  a zapojili sa do projektu so-
ciálneho oddelenia MsÚ – Splňte s 
nami vianočné sny (viac o projekte 
v samostatnom článku). 

JP, foto V. H.
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V Handlovej sa varila benefičná 
Handlovská kapustnica

Pred piatimi rokmi sa prvýkrát 
otvorili dvere Podnikateľského in-
kubátora, ktorý vyrástol na mieste 
bývalej LŠU. Z pôvodného projektu 
multifunkčného domu sa v spo-
lupráci medzi mestom Handlová 
a Národnou agentúrou pre rozvoj 
malého a stredného podnikania 
zrodil projekt Podnikateľský inku-
bátor mesta Handlová. 

V priebehu mesiacov január – apríl 
vám postupne priblížime nie tak 
ďalekú históriu projektu, ktorý sa 
v našom meste udomácnil, na ktorý 
si Handlovčania zvykli a ktorý svojou 
mierou pomáha podnikateľskému 
prostrediu v našom meste. Prie-
rezom tejto neďalekej histórie nás 
bude sprevádzať riaditeľ neziskovej 
organizácie spravujúcej PI,  Vladi-
slav Horváth. 
Písal sa rok 2005, keď mesto 
Handlová vypracovalo a podalo 
projekt Podpora malého a stredného 
podnikania v meste Handlová (pod 
číslom 11110200007). Na konci 
roku 2005 sa začali búracie práce 
a hneď na to aj stavebné práce na 

novej budove. V roku 2006 sa k sta-
vebným prácam pridali aj aktivity na 
zabezpečenie prevádzky podnika-
teľského inkubátora. Tieto aktivity 
zabezpečoval  na základe Mandátnej 
zmluvy V. Horváth, ktorý postupne 
prevzal od Ing. Jánošovej, vedúcej 
Projektového oddelenia, celú agendu 
budúcej prevádzky PI. 

Rozhodnutie venovať sa projektu 
PI nebolo jednoduché. Pre mňa, 
ako živnostníka, to znamenalo na 
istý čas obmedziť svoje aktivity, čo 
v praxi znamená prísť o časť svojich 
klientov.
Naviac, samospráva sa riadi pravi-
dlami, ktoré boli pre mňa na začiatku 
ťažko pochopiteľné. Čo sa dá robiť 
jednoducho, v samospráve kompli-
kujú veci vnútorné predpisy, zákony 
a samozrejme aj samotní úradníci. 
Keď som v júli 2006 preberal agendu 
inkubátora, vo sne ma nenapadlo, že 
budem po piatich rokoch predkladať 
jeho výsledky.

MsZ schválilo v auguste 2006 
založenie neziskovej organizácie 
Asterion, n.o., ktorá mala na základe 

zmluvy spravovať PI. Prvými členmi 
Správnej rady sa stali Ing. Peter 
Hromádka, Ing. Jana Jánošová, 
Alexander Hegeduš, Juraj Komár 
a Dušan Klas.  Prvým riaditeľom sa 
stal Vladislav Horváth. 

Hlavnou úlohou novej neziskovky 
bolo pripraviť PI tak, aby začiatkom 
roku 2007 mohli do jeho priestorov 
vstúpiť prví podnikatelia. Správna 
rada na svojom prvom zasadnutí 
schválila kritériá výberu firiem do 
PI, cenník prenájmu a organizačnú 
štruktúru Asterion, n.o. V novembri 
2006 sa konalo výberové konanie 

na pracovné pozície v Asterion, 
n.o. a na Katarínu sa uskutočnila 
slávnostná kolaudácia priestorov PI. 
Dňa 3. januára  2007 bol inkubátor 
spustený do prevádzky. 
Z domu kultúry sme si požičali jar-
močný stôl s lavicami a usadili sme 
sa v strede veľkej miestnosti. Bolo 
vlastne jedno v ktorej, lebo všetky 
boli pusté  a veľké. Chvíľu sme len 
tak ticho sedeli a pozerali na prázdne 
steny. Ticho preťala Dušana slovami: 
„Čím začneme, pán riaditeľ“. „Všet-
kým“, odpovedal som a prázdne 
steny mi to slovo trikrát vrátili. 

(pokračovanie v budúcom čísle HN)

Podnikateľský inkubátor má svoje prvé 
okrúhle narodeniny

Stavebné práce, 2006. Foto V. Horváth
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Vážení spoluobčania,
vstupujeme do roku, ktorý je príznač-
ný v tom, že je dvadsiatym rokom 
našej samostatnosti. Samostatnosti 
Slovenskej republiky, samostatnosti 
riadenia štátu a veci verejných nami 
Slovákmi. 20 rokov sa učíme tomuto 
umeniu.
Nikde na svete neexistuje návod ako 
bez chýb riadiť štát a samosprávy. 
Niet mudrcov a géniov, ktorí švihnu-
tím čarovného prútika vyliečia všetky 
bolesti sveta a spasia spoločnosť. 
Za všetkým sú ľudia so svojimi dob-
rými i zlými stránkami. Ľudia, ktorí 
sa snažia zavádzať reformy, zavádzať 
novú politickú kultúru ale žiaľ, robia 
aj chyby.

Spolu s poslancami stojím na čele 
mesta, ktoré je súčasťou sloven-
ského kultúrneho a prírodného 
dedičstva a ktoré je potrebné chrániť 
a zveľaďovať. Našou úlohou je slúžiť 
občanom Handlovej podľa nášho 

najlepšieho vedo-
mia a svedomia 
a snažiť sa viesť 
mesto smerom 
k prosperite 
a spokojnosti 
jeho obyvateľov. 

Našu činnosť a rozhodovanie musia 
viesť čestné a poctivé úmysly, pri 
ktorých dobre zvážime každý náš 
krok, každé naše rozhodnutie. Bu-
deme sa pri nich vždy riadiť nielen 
platnými zákonmi, ale aj morálkou, 
dobrými mravmi a svedomím.
Tieto aspekty musíme mať stále na 
zreteli a musíme ich rešpektovať pri 
našej práci a rozhodovaní. 
Naša snaha musí viesť k tomu, aby 
Handlová bola životaschopným, 
atraktívnym a bezpečným mestom, 
ktoré chráni svojich občanov a de-
dičstvo mu dané, mestom, ktoré 
si váži svoju minulosť, ale zároveň 
dýcha rozvojom, poskytuje dobré ži-

votné príležitosti a kvalitu života.

Dovoľte mi, aby som sa Vám 
všetkým poďakoval za úprimný 
záujem o veci verejné, ďakujem 
všetkým Handlovčanom a priaz-
nivcom Handlovej, ktorí nášmu 
mestu nezištne pomáhajú.

Pozdravujem aj všetkých Han-
dlovčanov, ktorých pracovné 

príležitosti alebo iné okolnosti 
zaviedli do iných kútov Slovenska 
či sveta, ale stále sa radi vracajú 
domov. Budeme sa snažiť vytvoriť 
také podmienky, aby sa jedného dňa 
radi vrátili.

Pozdravujem naše deti a mládež 
a im smerujem nasledovné slová: 
Plodom cibrenia vzdelanosti je roz-
víjanie múdrosti. To predpokladá na-
učiť sa znášať skutočnú pravdu, ale 
aj ťažkosti, ktoré nám život stavia do 
cesty, no najmä schopnosť uspokojiť 
sa s málom a neveriť ohováraniu. 
Múdrosť nás učí, že aj povahu si 
stále treba zlepšovať a zdokonaľo-
vať. Zázrak poznávania na ceste od 

vzdelanosti k múdrosti je uložený 
v danosti, mať ochotu chápať. Učiť 
sa po celý život pochopiť seba sa-
mého, rozvinúť vlastné schopnosti 
na prospech národa. 
Byť chápavý k druhým. Ako v hym-
nickej piesni:
,,Kto nad krivdou biednych slzu 
vyroní – tomu moja pieseň slávou 
zazvoní“.
Vtedy pochopíme túžby iných, ak 
druhým ponúkneme vlastné schop-
nosti ako nádej a dar. Najmä vtedy, 
ak sme sa do služby najali sami 
a dobrovoľne, môžeme splniť vzne-
šené poslanie slúžiť iným. 
Aj o tom môže byť politika. Ak neza-
búda na pokoru. Iba vtedy môže byť 
službou pre všetkých.

Priatelia, želám Vám všetkým 
pokoj a zdravie,
želám Vám radosť zo života,
želám Vám úspešný rok 2012.

Ing. Rudolf Podoba
primátor Handlovej

Vážení Handlovčania, 
v stálej rubrike vám opäť priná-
šame rokovania primátora mesta 
v mesiacoch november, december  
2011. Témy stretnutí sú i pre vás 
ukazovateľom, v akých smeroch 
sa snaží vedenie mesta o rozvoj 
Handlovej. Primátor mesta absol-
voval:
• Valné zhromaždenie RTV 
 Prievidza
• 13. zasadnutie Mestskej rady  
 mesta Handlová
• Radu ZMO HN 
• 12. zasadnutie MsZ
• Pracovné stretnutie vo veci 
 protipovodňových opatrení za  
 účasti splnomocnenca vlády,

 p. Kravčíka
• 13. zasadnutie MsZ
• Dozornú radu Stredoslovenskej  
 vodárenskej spoločnosti
• Pracovné stretnutie s generál- 
 nym riaditeľom SAD
• Pracovné stretnutie so zástup- 
 com spoločnosti Redox 
• Denné pracovné konzultácie  
 s vedúcimi pracovníkmi MsÚ  
 a mesta
• Benefičné podujatie 
 – Handlovská kapustnica 2011
• Vianočný koncert v Kostole
  sv. Kataríny
• Vianočný koncert v ZUŠ

• Vykonanie obradov - sobášov  
 a uvítaní do života v obradnej  
 miestnosti MsÚ
• Vyhodnotenie Kapriády 2011

Pozvánka 
Primátor mesta Handlová Ing. Ru-
dolf Podoba zvoláva mestské za-
stupiteľstvo na štvrtok 26. januára 
2012 o 14.00 h do Veľkej zasada-
cej miestnosti MsÚ Handlová.
Pozvánky s programom nájdete 
na www.handlova.sk, vo vývesnej 
tabuli pred MsÚ a na plagátových 
plochách mesta. Rokovanie posla-
neckého zboru je verejné.

Z rokovaní primátora mesta

Novoročný príhovor

MESTO HANDLOVÁ 
ponúka do prenájmu 

na podnikateľské účely nehnu-
teľnosť - nebytové priestory 
nachádzajúce sa 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,
(vhodnosť využitia pre kozmetiku, 
pedikúru, manikúru, nechtové 
či tetovacie štúdio, regeneračné 
a iné obchodné činnosti, 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: 
+421 46 5475 736, príp.: 
+421 915 998 294  
- Mgr. Vladislav Šúr 
Žiadosti o pridelenie priestoru 
môžu záujemci podávať písomne 
na Mestský úrad Handlová, odde-
lenie správy daní, majetku mesta 
a podnikateľskej činnosti, č.d. 13 
spolu s fotokópiou ŽL a uvedením 
účelu využívania. 

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 
972 51  Handlová vyhlasuje  
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 
1, vlastník mesto Handlová, 
katastrálne územie Handlová, Ul. Majerníkova.
Termín predkladania návrhov 
16.12. 2011  - 16.01.2012
Predmet súťaže:
Stavba súp. č. 762 postavená na pozemku parcela C-KN č. 
1184/2 – zastavaná plocha o výmere 63 m2 v k.ú. Handlo-
vá zapísaná na LV č. 1 (pozemok neusporiadaný)
Ťarchy:  bez zápisu.
Minimálna východisková cena:  2 970,00 EUR 
Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj podmienky a 
časový priebeh súťaže, nájdete na www.handlova.sk  
a vo vývesnej tabuli pred MsÚ. Bližšie informácie na 
tel. čísle: 046/ 519 25 23.
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Mesto nebude udeľovať súhlas s konaním 
príležitostných trhov
Mesto Handlová pre rok 2012 nebude udeľovať súhlasy s konaním 
predajných 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 mies-
tach 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 podnikateľský-
mi subjektmi je možné organizovať len na základe písomného súhlasu 
mesta Handlová. 
Ak si podnikateľský subjekt prenajme vstupné haly a priestory rôznych 
kultúrnych, športových a iných zariadení na dočasný predaj formou 
stánkov s dočasným stanovišťom alebo formou prenosného predajného 
zariadenia (stánky, pulty, stojany a pod.), považuje sa takýto predaj za 
príležitostný trh. 
Predávajúci je povinný požiadať mesto o vydanie súhlasu k predaju naj-
neskôr 5 dní pred začiatkom konania akcie.
Vychádzajúc z uvedených ustanovení, mesto Handlová vopred oznamu-
je, že pre rok 2012 nebude udeľovať súhlasy s konaním predajných akcií 
– príležitostných trhov v prenajatých priestoroch. Dôvodom je ochrana 
podnikateľov a živnostníkov vykonávajúcich svoju podnikateľskú činnosť 
na území nášho mesta dlhodobo, ako aj dopad krízy a nepriaznivého 
hospodárskeho rastu na ich podnikateľské aktivity.

Most na Ulici Ľ. Štúra v Handlovej opravený
Osadené nové zábradlie na Hornom konci
Mesto Handlová oznamuje občanom mesta a cestujúcej verejnosti, že dňom 
19.12.2011 bola ukončená oprava (výmena) zábradlia na mostnom objekte 
na Ul. Ľ. Štúra, ktorá sa realizovala od októbra 2011. Most je tak dostupný aj 
pre motorizovanú dopravu.
Pôvodné poškodené zábradlie bolo demontované a nahradené dielcami, ktoré 
boli umiestnené pri budove pošty v centre mesta. Čiastočne sa podarilo zre-
kultivovať tok potoka po povodniach, práce však budú pokračovať aj na jar roku 
2012. Mesto Handlová investovalo do rekonštrukcie približne 300 Eur.
Súčasne bolo doplnené chýbajúce zábradlie na Ul. Ciglianska (lokalita Horný 
koniec) na mostnom objekte pred výjazdom na cestu I/50. Aj v tomto prípade 
boli použité dielce zo zábradlia spred budovy pošty.
Zábradlia budú v jarných mesiacoch 2012 znovu ošetrené a opatrené novým 
náterom.    

Oddelenie výstavy MsÚ Handlová

Daň z nehnuteľnosti v Handlovej s novými sadzbami
Počas roka 2011 prebiehali rozsiahle diskusie ohľadne veľkej novely 
zákona o miestnych daniach s plánovanou účinnosťou od  1.12. 2011. 
Táto novela bola, aj napriek veľkému odporu predstaviteľov ZMOS, dňa  
20.10.2011 schválená. Prezident však zákon nepodpísal a vrátil ho na 
prepracovanie.  Pripravovaný návrh zasahoval do mnohých ustanovení 
v rámci jednotlivých daní a v prípade ich schválenia by si vyžiadal kom-
pletnú zmenu a nové znenie VZN miest, ktorým sú dane vyrubované. 
Parlament nakoniec prelomil veto prezidenta a zákon schválil s jeho 
účinnosťou od  1. 12. 2012. 
Zmeny zákona smerujú k znižovaniu rozpätia medzi jednotlivými sadzbami.  
V súčasnosti pri dani zo stavieb platí, že ročná sadzba nesmie presiahnuť  40-ná-
sobok  najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo VZN. 
Tento násobok sa ma znížiť na 5-násobok.  Aj keď mesto Handlová nevyužíva 
maximálne rozpätie sadzieb, predsa len rozpätie sa pohybuje okolo 20 násobku 
najnižšej sadzby. Aby sa predišlo prudkému nárastu daňového zaťaženia najniž-
šie zaťažených skupín, poslanci MsZ mesta Handlová schválili dňa 8.12.2011 
Doplnok č.  1 k VZN mesta Handlová č.11/2010 o dani z nehnuteľnosti, ktorým 
sa upravuje výška sadzieb nasledovne:
K zvýšeniu najnižších sadzieb a to konkrétne pri
 a) stavbách na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 
  pre hlavnú stavbu z 0,24 na 0,35 eur/m2
 b) stavbách na pôdohospodársku produkciu, sklenníkoch,  stavbách pre   
 vodné hospodárstvo, stavbách využívaných na skladovanie vlastnej pôdohos-
podárskej produkcie vrátane stavieb  na vlastnú administratívu z 0,14 Eur/m2 
na  0,20 Eur/m2, po prerokovaní v mestskej rade bol návrh navýšiť rovnomerne 
sadzby , v tomto prípade teda nárast na 0,20 Eur/ m2
 c) stavbách rekreačných chát, záhradkárskych chát a domčekov na 
  individuálnu rekreáciu z 0,50  Eur/m2 na 0,75 Eur/m2.
Okrem uvedenej zmeny je v Doplnku č. 1 zrušená úľava od dane za stavby na 
bývanie, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a dane z bytov pre 
občanov, ktorí sú poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo inej dávky a v evi-
dencii uchádzačov o zamestnanie. Tento druh oslobodenia využívali len traja 
daňovníci.
Spôsob platenia dane ostáva zachovaný, daň je splatná do 15 dní ododňa nado-
budnutia právoplatnosti platobného výmeru.  Dátum splátok sa nemení.  

JP

Poslanci neoddychovali
V decembri na poslancov mestského zastupiteľstva v Handlovej čakali dve 
zastupiteľstvá po sebe. To  prvé bolo vo štvrtok 8.decembra. Ing. Tatiana 
Molnárová predložila dva doplnky k Všeobecne záväzným nariadeniam. Prvý 
upravoval miestne poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 
Poplatok sa zvyšuje zo 16,50 Eur na 18,50 Eur/osoba/rok. Druhým dopln-
kom k VZN je úprava daní z nehnuteľnosti.  A to v sadzbách daní za bývanie 
a drobnú stavbu. Ostatné dane z nehnuteľností, teda za pozemky a byty sa 
nemenia.  Oddelenie výstavby pripravilo doplnok k VZN o parkovaní v meste 
Handlová. Poslanci ho nakoniec na návrh poslanca Tomanicu stiahli z roko-
vania s tým, že sa pripraví nové VZN o parkovaní a poslancom bude pred-
ložené na februárovom zasadnutí. Dopad znižovania  daní z príjmu od roku 
2009 má vplyv aj na mestskú pokladňu. Mesto hľadá znižovanie výdavkov 
na všetkých úrovniach. V návrhoch rozpočtu  na budúci rok museli hľadať 
úspory aj mestské príspevkové organizácie. Sú približne na úrovni 16 %. 
Budúcoročný rozpočet predkladali aj riaditelia neziskových organizácií. Ná-
vrh rozpočtu mesta Handlová, škôl a školských zariadení predkladal primátor 
mesta Rudolf Podoba a  vedúca ekonomického oddelenia Milica Pravdová. 
Príjem z podielových daní tvorí 50 percent všetkých príjmov. Mesto znížilo 
náklady o 37 %. Ale po čase sa môžu vyčerpať aj tieto úsporné opatrenia  
Rozpočet mesta Handlová na rok 2012 je obozretný, počíta s 95% reálneho 
príjmu z roku 2011, ale aj s predajom mestského majetku.

Až štyri trinástky sa spájali s posledným rokovaním poslaneckého zboru 
v Handlovej. Bolo trináste v tomto volebnom období, 13.decembra, prítom-
ných bolo 13 poslancov a dopĺňať sa malo všeobecne záväzné nariadenie 
mesta číslo 13. Napriek tomu sa nič mimoriadne nestalo a rokovanie pre-
biehalo v pokojnej atmosfére. V nakladaní s majetkom mesta sa rozhodovalo 
hlavne o starých kamenných rodinných domoch, ktoré mesto prenajíma. 
V dvoch prípadoch poslanci rozhodli o ich odpredaji, v jednom prípade 
o vysťahovaní nájomcov do náhradného bytu a asanácii 121 ročného domu, 
ktorý má zlú statiku. Jarmila Podobová dala poslanecký návrh na doplnenie 
VZN číslo 13 z roku 2005 o dani za psa. Okrem zvýšenia dane navrhovala aj 
ďalšie zmeny. Pracovníci mesta však mali voči niektorým návrhom faktické 
pripomienky. Na návrh primátora mesta bol tento bod z rokovania stiahnutý. 
Jeden milión 718 tisíc Eur - toľko by mesto potrebovalo, ak by chcelo dať 
do poriadku všetky budovy, ktoré má vo svojom majetku. V budúcom roku 
vyčlení mestský bytový podnik na opravu menej ako desatinu tejto sumy. 
Poslanci bez výhrad schválili aj druhú úpravu rozpočtu domu kultúry. Pokles 
na tržbách vyvážili úsporami, transfer od mesta sa nemení a rozpočet zostá-
va vyrovnaný. Vyrovnaný je aj rozpočet mesta na rok 2011. Po 4.úprave je 
na strane príjmov a výdavkov suma 11 miliónov 778 tisíc 258 Eur. V rôznom 
prednosta mestského úradu informoval o príprave predčasných parlament-
ných volieb. 
Voľby budú 10.marca 2012 a Handlovčania budú voliť v      
18 tich okrskoch. Pozor! Žiadatelia o voľbu poštou, zasielajte 
žiadosti do 20.1. 2012. viac na www.handlova.sk.        Rd, Pj



Mesto Handlová v predchá 
dzajúcom roku prijalo zvýšenie 
poplatku za komunálne odpady. 
Napriek tomu schválená výška 
poplatku neodrážala reálnu výšku 
nákladov spojených s procesom 
zberu, nakladania a uloženia 
odpadu. Pri započítaní reálnych 
nákladov roku  2010 vychádzal 
poplatok vo výške 22 eur/osoba/
kalendárny rok. Poslanecký zbor 
sa uzniesol na postupnom  kaž-
doročnom zvyšovaní poplatku. 
Vzhľadom k tejto skutočnosti bol 
pripravený doplnok k VZN mesta 
Handlová, ktorým sa mení výška 
poplatku o 1,90 eur/osobu / ka-
lendárny rok.   V rámci doplnku 
je zahrnutá aj zmena v časti 
poskytovaných úľav, kde sa ruší 
poskytovanie zľavy pre občanov 
v hmotnej núdzi. Táto úľava bola 
poskytovaná od roku 2008, 
počet poskytnutých úľav sa 
pohyboval v nízkych hodnotách 
–  priemerne  10 domácnos-
tí,  nakoľko je potrebné splniť 
podmienku úhrady nedoplatkov 
vedených mestom voči daňov-
níkovi. Rozsah ostatných úľav 
ostáva zachovaný. 
Tento poplatok je spravovaný 
na základe zákona č. 582/2004 
o miestnych  daniach. Poplatok 
za odpad je poplatkom obliga-
tórnym a preto sú obce povinné 
tento poplatok vyberať. 
Rozsiahle diskusie ohľadne veľ-
kej novely zákona o miestnych 
daniach s plánovanou účinnos-
ťou od  1.12. 2011 zasiahli aj 
do ustanovení poplatku. No-
vela zákona bola v parlamente 
dňa  20.10.2011 schválená 
a opätovne preschválená dňa 
29.11.2011.   Nakoľko schválené 
znenie novely zákona zasahuje 
do mnohých ustanovení v rámci 
správy poplatku a poskytovania 
úľav z poplatku, v roku   2012 
bude pripravené nové znenie 
VZN.   

Vývoj poplatku za KO  
a DSO v meste Handlová 
na osobu a kalendárny rok:

Rok 2002-2003
výška poplatku  290,- Sk
Rok 2004   320,- Sk
Rok 2005-2007    400,- Sk
Rok 2008-2010  450,- Sk 
          t. j. 14,90 eur
Rok 2011  16,60 eur
Rok 2012  18,50 eur

Mesto Handlová od roku 2006 
spustilo systém separovaného 
zberu. Na základe počtu vyse-
parovaných zložiek odpadu sa 
stanovuje poplatok za uloženie  
komunálneho odpadu v súlade 
so zákonom č. 17/2004 Z. z. 
o poplatkoch za uloženie od-
padov. Tento zákon ustanovil 
progresívny rast poplatkov. 
Výška poplatku závisí od počtu 
zložiek, ktoré obec vytrieďuje 
na mieste vzniku. Poplatok sa 
platí obci, na území ktorej sa 
skládka odpadov nachádza. 
Mesto Handlová v roku 2010 
triedilo 5 zložiek odpadu.  V roku  
2011 sme z recyklačného fondu 
z vyseparovaných zložiek v roku 
2010 získali do rozpočtu čiastku  
17 500 eur. Množstvo odpadu 
uloženého na skládke aj napriek 
separácií stúpa.

Vo VZN bola ponechaná mož-
nosť poskytnutia úľavy v doteraz 
platnom rozsahu  a s doteraz 
platnými podmienkami. Úľavu 
nemožno poskytnúť poplatníko-
vi, ktorý si neplní povinnosti voči 
mestu Handlová (neuhradenie 
miestnych daní, miestneho 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady za 
predchádzajúce obdobia, ná- 
jomné a pod.)
Z Dôvodovej správy k Doplnku č.1 k VZN 

mesta Handlová č.12/2010 spracovala JP
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Aj v roku 2012 bude mesto Han-
dlová, ako prevenciu voči vytvá-
raniu čiernych skládok, realizovať 
mesačný zber veľkoobjemného 
odpadu.
Mesto Handlová žiada občanov 
mesta, aby ku kontajnerom dá-
vali len veľkoobjemný odpad, t.j. 
taký komunálny odpad, ktorého 
rozmery alebo množstvo neu-
možňuje  zber zbernými nádobami 
(bytové zariadenia a doplnky). Do 
veľkoobjemného odpadu nepatrí 
biologický odpad (tráva, konáre, 
lístie,...), stavebný odpad  (suť, 
okná, dvere,...), elektrické a 
elektronické zariadenia. Odpad je 
potrebné vyložiť večer pred dňom 
zberu, resp. ráno do 6.00. 

KBV - obytné domy, paneláky  
Pondelok, 9.1.2012
-................................................................

IBV - rodinné domy
Utorok, 10.1.2012
-................................................................

Mestské časti - Horný koniec, 
Nová Lehota, Morovno 
Streda, 11.1.2012

Sledujte aj nový kalendár zvozu 
veľkoobjemného odpadu na rok 
2012. Nájdete ho na www.hand-
lova.sk.  

Zvoz separovaných 
zložiek odpadu
V mesiaci január 2012 sa budú 
jednotlivé zložky zvážať nasle-
dovne: 
Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec
sklo  3.1. 2012
plasty  4 .a 18. 1. 2012 
papier  11. a 25.1.2012
-................................................................

Mestská časť Morovno, 
Dolný koniec
sklo  5.1.2012
plasty  13 .a 27. 1. 2012 
papier  20.1.2012

Žiadame obyvateľov mesta, aby 
v prípade plastových odpadov 
(PET fľaše) a objemnejšieho 
papierového odpadu tento stlá-
čali a neznižovali tak kapacitu 
kontajnerov na ich zber. 
Ďakujeme, že si kalendáre zvozu 
separovaných zložiek odpadu, 
ktoré sú distribuované zadarmo 
do schránok, odložíte. V prípade, 
ak by ste ich stratili, informácie 
o zvoze nájdete aj na stránke 
www.handlova.sk.

Zber veľkoobjemného odpadu na mesiac január 2012 Poplatok za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad pre rok 2012

Novootvorené prevádzkár-
ne v novembri 2011
Výroba repelentných prostriedkov 

na ošetrovanie stromčekov, výro-

ba štepárskeho vosku a balzamu,  

výroba feromónových odpar-

níkov, výroba lepových dosiek                                                                                  

Ligetská 31

Zrušené  prevádzkárne 
v novembri 2011
Turistická ubytovňa ** , Lipová 6

Elektro – Mand, SNP 1 (OD 

Jednota COOP)

1. sociálny supermarket Svätá 

Mária, UL.29. augusta 12 

Pod. oddelenie

Zápis detí do 1. ročníka
Zápis  detí do 1. ročníka ZŠ sa 
uskutoční  v piatok 3.febru-
ára 2012 v čase od 8.00 do        
17.00 h. vo všetkých handlov-
ských základných školách:
- Základná škola, Mierové ná-
mestie, 255/27, Handlová
- Základná škola, Morovnianska 
cesta, 1866/55, Handlová
- Základná škola, Školská ul., 
526/53, Handlová 
Zápisu sa zúčastnia všetky deti, 
ktoré do 1. septembra 2012 
dovŕšia šesť rokov a deti, ktoré 
mali v minulom školskom roku 
odloženú školskú dochádzku. 
K zápisu je potrebné priniesť 
rodný list dieťaťa a občiansky 
preukaz rodiča (zákonného zá-
stupcu). V prípade, že je dieťa 

zdravotne postihnuté, aj doklad 
o zdravotnom stave.
Polročné prázdniny: 
Polročné prázdniny budú v pia 
tok 3.februára 2012. Začiatok 
vyučovania po prázdninách je 
pondelok 6.februára 2012. 

Ďakujeme za dobrú spoluprácu 
v uplynulom kalendárnom roku 
a v novom roku 2012 praje-
me 366 krásnych, šťastných 
a úspešných dní.  

Zber vianočných 
stromčekov
V meste Handlová bude vyko-
naný zber použitých vianočných 
stromčekov v období  9.1.2012 
– 15.1.2012. Žiadame občanov 
mesta, aby stromčeky vyložili 
ku kontajnerom, odkiaľ budú 
následne odvezené. Ďakujeme, 
že stromčeky budete vykladať len 
v uvedenom termíne.



Splňme vianočné sny
Sociálne  pracovníčky  Mestského 
úradu Handlová srdečne ďakujú 
všetkým občanom, ktorí sa zapojili do 
predvianočnej zbierky hračiek, kníh, školských po-
trieb, prostriedkov osobnej hygieny, či čistiacich 
prostriedkov, aby pomohli tým, ktorí sa ocitli na 
hranici chudoby. Zbierka prebiehala od 1.12.2011 
do 16.12.2011  na Sociálnom oddelení Mestské-
ho úradu v Handlovej. Zbierka bola zorganizovaná 
v rámci realizácie projektu spolufinancovaného 
fondom sociálneho rozvoja .  
Do zbierky sa zapojili nasledovní občania nášho 
mesta: p. Andrezálová, p. Cibulka, rod. Galbavá, 

rod. Ka-
ráseková, 
p. Kinder-
n a y o v á , 

p. Komárová, p. Ličková, p. 
Lopašková,  p. Manová, p. 

Martišová, rod. Rexová, p. Reichman, 
p. Sóthová, p. Strohnerová, p. Šedíková, 
p. Špánik, p. Vidrich, dve spoločnosti zo 
Žiaru nad Hronom: TREMCO ILLBRUCK 
pod vedením p. Vladimíra Nemčoka 
a TEGY ALU PLAST, a dozorný výbor 
spoločnosti Jednota SD Handlová. 
Osobitné poďakovanie patrí Emmke 
Paulínyovej, ktorá venovala do zbierky 
svoju hračku.
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Mestská polícia 
informuje...
Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac november -  december 2011 
(od 21.11.2011 do 18.12.2011) cel-
kom  317 udalostí. Zaevidovaných 
bolo 45  priestupkov, z ktorých bolo  
16 oznámených občanmi mesta.
Za uvedené obdobie bolo zistených  
20 dopravných priestupkov.
Priestupky porušením VZN:
VZN č. 4/2005 o nakladaní s ko-
munálnym odpadom a stavebným 
odpadom – 1 priestupok,
VZN č. 10/2005 na úseku  chovu 
a držania psov na území mesta – 11 
priestupkov,
VZN č. 1/2009 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach – 2 
priestupky.
Proti majetku boli zistené alebo 
oznámené 3 priestupky.
Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
verejného poriadku, kde MsP riešila 

celkom 5 priestupkov, z ktorých 
boli 2 prípady rušenia nočného 
kľudu, 2 priestupky boli na úseku 
verejného pohoršenia a 1 priestupok 
bol na úseku znečistenia verejného 
priestranstva. Proti občianskemu 
spolunažívaniu bol oznámený a rie-
šený 1 priestupok. Pre podozrenia 
zo spáchania trestného činu boli 
na OOPZ odovzdané 2 priestupky. 
Príslušníci mestskej polície odchytili 

11 túlavých psov, ktorí boli umieste-
ní v útulku. Z toho 7 psov vrátila MsP 
pôvodným majiteľom.
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 91 zákrokov a 7 výjazdov 
k narušeným monitorovaným ob-
jektom.
Kamerovým systémom bolo ziste-
ných  17 priestupkov a udalostí. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušní-

kmi MsP vykonaných 12 zákrokov. 
Mestská polícia bola nútená v jed-
nom prípade použiť donucovacie 
prostriedky. 
Na základe oznamov a sťažností 
od obyvateľov Handlovej, že sa 
v meste potulujú líšky, zväčša pri 
kontajneroch na Ulici SNP, Železni-
čiarska, Údernícka a Ul. 29. augusta 
mestská polícia odchytila do odchy-
tovej klietky dve líšky dňa 1.12.2011 
a 18.12.2011. 
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.
Celkové štatistiky nájdete na 
www.handlova.sk, odklik MsP Han-
dlová informuje.
Pozrite si na stránke aj odklik Mes-
tský útulok a staňte sa majiteľom 
psíka.

Šťastný nový rok prajú 
príslušníci  MsP Handlová

Jubilantské víno 
s trpkou príchuťou
Pri víre udalostí, ktoré sa dejú 
v spoločnosti, nie je zvláštne, 
že na pripomenutie si 50. vý-
ročia založenia hvezdárne v DK 
Handlová sa akosi pozabudlo.

Vďaka vedeniu DK a jeho pracovní-
kom sa však uskutočnilo stretnutie 
bývalých priaznivcov astronómie, 
ale i súčasných nadšencov, ktoré 
bolo doplnené pútavou prednáškou 
riaditeľa Hvezdárne a Planetária 
Žiar nad Hronom  Mgr. Stanislava 
Kanianskeho. Celú akciu zorgani-
zoval terajší handlovský hvezdár 
Fabian Fantura. 
Určite aj pre neho boli cenné infor-
mácie o tom, ako sa v začiatkoch 
pod vedením p.Zániho a pracov-

níkov strojného úseku vlastne bu-
dovala hvezdáreň – ako jedna z pr-
vých na Slovensku. V „najlepších“ 
rokoch, keď zatiaľ ako jedinýkrát 
mala hvezdáreň svojho plateného 
zamestnanca, to boli naozaj aktív-
ne časy – ľudia s veľkým záujmom 
o astronómiu, ale aj prírodu ako 
takú (páni Čermák, Bobok, Ková-
čik, Silný a mnohí ďalší) vytvorili 
akcie, ktoré boli čo do kvality a aj 
návštevnosti na úrovni akcií okres-
ných či krajských hvezdární. 

Spomínam na Halleyovu kométu 
– keď sa rady záujemcov tiahli 
zo strechy DK až na námestie, 
množstvo odborných prednášok, 
seminárov pre deti i dospelých, 
pozorovania zákrytov hviezd Me-
siacom, pozorovania meteorov, 
pozorovania Slnka....  Málokto 
vie, že meno mesta Handlová je 
uvedené v mnohých vedeckých  

centrách sveta na spracovanie 
odborných  dát pri astronomických 
pozorovaniach.
Vieme, že z minulosti sa nedá žiť, 
maximálne tak poučiť sa a preto 
stretnutie malo aj nádych trpkosti 
– ľudský faktor (jemne povedané) 
zohral svoju úlohu pri zničení 
archívu nielen hvezdárne a jej 
zariadenia. Hoci snaha tých, ktorí 
by opäť radi nadviazali na aktívne 
roky hvezdárne je evidentná – bez 
financií to nejde. A tak ako pred 
30 rokmi, keď som od vtedajších 
„mocipánov“ počul často – „nie sú 
peniaze..“, aj naši nástupcovia túto 
falošnú informáciu z úst terajšej 
vrchnosti počúvajú ako pokazenú 
platňu... 
Škoda, že Handlová nie je v le-
vickom okrese – tam od VÚC-ky 
dostala nová hvezdáreň 32 000 
Eur.... tu sa žiadalo o 2000....

Možno sa nájde po tomto článku 
človek, čo mu „nebesá“ darovali 
do vienka viac a on pocíti, že má 
možnosť ostatným Handlovčanom 
pomôcť pozrieť sa na tie „nebe-
sá“ cez nový ďalekohľad. Poviete 
si – na iné treba dnes peniaze... 
Na spomenutej prednáške pán 
Kaniansky na záver povedal jeden 
citát od významného astronóma: 
„Človek sa od zvieraťa líši okrem 
iného aj tým, že občas zdvihne 
hlavu a zahľadí sa na hviezdy“.
Keď si človek dá zobrať tú možnosť 
zdvihnúť hlavu ku svojmu domovu, 
nebudú mu už treba peniaze na 
nič. 
Tak všetko dobré, handlovská 
hvezdárnička, nech ukážeš v ďal-
šej päťdesiatke mnohým ľudom tú 
správnu cestu...

Bývalý pracovník hvezdárne
DK Handlová Ján Fabricius



Ešte v novembri minulého roku si prevzali ocenenie z rúk zástupcu 
primátora mesta Dušana Klasa  za výborné výchovno-vzdelávacie vý-
sledky a mimoškolskú činnosť v školskom roku 2010/11 v obradnej 
sieni MsÚ tí najlepší. 
Ocenení boli: 
- Nora Paľovová, Barbora Gregušová a Monika Lekárová 
 z Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej
- Peter  Kmeť, Roman Švec, Jozef Szabó, Marek Trval, Roman  
 Stejskal a Veronika Slobodová  zo Strednej odbornej školy,
 Lipová 8, Handlová
- Kristián Šimko a Petra Keratová zo Základnej umeleckej školy  
 v Handlovej
- Dáša Ďurčovičová zo Súkromnej umeleckej školy Volcano 
 v Handlovej
- Noema Hipká a Viktor Kirschner za aktívnu prácu v Detskom  
 a mládežníckom parlamente mesta Handlová.
 Srdečne blahoželáme!

Zimná údržba - informácie pre majiteľov, 
správcov a užívateľov nehnuteľností
Ste vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľností?
Povinnosť vykonávať zimnú údržbu komunikácií nemá len mes-
to
Mesto Handlová upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností 
(tzn. vlastníci, správcovia a užívatelia rodinných domov a budov, bytové sa-
mosprávy, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, inštitúcie, 
organizácie, prevádzkárne, obchodníci atď.) na nasledovné povinnosti v súvis-
losti so zabezpečovaním schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych ko-
munikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez obce, ako aj závady v schodnosti 
miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov:
Podľa ust. § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) zá-
vady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza 
v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú 
povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia 
nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo 
snehom.
Chodník je priľahlý k nehnuteľnosti vtedy, ak má so susednou nehnuteľ-
nosťou spoločnú hranicu, t.j. ak v priečnom reze chodník bezprostredne 
nadväzuje na nehnuteľnosť (budova, oplotenie a pod.). Ak je v priečnom 
reze medzi chodníkom a nehnuteľnosťou pás zelene, takýto chodník nie je 
priľahlý k nehnuteľnosti.
Na základe splnomocnenia, podľa ust. § 9 ods. 3 cestného zákona, je v 
§ 6 a v § 9 všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 6/2010 
o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste Handlová (ďalej 
len „VZN“) upravený rozsah povinností. 
Súčasne týmto upozorňujeme na ust. § 9a ods. 4 cestného zákona, podľa 
ktorého vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v zastava-
nom území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú 
za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodní-
koch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez 
prieťahov odstránené.
Zároveň mesto Handlová a spoločnosť HATER Handlová spol. s r.o. ďakujú 
motoristom, že neparkujú hlavne v ranných hodinách svoje motorové vo-
zidlá na priľahlých komunikáciách a nebránia tak prechodu vozidiel zimnej 
údržby.

Referát dopravy MsÚ Handlová
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Najlepší žiaci  Handlovej

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Všetko najlepšie v novom roku 2012!
Do nového roka vstupujeme s novými predsavzatiami a plánmi. Všetci 
si želáme, aby bol lepší, krajší, úspešnejší... A my, pracovníčky kniž-
nice, máme prianie navyše: Nech je rok 2012 „čitateľnejší“ a bohatý 
na spokojných návštevníkov. Pre súčasných aj budúcich čitateľov pri-
pravujeme pestrý výber zaujímavých podujatí. Sú medzi nimi tradičné 
- ako Vansovej Lomnička, Noc s Andersenom, Kráľ čitateľov..., ale aj 
úplne nové. Medzi podujatiami nebudú chýbať stretnutia so spisovateľ-
mi a zaujímavými ľuďmi z nášho regiónu v Kresle pre hosťa. Aktuálne 
si pripomenieme historické udalosti a literárne výročia. Nechajte sa 
prekvapiť! 
Do knižnice patria nielen podujatia, ale v prvom rade nové knihy a časo-
pisy. Aby sme mohli knižničný fond pravidelne dopĺňať, je pre nás každý 
zapísaný čitateľ veľmi dôležitý. Členský príspevok, ktorý je v porovnaní 
s cenou novej knihy naozaj symbolický, zostáva v tomto roku nezmene-
ný (dospelý 2,30 eur, dôchodca a študent 2 euro, dieťa 1,30 eur). 
Navštívte nás, presvedčte sa a čo je dôležité, staňte sa našimi indivi-
duálnymi čitateľmi. Podporte knižnicu! Sme tu pre vás, sme knižnica 
pre všetkých!

!!! pre všetkých deviatakov !!!
Gymnázium Ivana Bellu v Handlovej

otvára v školskom roku 2012/2013
okrem 1 triedy osemročného štúdia 

študijného odboru 79025 gymnázium
aj 2 triedy štvorročného štúdia

s rozšíreným vyučovaním informatiky, 
telesnej a športovej výchovy a nemeckého jazyka

Viac sa dozviete na webovej stránke školy

www.gibha.edupage.org

Základná škola Mierové námestie rozdávala 
pasovacie dekréty
Základná škola na Mierovom námestí 
v Handlovej spojila dve milé udalosti. 
Všetci noví prváci  si 16.12.2011 prebrali 
od kráľa a princezien svoje prvé pasova-
cie dekréty a oficiálne sa tak stali žiakmi. 
Imatrikulácie s vianočným programom 
boli v ZŠ pripravené ako veľký galapro-
gram, ktorý si nenechali ujsť rodičia  a 
príbuzní ratolestí. Nielen tých, ktoré sa 
stali prváčikmi, ale aj tých, ktorí niekoľko 
týždňov trénovali a pripravovali si vianoč-
ný program. Hľadisko telocvične bolo 
zaplnené do posledného miesta. Každý 
jeden prváčik mal na chrbte svoje meno a 
na tvári ručne vyrobenú papierovú masku. 
Keď som sa pýtala pani učiteliek, ako dlho 
sa pripravovali na tento deň, povedali, že 
viac  ako mesiac.
Verím, že každý, kto sa galaprogramu zúčastnil, ocenil nielen dôslednú prípravu, 
ale i výrobu kulís. Vianocami to v telocvični  ZŠ Mierové námestie len tak iskrilo.
V tomto školskom roku si v tejto základnej škole prevzalo pasovacie dekréty 69 
prváčikov zo štyroch tried.                                                                         JP
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Kino Baník v januári

NEDEĽA 8. 1. 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.
Hrajú: Brad Pitt, Sean Penn Jessica 

UTOROK  10 . 1.  o 18,00 h 
POLNOC V PARÍŽI 
Réžia: Woody Allen, USA, romantická komé-
dia, 94 min., čes.  titulky, OP 15+.
Mladý pár Gil a Inez, ktorí sa majú na jeseň 
zosobášiť, prichádzajú s jej rodičmi do 
Paríža.. 
Hrajú: Owen Wilson, Rachel McAdams, Mari-
on Cotillard, Carla Bruni,...

NEDEĽA   15. 1. o 16,00 h
TINTINOVE DOBRODRUŽSTVÁ
Réžia: Steven Spielberg, USA, animovaná 
rozprávka, 107 min., slov. dabing. 
Príbeh filmu, ktorý sa inšpiroval po celom 
svete obľúbenými príhodami knižného a 
komiksového hrdinu Tintina od belgického 
autora, publikujúceho pod pseudonymom 
Hergé, sleduje osudy výnimočne zvedavého 
mladého reportéra Tintina a jeho verného 
psieho spoločníka Snowyho. 

UTOROK 17. 1.  o 18,00 h
REAL STEEL: Oceľová päsť 
Réžia:  Tate Taylor , USA, akčný, sci-fi,  147 
min., OP 12+, čes. titulky. 
Šampióni sa nerodia. Šampióni musia byť 
stvorení... Hugh Jackman v akčnom sci-fi.
Hrajú: Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evange-
line Lilly, Anthony Mackie, Kevin Durand    

NEDEĽA  22. 1.  o 16,00 h 
FIMFÁRUM
Réžia:  Kristina Dufková, Vlasta Pospíšilová, 
David Súkup, ČR, bábkový rodinný film,  75 
min., OP 12+. Záverečná časť bábkových 
adaptácií rozprávok Jana Wericha. O klobúku 
s pierkom sojčím, Rozum a Šťastie. 

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

Web: www.dkhandlova.sk

FK REBEL JANUÁR 2012

5. januára 2012, 19.00 h, 

PROJEKT FRANKENSTEIN
Réžia: Kornél Mundruczó, Maďarsko/
SRN/Rakúsko,  2010, 105 min.
Sedemnásťročný Rudi sa po rokoch 
v detskom domove vracia domov v náde-
ji, že ho rodina opäť prijme. Po príchode 
však zistí, že doma vôbec nie je vítaný. 
Rudi sa náhodou dostane na herecký 
konkurz. Režiséra očarí chlapcova nevin-
nosť a myslí si, že našiel toho správneho 
herca do hlavnej úlohy. Lenže Rudiho 

čoskoro začnú stíhať za vraždu a režisér 
pochopí, že tento zvláštny tichý chlapec 
je jeho vlastný syn, jeho vlastný obludný 
výtvor.

12. januára 2012, 19.00 h,

IMAGINÁRNE LÁSKY
Réžia: Xavier Dolan, Kanada, 2010, 97 
min.
Príbeh, v ktorom budeme vidieť všetky 
štádiá typického milostného príbehu, 
na začiatku je zoznámenie a na konci 
slzy. Film na pozadí jednoduchej zá-
pletky odhaľuje celú paletu fáz lásky a 
jej subjektívneho vnímania – rozpútané 

vášne, očakávanie, zmätok, poníženie a 
nakoniec samotu.

19. januára 2012, 19.00 h, 

BUNNY A BÝK
Réžia: Paul King, Veľká Británia, 2009, 
102 min.
Roadmovie plné čierneho humoru je prí-
behom Stephena, ktorý nikdy nevychád-
za z bytu a spomína na cestu naprieč 
Európou, ktorú podnikol pred rokmi s 
kamarátom Bunnym. Stephen spomína a 
jeho byt sa zatiaľ premieňa na kulisy uda-
lostí, na ktoré by najradšej zabudol. Kraji-
nou vzniknutou z fotografií a suvenírov sa 

znova vydáva z industriálneho poľského 
Sliezska až do španielskej Andalúzie v 
ústrety osudovému býkovi.

26. januára 2012, 19.00 h, 

ILUZIONISTA
Réžia: Sylvain Chomet, Francúzsko/Veľká 
Británia, 2010, 80 min.
Príbeh zobrazuje uhasínajúcu hviezdu, 
ktorá je vytláčaná rockovými hviezdami. 
Hlavný hrdina - iluzionista, ktorý je prin-
útený vystupovať na rôznych záhradných 
oslavách a v baroch sa stretáva s verným 
fanúšikom, ktorý mu zmení jeho život.                                 

UTOROK   31 . 1.  o 18,00 h 
Mr. NICE  
Réžia: Bernard Rose, VB, dráma, komédia, 
121 min., čes.  titulky, OP 15+
„ Pravdivý príbeh najslávnejšieho dílera“
Hrajú: Rhys Ifans, Chloë Sevigny, David 
Thewlis, Elsa Pataky

NEDEĽA  29. 1.  o 16,00 h 
AUTOROZPRÁVKY 
Réžia:  Břetislav Pojar, Michal Žabka, František 
Váša, Libor Pixa, ČR, 87 min., animovaný ro-
dinný film, OP 12+. 
O princeznej, ktorá sa nesmiala, Účtovník a ví-
la, Príbeh o rybárovi, jeho žene a zlatej rybke, 
Pán Vincent, Čo majú spoločné prin-
cezná, víla, zlatá rybka a vynálezca?

Všade na oknách biele snehové 
vločky. Zvedaví snehuliaci. Na 
vyzdobených stromčekoch žia 
riace elektrické sviečky. V triedach 
slávnostná vianočná nálada.
Deň otvorených dverí 15.decemb-
ra 2011 dostal prívlastok vianočný. 
Vysvietený stromček a vôňa medo-
vníkov vítali návštevníkov. Rodičov, 
starých rodičov, starších súroden-
cov i bývalých žiakov. Deti pripravili 
pestrý bohatý program. Recitovali, 
spievali, tancovali. Z čierno-bielych 
omaľovánok vznikali malé umelec-
ké dielka. V tvorivých dielňach ši-
kovné ruky detí vyrábali vianočné 
ozdoby z farebného papiera, bi-
eleho polystyrénu, látky, sadry, 
lesklých flitrov a drobných korálok. 
Sprístupnená školská kuchynka 
voňala medovníkmi. Dievčatá ich 
piekli a zdobili. Veselá atmosféra 
vládla na Vianočnej tržnici. Tr-

hovníci a trhovníčky sa 
predbiehali v ponuke čer-
stvého domáceho ovocia, 

sušených hríbov, zeleného imela, 
živých stromčekov, plávajúcich 
kaprov a rôznych vianočných oz-
dobných predmetov. 
Žiaci, ktorí sa učia anglický jazyk, 
priblížili vianočné zvyky a tradície 
v Anglicku.
Slávnostne prestreté stoly boli 
vizitkou rôzneho pohľadu na Via-
noce. Štedrovečerný stôl. Oblátky 
s medom. Kapustnica. Ovocie. 
Vianočné pečivo. Deti boli štedré. 
Hostí ponúkali. 
Pochúťky na dlhom vianočnom 
stole nachystali kuchárky zo škol-
skej jedálne.

Celé popoludnie sa v škole ozývali 
zvyky, koledy, piesne, vinše.

Š Ť A S T N Ý    N O V Ý   R O K   
vinšujeme  aj  V Á M !!!

novinársky krúžok

CVČ Relax v Handlovej 
na mesiac január  2012
Aj v roku 2012 pokračuje cyklické 
vzdelávacie podujatie pre deti MŠ 
SNP ABC na PC 
Novoročný stromček pre zvieratká 
– (odporúčame účastníkom priniesť 
maškrtky pre zvieratká a vtáčikov- 
mrkva, jablko, loj, proso, slnečnica...)  
14.1. od 10.00 h., zraz pred CVČ 
Turnaje vo vybíjanej  
17.1. od 13.00 h. – st. žiačky, ZŠ 
MC 
Ochranársky večer 
20.1. od 17.00 h. , CVČ Relax
– pre ochrancov prírody 
     

DaMP informuje
Cestovateľské okienko DaMP-u 
pokračuje
„Vitajte na Dobrošope. Verte, že to 
tu bude dobrá šopa!“ Tak týmito 
slovami nás, DaMP-ákov, privítali 
organizátori Dobrošopy 2011 v Ru-
žomberku. 

Mládežníci a aj ľudia so srdcom 
bijúcim pre mládež, prišli z celého 
Slovenska, aby jeden novembrový 
víkend využili zapojením sa do tzv. 
dobrodielní,  ktorých bolo celkom 
30. Výber bol naozaj rôznorodý: od 
výroby animovaných filmov, cez 
tieňové divadlo, výrobu šperkov 
z PET fliaš cez servítkovú techniku, 
tvorbu stromčekov šťastia, kvetov 
zo servítok a drôtu až po   tanco-
vanie orientálnych tancov či lezenie 
po umelej horolezeckej stene. 
Celé toto 3-dňové podujatie pôso-
bilo veľkým dojmom, pripravenos-
ťou, zorganizovaním do detailov 
a uznaním organizátorom, ktorí boli 
zdravotne postihnutí (vo väčšine 
zrakovo).
Cestovné okienko DaMP-u nám 
teda neprinieslo len poznanie 
mesta na Liptove, získanie nových 
zručností, ale aj zistenie, že keď sa 
naozaj niečo chce, tak sa to dá a za 
akýchkoľvek podmienok.
V mene celého Detského a mládež-
níckeho parlamentu mesta Handlo-

vá by som Vám chcela popriať  do 
Nového roku kopec skvelých nápa-
dov a energie. 

Dominika, DaMP

Lampiónom cez bariéry
V stredu podvečer  (14.12.2011) 
sa v dome kultúry konalo podujatie 
s názvom Lampiónom cez bariéry, 
s podporou mesta Handlová, DaMP 
TV Ha a hlavne národného projektu 
KomPrax. Hlavným cieľom tohto 
podujatia bolo pomôcť nášmu mes-
tskému útulku. Spolu sa nám preň 
podarilo vyzbierať vyše 160 EUR a 
pre psíky v útulku deky, granule a 
hračky. Počas celého programu, v 
ktorom vystúpila rómska skupina 
Amarodživipen, folklórny súbor 
Hájiček a deti zo ZUŠ-ky  v Handlo-
vej, sa v DK Handlová a v športovej 
hale predávali Lampióny šťastia za 
symbolickú cenu po 1,50 eur.  Ak 
chcete naďalej pomôcť týmto psí-
kom, zbierka pokračuje a vecné 
dary môžete nosiť do CVČ Relax 
do 31.1.2012. 

Lukáš Pieš, DaMP

Návraty k Vianočnej nálade Presná muška žiakov trafila 
všetky medailové miesta

Okresné kolo základných škôl 
v streľbe zo vzduchovky sa konalo 
25.11.2011. Žiaci zo Základnej 
školy Morovnianska cesta Han-
dlová pod vedením Mgr. Antona 
Alexiho získali všetky medailové 
miesta: Erik Trgiňa – 1.miesto, 
Radovan Schnierer – 2.miesto, 
Sonny Snadík – 3. miesto. V druž-
stvách žiaci obsadili 1.miesto 
s výrazným náskokom 58 bodov. 
Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev 
z okresu Prievidza.
Erik Trgiňa postúpil do krajského 
kola, ktoré sa konalo 9.12.2011 
v Partizánskom. Tu mal tiež presnú 
mušku a vo svojej kategórii skončil 
na krásnom 1.mieste. Postúpil na 
Majstrovstvá Slovenska , ktoré sa 
budú konať v marci 2012. 
Držíme mu palce.
ZŠ Morovnianska cesta 
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Dňa 18. januára 2012 uplynie 
15 rokov, čo nás opustil

Ján Kováčik
Stále nám chýbaš!

TJ Partizán Cigeľ a TJ Plameň Handlová, 
v spolupráci s obcou Cigeľ, mestom Hand-
lová, Slovenským zväzom protifašistických 
bojovníkov, Združením miest a obcí hornej 

Nitry, Trenčianskym samosprávnym krajom a 
Regionálnou radou klubu slovenských turistov 

Prievidza organizujú a pozývajú na

XXXVII. ročník 
Pochod vďaky SNP
21. január 2012 (sobota)

pod záštitou podpredsedu NR SR 
Roberta Fica

Prezentácia: 
Dom kultúry Handlová – 7.00 – 8.15 hod. pre trasy 
L2,P2
ZŠ Morovnianska cesta 9.00 – 9.30 hod. pre trasu P3
Doprava: 
Handlová – Dom kultúry – Cigeľ  7.45, 8.00, 8.15, 
Účastnícky poplatok: 
Dospelý: 2 eurá, deti do 15 rokov: 1 euro 
Možnosť prihlásiť sa okrem prezentácie aj 
písomnou formou na týchto adresách:
Na trasy L1, L3, P1: 
Obecný úrad, 971 01 CIGEĽ, alebo Jaroslav 
Čertík, Cigeľ 333, 971 01 Prievidza
Na trasy L2, P2, P3: 
Jana Polakovičová, Prievidzská  25/8, 
972 51 HANDLOVÁ
Viac na www.handlova.sk, pochodvdakys-
np.webnode.sk, vo výveske mesta Handlová, v 
Infotexte RTV Prievidza.
L – lyžiarske trasy, P – pešie trasy 

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

december dožili

Anna  Kaštierová
Mária  Lukáčová
Oskar  Schwarcz
František Frait
Vojtech  Vaš
Cecília  Jakubeková

Jozef  Stehlík
Aladár  Kmeťo
Pavlina  Jobová
Ondrej  Šemrinec
Eduard  Rybanský
Marian  Mališ
Mária  Kabinová
Eva  Mochnacká
Margita  Pustajová
František Vereš
Marta  Ihringová

Opustili nás 
november/december  2011

Milan  Čížik   50 r.

Ladislav  Bernát   68 r.

Emil  Kováč   81 r.

Maroš  Czikrai    31 r.

Jozef  Eichenbaum  91 r.

Margita  Henkrichová  80 r.

Barbora  Janičinová  81 r.

Anna  Kraváriková  63 r.

Viera  Hrčková   70 r.

Narodené detičky 
november/ december  

Rastislav  Ťažiar
Anton  Kruppa
Jakub  Novotný
Erik  Mucha
Michaela  Mozdeňová

Nina  Kamenská
Lucia  Marková
Saška   Fábryová 
Ella  Hlobiková
Sofia  Mišutová
Samantha  Mečiarová
Ema  Pavlíková
Martina  Marcineková
Sandra  Daubnerová

Kurzy v Handlovej 
pre každého
Help, n.o. v týždni od 
23.1.2012 plánuje otvoriť
- Anglický jazyk pre  
 začiatočníkov, 50 h 
- Nemecký jazyk pre 
začiatočníkov, 50 h
- Nemecký jazyk pre 
mierne pokročilých, 50 h
- Počítačový kurz pre 
začiatočníkov, 30 h
- Business administratíva 
na PC, 30 h
- Kurz opatrovania, 220 h

P O Z O R   
N E P R E H L I A D N I T E
V stálej ponuke: 
- Kurz odbornej spôsobi-
losti pracovníka SBS 
- Kurz obsluhy motoro-
vých vozíkov 
- Individuálne vzdeláva-
nie  v oblasti AJ a NJ.

Help, n .o., Námestie 
baníkov 8, (II. poschodie 
nad MsP), Handlová
Tel.: 0905 884 813; 
e-mail: kmetova@handlo-
va.sk; www.helpha.szm.sk



 

Nový rok pre naše mesto nezačne 
veselo. Vedenie mesta bude s nádejou 
očakávať, že prídu na osloch traja králi 
a donesú dary do mestskej pokladne. 
Bohužiaľ, prídu len osly a namiesto 
darov ponúknu len predvolebné sľuby. 
Začiatkom februára napadne vyše pol 
metra snehu, „handlovský kopec“ 
sa stane neprejazdným, čím si na 
chvíľu všetci oddýchneme od volebnej 
kampane. Po Valentínovi mestská 
polícia konečne zistí, kto uviedol tri 
zamestnankyne úradu do iného stavu. 
Víťazný február sa tohto roku presunie 
na 10. marec, aspoň podľa volebných 
výsledkov. Jar však neprinesie len zmenu 
vlády, ale aj lepšiu náladu do mesta, 
samozrejme okrem diskusii na mestskej 
stránke ktorú už dlhodobo handlovčania, 
ktorí  - ostali, zatiaľ neodišli, už odišli, 
neprídu, vedia ako na to – okupujú 
svojimi príspevkami. V apríli mesto predá 
svietiaceho medveďa aby podporilo 

basketbalistov, ktorí postúpia do play off. 
V máji sa z ničoho nič ocitnú v druhom 
stave ďalšie dve zamestnankyne úradu.  
 Leto a jeseň budú pre mesto 
šťastným obdobím. Nové kultúrne 
podujatia spestria prázdniny v meste 
a pohodu naruší len niekoľko letných 
búrok. Ku Dňu baníkov dostaneme od 
štátu darček, ktorý, ak sa s ním dobre 
naloží, otvorí mestu nové možnosti. 
51% podiel Hateru predá mesto firme 
SIDA, s.r.o. ktorá má niekoľko desaťročí 
skúsenosti so spracovaním odpadu. 
V rámci pilotného projektu Róm do domu 
umiestni samospráva do vybraných 
rodín našich drahých, (dá sa povedať, že 
najdrahších) spoluobčanov.
 V októbri očakávame otvorenie 
Senior centra, v novembri jeho zatvorenie. 
Na Katarínu k nám okrem blata zavítajú aj 
vzácni hostia, ktorí prinesú mestu nielen 
pozdravy, ale aj zaujímavú investíciu.
 Mikuláša neprivezú soby, ale 

spustí sa na zlatom 
lane z hvezdárne. 
P r e d v i a n o č n ú 
kapustnicu  obohatí so 

svojou „kuťakupustnicou“ aj kynologický 
spolok a prvý krát bude aj koloničiarska 
Hijókapusta. 
 Koniec roka prinesie chaos, lebo 
21.12. 2012 má nastať koniec sveta. 
Veľa ľudí si vyčerpá v lete celú dovolenku 
a preto budú musieť robiť aj cez sviatky. 
Pokoj nastane opäť až na Vianoce. V roku 
2012 budú nosiť darčeky Ježiško, Santa 
Claus a aj Ďod Maroz (Dedo Mráz). 
A keďže celý rok 2012 bude krízový, 
prinášame radu ako túto krízu prežiť.
 Hitom na prežitie roku 2012 je 
Koliečko: V rámci šetrenia si dohodnite 
so susedmi (najlepšie šiestimi, aby vás 
bolo spolu sedem) „koliečko“. Každý deň 
sa stretnete v jednej rodine, kde budete 
jesť, piť, pozerať televízor, kde sa budete 
umývať a nakoniec aj spať. Takto šesť dní 
v týždni ušetríte, len musíte dávať pozor 
aby sa vám to koliečko v spálni moc 
neroztočilo. Pekný a veselý rok 2012. 

VH
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Straty a nálezy
Od 1. decembra 2011 ná-
jdete na web stránke mesta 
www.handlova.sk novú pod-
stránku  Straty a nálezy
Niečo ste stratili alebo našli?
Nezabudnite nás informovať! 
Viac na stránke www.handlo-
va.sk !

CH O B O T N I C A A L K O H O L
A L A J E R G A B D E I T A L Y
L I S T I N A A T E S T Á C I A
U V T O M A R M E L Á D A Z N R
H O I Z L O N O P A L N Á Á A G
A V L A K E S R B O A S I B R U
M N A O K O N F O B L R R A U M
P Í I R R F L O É M N Í E L I E
O K A T O S Ť L I R T L N L T N
K T A A L V CH Ó R D A A A A S T
R A L L E A Ý G L E L N C M I Á
I CH B I N T M I L K Á K I Á R C
E I U A K O L A B O R A N T É I
V Ý M E N A S G E L E N M P L A
K L C T Š E S Ť S T O V I E K I
A L E J A E T R A N Z Á Z R A K

ADELA
ALBUM
ALEJA
ALKOHOL
ALMANACH
ANABÉL
AORTA
ARGUMENTÁCIA
ATESTÁCIA
ATMOSFÉRA

BAGRE
BAROKO
BASTILA
BORNEO
DEKOLT
FLOÉM
CHALUHA
CHOBOTNICA
CHÓRDA
ICH BIN

IRENA
ITALY
KABARET
KALNOSŤ
KLÉRISTI
KLIMT
KOLABORANT
LIÁZA
LISTINA
MARMELÁDA

MILAN
MORFOLÓGIA
MORTE
OKATOSŤ
OLINA
OLIVOVNÍK
POKRIEVKA
REPTÁM
SÁLAL
SEKAL

SOLENOID
SORTA
SRÍ LANKA
ŠESŤ STOVIEK
TALÁRE
TALIA
TLAMA
TRAMPOLÍNA
TRANZ
URBIS

VAROVÝ
VÝMERA
ZÁBAL
ZÁZRAK
ZIMNICA

Osemsmerovka
V osemsmerovke je ukrytý citát anglického spisovateľa a dramatika Williama Somerseta Maughama.

Nudiť sa v spoločnosti určitých ľudí...
„ “ 

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

Tajnička z decembrového čísla:
„...vykonalo v mene priateľstva.“

Výhercovia:
Gabriela Reginová, Jana Albertová, Daniel 
Gregor, Stanislava Loziňáková, Karol Tatár

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

V decembrovom čísle sme sa 
handlovčanov pýtali, ako by 
pomenovali novovzniknutú ulicu v 
meste a ako by zmenili názov ulice, 
na ktorej bývajú. 
„V Handlovej bývam ešte krátko, 
ale napriek tomu sa rada zapojím 
do ankety. Pre novú ulicu by 
mohol byť názov Revolučná, alebo 
Ulica novej galaxie, alebo Zimná, 
Jarná, Letná.  Na Kunešovskej 
ulici žijú väčšinou starší ľudia 
– dôchodcovia, preto by som ju 
premenovala na Ulicu seniorov.“ 
píše pani Táňa Uramovská. Možno 
mali ľudia v minulosti rovnaké 
myšlienkové pochody a naopak, 
prevaha mladých rodín spôsobila, 
že v Handlovej máme ulicu 
Mládežnícku.
 Zaujímavý názor nám poslal aj 
pán Milan Reichmann: „Neviem 
kto to kedy vymyslel, že ulice majú 
mať názvy podľa ľudí (osobností). 
Tie by mali byť podľa mňa uctené 
inak, ak si to teda naozaj zaslúžia. A 
ani politici by nemali byť výnimkou. 
Politika je vrtkavá záležitosť. Ľudia 
si ale zvyknú na ulicu aj jej názov.“ 
Táni Uramovskej ďakujeme za ich 
názory a posielame jej darček.
   HH

Handlovské ulice

Ďakujem svojim cteným 
zákazníkom za prejavenú dôveru 
v roku 2011 a želám im aj 
ich rodinám krásne Vianoce, 
veľa zdravia, veľa osobných 
a pracovných úspechov v novom 
roku! PETRA - detská móda

Poděkování
Ráda bych tímto zpusobem vyjádřila 
poděkovaní a uznání p. MVDr. Tomášovi  
Hegedüsovi z Handlovej. Úspešne lečil 
našeho psa. Odborný i jemný vztah 
ke zvířatúm je kladnou vizitkou jeho 
profesionality. Náš pes ho bere jako 
„velkého kamaráda“ a našimi slovy mu 
DĚKUJE. Táňa Uramovská, Handlová.

Zdar Boh hore
Hymnická banícka pieseň

Zdar Boh hore, smrť nám kynie, 
šachta volá, kahan už tlie.
Smrtonosné živly bane
tie zráňajú naše dlane.

Nechcem poklad v čiernej zemi, 
švárne dievča doluje mi,
už doluje v mojom srdci, 
milá moja, verný som ti.

A keď raz v útrobách zeme 
posledný dych nás zájde,
osud náš je v rukách Boha, 
pomôže nám, vieme.

A ty dievčatko nezúfaj, 
baníkom zomrieť ma nechaj.
Duša sa povznesie v raj, v raj. 
Boh zdaru daj, Boh zdaru daj, 
Boh zdaru daj!
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Školský basketbalový 
klub oslavuje 10. výročie 
svojej činnosti
V roku 2001 vzniklo občianske zdru-
ženie pod názvom Školský basket-
balový klub Handlová. Jeho hlavnou 
činnosťou je zabezpečovať športova-
nie detí a mládeže. Následne došlo k 
odlúčeniu basketbalovej mládeže od 
Baníka Handlová na základe písomnej 
dohody štatutárov Baníka Handlová a 
ŠBK Handlová. Na základe tohto, pre 
mládežnícky basketbal veľmi dôležité-
ho rozhodnutia, dnes basketbal patrí k 
najobľúbenejším medzi našimi deťmi a 
mládežníkmi. 
V klube sa od jeho vzniku angažovala 
viac ako dvadsiatka  trénerov, za 10 
rokov prešli ich rukami stovky chlap-
cov a dievčat. Od začiatku majú vo 

všetkých riadiacich a kontrolných or-
gánoch klubu v prvom rade zastúpenie 
rodičia detí. 
História 
Školský basketbalový  klub Handlová 
(ŠBK)  je od jeho vzniku nerozlučne 
spätý so Základnou školou Mierové 
námestie v Handlovej, s basketbalo-
vým hnutím a jeho rozvojom v našom 
meste. Počas dlhoročnej práce s mlá-
dežou dosiahli aj v minulosti mládež-
nícke kolektívy celý rad vynikajúcich 

športových výsledkov v súťažiach o 
špičkové umiestnenia v rámci Sloven-
ska a bývalého Československa. Brány 
ZŠ opustili mnohí vynikajúci športovci: 
Peter Orgler, Dušan Lukášik, Ľudovít 
Smačko, Marcela Dušánková (kapitán-
ka majsteriek Európy r. 1989), Katarína 
Poláková (reprezentantka SR na OH v 
Soule) a množstvo ďalších.
Súčasnosť
Dnes je v škole zriadených 5 športo-
vých tried s desiatimi oddeleniami, kde 

je sústredených celkom 120 chlapcov 
a dievčat. Na 1. stupni ZŠ je zavedený 
systém pohybovej prípravy v 2., 3. a 
4. ročníku, ktorú navštevuje celkom 
60 žiakov. Týmto spôsobom je v 
súčasnosti do pravidelnej športovej 
prípravy zapojených viac ako 180 detí.
V novom bulletine sa dozviete omno-
ho viac a podporíte šport
Koncom decembra 2011 ŠBK vydal 
bulletin o histórii ŠBK, jeho osobnos-
tiach, úspechoch, hospodárskych vý-
sledkoch, ktorý je doplnený mnohými 
fotografiami. Nadšencom tohto športu 
bude bulletin dostupný pred každým 
zápasom MBK za symbolickú cenu. 
Výťažok z predaja sa vráti späť do 
ŠBK na podporu našej basketbalovej 
mládeže. ŠBK ďakuje všetkým, ktorí 
mu 10 rokov držia palce aj tým, ktorí 
budú podporovať basketbalový šport 
mládeže naďalej.

JP + VH

Posledný novembrový a prvý 
decembrový víkend sa gymnastky 
z oddielu TJ Sokol Handlová zú-
častnili na dvoch úplne odlišných 
podujatiach a na oboch zanechali 
veľmi dobrý dojem. Ale nielen to.  
Z obidvoch podujatí priniesli medai-
lové umiestnenia.        
26. 11. 2011  sa konali preteky: 
Slovenský pohár „C“  o  pohár mes-
ta Brezna. Zúčastnilo sa ho 83 pre-
tekárok z Brezna, Martina, Vrútok, 
Bratislavy, Topoľčian, Zákamenného 
a Handlovej. Naše dievčatá sa opäť 
nestratili a priniesli domov jednu 
zlatú, (Andrea Golhová – mladšie 
žiačky) jednu striebornú (Anna 
Michalková – predškoláčky) a jed-
nu bronzovú (Nikola Nieburová 
– predškoláčky) medailu a niekoľko 
ďalších pekných umiestnení: 

Prípravka: 
Viktória Matiašková  5.miesto 
Alexandra Strižencová  6. miesto
Andrea Duníková  11. miesto 
Nela Lomnická  20. miesto
Lea Lomnická  24. miesto. 
Mladšie žiačky: 
Tamara Pazderová 4.miesto
Tamara Kaplanová 6. miesto          
Staršie žiačky: 
Michaela Rudzanová  11. miesto.

Ďalší medailový úspech sa dostavil 
o týždeň neskôr. 3. 12. 2011 sa 
družstvo dievčat v zložení: Martina 
Martvoňová, Dominika Stanisla-
vová, Žaneta Keratová, Michaela 
Rudzanová, Laura Koštialová, Nina 
Koštialová, Michelle Váňová, Emília 
Vlčková,  Viktória Matiašková, Ta-
mara Kaplanová, Tamara Pazderová 
a Andrea Golhová zúčastnilo súťažnej 

prehliadky „Festival pohybových skla-
dieb“ v Trnave. So skladbou „Dievčatá 
z rozprávky“, ktorú s nimi nacvičila 
trénerka Mária Kotríková a s ktorou 
v októbri vyhrali 3. miesto na Majs-
trovstvách Slovenska v Bratislave,  
obsadili vo veľmi silnej konkurencii 

krásne druhé miesto.
Dievčatám aj trénerom srdečne bla-
hoželáme, tešíme sa s nimi a všetci 
dúfame, že budú aj naďalej šíriť dobré 
meno oddielu TJ Sokol a tiež mesta 
Handlová. 

Mária Kotríková

Handlovské gymnastky obstáli v konkurencii

Plaváreň v Handlovej pozýva v januári 2012
Buďte v kondícii a ušetrite! Zakúpte si permanentku  alebo permanentku  kredit  aj v roku 2012.

Pernamentka kredit je využiteľná pre všetky ponúkané služby: bazén, fínska sauna, infrasauna, aquaaero-
bic, solárium za cenu 16 eur (20 eur kredit).

Bazén zvýhodnené časové predplatné (hodinový vstup) v čase pondelok až piatok od 9,00 hod. do 15,00 
hod., v čase sobota a nedeľa od 9,00 - do11,00 hod.

Permanentka  deti od 3 r. do 15 r., dôchodcovia (od veku 60 rokov), ŽŤP  10,00 eur / za 12 vstupov
Permanentka  dospelí       15,00 eur / za 10 vstupov

Plávanie  pondelok  až piatok v čase od 15,00 do 20,00 hod.
sobota  a  nedeľa  v čase od 9,00 do 19,00 hod. cena vstup.  (max.2hod.)
Deti do 3 rokov (len v sprievode rodiča)     zdarma
Deti od 3 r. do 15 r., dôchodcovia (od veku 60 rokov), ŽŤP   1,50 eur
Dospelí od 15 rokov      2,20 eur
Hromadné vstupné  deti  MŠ, žiaci  ZŠ, študenti  SŠ   1,30 eur
Rodinné vstupné  (1 dosp.+ 1 dieťa )  - zvýhodnené    3,00 eur
Rodinné vstupné  (2 dosp.+ 2 deti) -  zvýhodnené   6,00 eur 

AKCIE PLAVÁRNE 
V JANUÁRI 

NOVOROČNÝ DARČEK  
pre deti od 3 rokov  do 15 

rokov v čase od  2.1.2012 do 
9.1.2012 - VSTUP ZDARMA!  
V sprievode platiacej dospelej 

osoby

TROJKRÁĽOVÁ  DISKOTÉKA
dňa 6.1.2012 v čase od 16.00 

hod. do 21.00 hod.
Diskotéka v plavkách na 

plavárni mesta 
Handlová, svetlá, hud-
ba, miešané nápoje, 

v  cene vstupného plá-
vanie aj  parná sauna.                                                                                              

 Vstupné 3 eur



Srdiečka 2011
Víťazom našej celoročnej súťaže 
Srdiečka 2011 sa stala fotografia 
č. 8, ktorej ste poslali 65 hlasov.
Víťazovi blahoželáme a radi mu odo-
vzdáme cenu - fotografiu vo formáte 
A1. 
Prosím, kontaktujte nás do 20. janu-
ára 2012.

Podnikateľský inkubátor Handlová, Námestie baníkov 5, 2. poschodie 
314, 046/5444 013, 0907774280, www.inkubatorhandlova.sk

Advent v ŠZŠ
V decembri sa žiaci 6. ročníka zo ŠZŠ 
v Handlovej zúčastnili súťaže v tvorbe 
betlehemov. Pod vedením učiteliek vy-
robili krásny drevený betlehem, ktorý 
pohladil nejednu smutnú dušu. Tieto 
betlehemy boli vystavené v zasadačke 
OcÚ v Nitrianskom Pravne. Žiaci ich 
vyrábali z rôznych druhov materiálov, 
napr. hlina, drevo, cesto, kartónový 
papier, šúpolie atď. 
Naši žiaci ŠZŠ sa umiestnili na druhom 
mieste. Odmenou bola zlatá hviezdič-
ka, ktorú prevzali pani učiteľky Mgr. 
Dagmar Rybárová a Mgr. Lucia Gati-
alová. Víťazom blahoželáme!

Dňa 14.12.2011 do ŠZŠ v Handlovej 
zavítali ženičky – páračky  z Lazian zo 
súboru SIELNICA. Pre našich žiakov 
mali pripravené  rôzne ľudové piesne 
a hádanky, príbeh o Lucii i o tom, kto 
boli skutočne bosorky. Tieto páračky, 
odeté v ľudovom kroji, ukázali deťom 
ako sa kedysi driapalo perie do van-
kúšov a ako si pri práci spríjemňovali 
chvíle.  
Každý žiak mal možnosť vyskúšať  
si driapanie peria a bol odmenený 
cukríkom, jabĺčkom či orieškom. Na 
záver bola vyhlásená súťaž o najšikov-
nejšieho žiaka v tejto činnosti. Zvíťazil 
Martin Palušák zo 4. A triedy. Víťazovi 
blahoželáme! 

Všetko najlepšie v novom roku 2012, hlavne veľa zdravia, 
šťastia, osobných aj pracovných úspechov všetkým Handlovčanom 
úprimne zo srdca praje

   Ing. JUDr. Jozef Stopka 
poslanec TSK
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Podujatia pri príležitosti 
5. rokov od otvorenia
Podnikateľského inkubátora 
mesta Handlová

Streda, 15. február 2012, 14.00h, vstup voľný

AKO BYŤ ÚSPEŠNÝ? PODNIKAJTE ZODPOVEDNE!“ 
Seminár, ktorého obsahom bude prezentácia základných informácií o 
“zodpovednom podnikaní”, o tom ako sa presadiť na trhu, ako mať 
spokojných zamestnancov, byť obľúbenou firmou v okolí a ako chrániť 
životné prostredie.

Štvrtok, 16. február 2012, 15.00h

5. ROKOV PODNIKATEĽSKÉHO INKUBÁTORA 
Workshop k 5. výročiu otvorenia PI v Handlovej
Program:
 Prezentácia činnosti PI Handlová
 Otvorenie výstavy fotografií 
 Spoločenský raut

Piatok,17. február 2012, 19.00h
FOLKPARÁDA PO 25. ROKOCH
Koncerty folkových a country skupín

Bližšie informácie o pripravovaných podujatiach:  0907774280

2007 - 2012


