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A je to tu, vstupujeme do posledného 
mesiaca roka 2013. Je to rok, v ktorom 
sme mnohí stratili svojich blízkych a ich 
miesto pri našom stole bude prvýkrát 
prázdne... Iste im venujeme svoju 
spomienku a modlitbu. 

Musím ale uznať, že na tomto svete je to dobre 
zariadené. Každých 365 dní máme šancu začať 
odznova. Teda aspoň v niečom. Samozrejme, 
že nový rok nedokáže zmeniť všetko, ale dáva 
nám možnosť veľa vecí urobiť inak a najmä 
lepšie. Napriek tomu si každý rok počas 
silvestrovského ohňostroja s hlavou vytočenou 
do oblohy hovorím, že sa pokúsim byť lepší. 
Vidím, ako sú ľudia každý rok k sebe menej 
ohľaduplní, tolerantní, ako sa pomaly vytráca 
z nás ľudskosť a ochota pomôcť druhým. Viete, 
o čom hovorím. Nanešťastie je to tak. Ale čo na 
tom môžeme zmeniť? Myslím si, že veľa. Každý 
by bol rád, keby najskôr začal ten druhý. Veď 
on sa potom pridá. Ale nefunguje to tak. Pokiaľ 
chceme, aby bol svet lepší, aby sme sa opäť 
začali na seba usmievať, musíme začať od seba 
samého. Ja sa o to pokúsim opäť už tento rok 
a verím, že nebudem sám.
Drahí Handlovčania, želám Vám aby ste 
vianočné sviatky prežili v kruhu svojich 
najbližších. Aby ste predvianočný zhon zvládli 
s nadhľadom. Však to poznáte – keď nejde 
o život...Na záver mi dovoľte vysloviť posolstvo 
a prianie. To posolstvo je skryté v prekrásnej 
kolede Gašpara Drozda, učiteľa a organistu 
z neďalekého Chrenovca, ktorá sa zachovala. 

,,Daj boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej.
Nech jej slnko jasne svieti, každý Boží deň. 
Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, 
pokoj dá.
Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej.
Daj Boh šťastia celej zemi,všetkým národom. 
Nech jej svetlo hviezdy, lásky ožaruje dom.
Mladým chleba dobrého, chorým zdravia 
pevného.
Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom. 

A ja dodávam 
Daj Boh šťastia Handlovej!   

Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

Prekážky v nás vyburcujú 
vlohy, ktoré by v nás za 
priaznivých okolností 
zadriemali. 
  (Horácius)

V závere  roka sa už tradične v Handlo-
vej konali Handlovské katarínske dni. 
Mali ste možnosť opäť sa prejsť tra-
dičným Katarínskym jarmokom alebo 
prísť zatlieskať našim Handlovčanom 
na Slávnostnom udeľovaní ocenení 
mesta.  V tomto roku sa udeľovaní 
ocenení  zúčastnila aj delegácia 
družobného mesta Zábřeh z Českej 
republiky.  Primátor Handlovej 
Rudolf Podoba a primátor Zábřehu 
František John otvorili nové možnosti 
spolupráce a v nadchádzajúcom 
období sa ich návrhy pretavia do novej 
zmluvy medzi družobnými mestami. 

Veľmi príjemným spestrením bol Koncert 
spojený s uvedením do života nového 
vianočného CD handlovského komorného 
zmiešaného speváckeho zboru ARTANNO 
pri ZUŠ a DK Handlová, ako aj vystúpenie 
ich hostí  třineckého komorného ženského 

speváckeho zboru CAMERATA. Ukážky 
z vianočného CD odzneli v Kostole sv. 
Kataríny a priniesli vianočnú atmosféru. 
Tú si môžete vyčariť aj vy doma. CD „Ó, 
ty vianočný čas“ si môžete kúpiť aj 
v handlovskej Karpaty Art Gallery a veríme, 
že profesionálne spracované CD vám doma 
vyčarí zvukovú kulisu, ktorá sa bude niesť 
priestorom ako pierka, ktorými primátor 
mesta Rudolf  Podoba CD uviedol do života. 
V sobotu 23.11.2013 nechýbala Slávnostná 
svätá omša ku cti sv. Kataríny. Tí, ktorí 
zaplnili sálu domu kultúry na Katarínskej 
country veselici (bolo beznádejne 
vypredané), si z tohtoročných katarínskych 
dní odnesú určite príjemné spomienky. 
Zábava sa skončila až nad ránom. 

Na stránkach vašich Handlovských novín 
však chceme venovať  priestor hlavne tým, 
ktorí si v tomto roku z rúk primátora mesta 
prevzali ocenenia mesta.  Im patril potlesk 

v plnej zasadacej miestnosti mestského 
úradu v piatok 22.11.2013. Zaslúžia si 
verejné uznanie aj od vás, našich čitateľov. 
Po úvodnom príhovore primátora mesta 
Rudolfa Podobu, v ktorom zhodnotil 
handlovský rok „od Kataríny po Katarínu“, 
si ocenení z jeho rúk prevzali tieto uznania 
mesta:

Cena mesta za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo na svojom 37. 
zasadnutí, konanom dňa 31. októbra 2013, 
prijalo uznesenie pod číslom 938, ktorým v 
zmysle Štatútu mesta, podľa § 23, schválilo 
udelenie Ceny mesta za rok 2013 týmto 
subjektom:

Prvej súkromnej galérii v Handlovej 
Karpaty Art Gallery za propagáciu 
a kultúrny rozvoj mesta
Galéria bola otvorená 2. septembra 2012 na 
Námestí baníkov 2 v priestoroch  predajne 
bývalej                  (pokračovanie na str. 3)   

Príjemné prežitie 
Vianoc v kruhu 

blízkych a PF 2014

prajú primátor mesta 
Rudolf Podoba, 

poslanci MsZ mesta 
Handlová a zamestnanci  

mesta
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Handlová a okolie
ROZVOZ VÍNA
0903 216  485
Dovozné 1€, nad 10 l 
zdarma!

Predám veľkú muro-
vanú garáž, vlastná 
elektrika.  
Za Slovanom.

Kontakt: 0905 696 520

Handlová 
na facebooku! Like!

Pozvánka 
na mestské zastupiteľstvá v Handlovej
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf 
Podoba zvoláva mestské zastupiteľstvá 
na štvrtok  5. decembra 2013 

- Rozpočet mesta Handlová 
a utorok 12. decembra 2013,
vždy  o 14.00 h do 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.

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!

V Handlovej sa zúčastnilo volieb 11, 61% 
voličov.
Za predsedu VÚC TSK bol zvolený v prvom 
kole volieb dňa 9.11.2013 nadpolovičnou 
väčšinou Ing. Jaroslav Baška (SMER-

-SD) s počtom hlasov 43 745 zo 
všetkých volebných obvodov čo je 53, 
45%. V Handlovej získal 857 hlasov.
Kandidátmi na poslancov do VÚC TSK 
boli aj štyria Handlovčania, ktorí získali 
nasledovné počty hlasov: 
(Prvý údaj je počet hlasov iba v meste Handlová, 
druhý údaj je celkovo za TSK)

- Ing. Vladimír Buzalka, 63 r., riaditeľ, 
nezávislý kandidát  428/914 hlasov

-  Mgr. Ivana Hromádková, 42 r., 
špeciálny pedagóg, Kresťanskodemokratické 
hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia 

– Demokratická strana, MOST - HíD, Nová väčšina 
- Dohoda (D. Lipšic), Sloboda a Solidarita, Občianska 

konzervatívna strana  750/2319 hlasov
- Mgr. Branislav Ondruška, 28 r., odbor-
ný poradca, Slovenská národná strana   
 293/718 hlasov

- JUDr., Ing. Jozef Stopka 45 r., pred-
nosta Okresného úradu, Handlová,  SMER 

- sociálna demokracia 
 918 /5306 hlasov

Za poslanca VÚC TSK bol z Handlovča-
nov zvolený Jozef Stopka.

Všetky informácie o priebehu volieb, 
zoznamy zvolených poslancov, ako aj 
výsledky podľa jednotlivých okrskov v 
Handlovej nájdete aj na stránke mesta 
Handlová www.handlova.sk v odkliku pre 
občana /Voľby.

Voľby do samosprávnych krajov 2013 – výsledky v HandlovejZŠ Školská má novú 
webovú stránku
Od 1.11.2013 dala ZŠ Školská do 
prevádzky novú webovú stránku  
www.zsskolska.sk.
Požiadavka na novú stránku vy-
plynula z potrieb administrátorov 
pôvodnej stránky. Cieľom novej 
stránky bolo zjednodušiť proces 
zverejnenia nových informácií. 
Nová webová stránka sa tiež 
gra�cky odčleňuje od dizajnu 
predošlej stránky, ktorý je použitý 
aj na stránkach množstva ďalších 
školských webov. Stránka ZŠ 
Školská je preto unikátna a ná-

vštevník hneď vie, o ktorú ZŠ ide. 
V budúcnosti je v pláne dopĺňať 
stránku o ďalšie funkcie ako napr. 
jednoduché elearningové moduly, 
ktoré by zmodernizovali priebeh 
výučby.  

V našej škole pripravuje-
me na december: 
Vianočné pečenie , Pečieme so 
starkou, Vianočná hviezdička , 
Milionár, Triangel – súťaž,  „Zá-
bavné dejiny“ - večierok pre 
historikov, Nech je naša škola 
krajšia, „Šťastné a veselé...“ - via-
nočný program  - Vianočné trhy.  

Mgr. Pogádlová Ľudmila

      - Milan Pukač, 1. mája 95, Handlová
- Zameranie a vytyčovanie stavieb a pozemkov
- Porealizačné zamerania
- Vecné bremená...
Tel.: 0905 696 520, 046/5477 520
E - mail: georeal@zoznam.sk

Poďakovanie

Vážení Handlovčania, ďaku-
jem za podporu vo voľbách do 
VÚC a teším sa na spoluprácu. 

 Jozef Stopka

Systém varovania obyvateľov 
Harmonogram skúšky varovného 
systému (sirény) je trvalo zverej-
nený na stránke www.handlo-

va.sk. Siréna sa bude najbližšie 
skúšať v piatok 13. decembra 
2013 o 12.00 h. 

Zvyšuje sa daň za psa
37. zasadnutie handlovského poslaneckého zboru 
v tomto volebnom období bolo vo štvrtok 21. no-
vembra. V jeho úvode primátor mesta odovzdal me-
novacie dekréty členom Detského a mládežníckeho 
parlamentu. Ďalším bodom rokovania bol návrh vše-
obecne záväzného nariadenia o miestnych daniach. 
V budúcom roku sa nebude meniť výška dane z ne-
hnuteľnosti a takisto poplatok za komunálny odpad, 
ktorý bude aj v roku 2014 vo výške 20 €/osoba/rok. 
Najväčšia zmena sa týka dane za psa. Tú mesto po 
novom rozdelilo do troch kategórií. Majitelia, ktorí 
chovajú psov v rodinných domoch zaplatia 8 €, za 
psíkov v záhradkárskych osadách je sadzba 15 € a 
za psa v bytovom dome alebo v podnikateľskom 

objekte zaplatíte  40 €. Pre toto rozdelenie sa mesto 
rozhodlo aj na základe ankety medzi obyvateľmi.
Poslanci ďalej schválili aj dodatky k zriaďovacím lis-
tinám a úplné znenie zriaďovacích listín základných 
škôl na Morovnianskej ceste a na Mierovom námestí, 
a Materskej školy na Ulici SNP.  Listiny sa meniny na 
základe legislatívnych zmien.  Riaditeľka domu kultú-
ry predložila poslancom na schválenie Kalendár celo-
mestských kultúrnych, spoločenských a športových 
podujatí. Odzrkadlili sa v ňom úsporné opatrenia. 
Celková suma na mestské akcie v roku 2014 je 25 580 
Eur, čo je o 3 tisíc Eur menej ako vlani. V závere roko-
vania poslanci schválili plán zasadnutí mestskej rady 
a mestského zastupiteľstva a plán kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky. Oba materiály sa týkajú prvého 
polroka 2014.                                                                     Rd

Geodetické práce

Asterion, n.o
na facebooku! Like!
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Makyty svojou prvou výstavou. Snahou galérie 
je, okrem samotnej prezentácie umenia, spájať 
umelcov tak, ako pohorie Karpát spája strednú 
Európu. Nadšenci umenia z Handlovej otvo-
rili svet spájajúci zberateľstvo a investovanie. 
Diela sa v galérii nestávajú len predmetom 
obchodu, ale aj priamou formou investo-
vania do krásy, investíciou do budúcnosti.
Cieľom galérie je organizovať spoločenské a 
kultúrne podujatia, výstavy, komorné koncerty 
a podporovať rozvoj  umenia Handlovej a jej 
okolia, čoho je príkladom aj doposiaľ zorgani-
zovaných približne 13 podujatí, medzi ktorými 
nechýbali výstavy domácich aj regionálnych 
umelcov, krsty publikácií. Pri súkromnej galérii 
pracuje OZ Karpaty Art Gallery – Handlová 
moje mesto a chránená dielňa s kreatívnou 
výrobou. Zakladateľkou je Handlovčanka Mgr. 
Helena Galbavá.

Klubu športovej gymnastiky Han-
dlová za propagáciu mesta v oblasti 
športu a získanie titulu Majsterky Sloven-
ska v TEAMGYM
V novembri 2012 sa stretli v Bratislave diev-
čatá z celého Slovenska v gymnastickej súťaži 
TeamGym. Je to súťaž družstiev v trojboji: po-
hybová skladba, akrobacia a malá trampolínka. 
Klub športovej gymnastiky z Handlovej mal 
zastúpenie v kategórii junioriek. Gymnastky 
z Handlovej  Laura Koštialová, Nina Koštialo-
vá, Michelle Váňová, Emília Vlčková, Žaneta 
Keratová, Martina Martvoňová, Michaela Rud-
zanová, Andrea Golhová s rozdielom 2 bodov 
získali titul – Majsterky Slovenska na rok 2012. 
Juniorky trénujú pod vedením Márie Kotríkovej 
a Karola Bajána. Ich úspech bol ocenený aj na 
regionálnej úrovni pri príležitosti oceňovania 
športovcov na hornej Nitre Krištáľový páv 2012. 
Podľa slov pani Kotríkovej:  „V Klube športovej 
gymnastiky sú dvere otvorené pre všetkých, od 
tých najmenších až po neobmedzenú vekovú 
kategóriu. Každý, kto rád športuje, sa môže 
stať súčasťou gymnastického oddielu a vytvá-
rať históriu gymnastiky v našom meste.“ Cenu 
prevzala Mária Kotríková a gymnastky.

Jánovi Procnerovi za propagáciu 
a kultúrny rozvoj mesta
Ján Procner je handlovskej verejnosti známy 
ako ľudový umelec – rezbár – so špeciálnym 
štýlom zobrazovania svojich postáv, pre ktoré 
sú charakteristické veľké ruky. Jeho diela sú 
prevažne zamerané na tvrdú prácu a život ba-
níkov. Sám v bani pracoval a svoje spomienky 
aj cítenie pretavuje už dlhé roky do umeleckých 
diel, ktoré si získali kredit aj v umeleckých kru-
hoch. Má veľkú zásluhu na vytvorení Pamät-
níka obetiam banských nešťastí v baniach na 
hornej Nitre na mestskom cintoríne. Vytvoril 
jeho koncepciu a osobne sa podieľal na jeho 
výstavbe.  Handlovčanom dobre známy pa-
mätník bol v roku 2010 vyhlásený za národnú 
kultúrnu pamiatku. Ján Procner sa podieľal aj 
na zhotovení pamätníka obetiam 2. svetovej 
vojny, ktorý je tiež situovaný na handlovskom 
cintoríne. Pamätníky sa tešia jeho starostlivosti 
a pri  každej príležitosti ich upravuje, čistí a v 
tomto roku na vlastné náklady obnovil reliéf 

pamätníka obetiam vojny. Jeho súkromnú 
galériu, ktorú ma zriadenú vo svojom dome,  
už navštívilo niekoľko stoviek návštevníkov zo 
Slovenska a zahraničia.  Súčasťou galérie je 
malé múzeum s tématikou baníckej minulosti 
Handlovej. Ján Procner sústreďuje dokumentá-
ciu o  minulosti mesta a vystavuje aj menšie 
technické pamiatky z bane. Je aktívnym čle-
nom Handlovského baníckeho spolku a možno 
neviete, že i skladateľom baníckych pesničiek. 
Na záver pripájame i gratuláciu k jeho tohto-
ročným sedemdesiatym narodeninám.

Cena primátora mesta 2013
Mestské zastupiteľstvo na svojom 37. zasad-
nutí, konanom dňa 31. októbra 2013, vzalo 
na vedomie nominácie primátora mesta na 
udelenie Ceny primátora uznesením číslo 934, 
ktorým v zmysle Štatútu mesta, podľa § 24, 
primátor mesta udelil Cenu primátora mesta 
týmto subjektom:

Barbore Špánikovej za reprezentáciu 
mesta v oblasti kultúry
Ako členka umeleckého súboru Divadla Jozefa 
Gregora Tajovského vo Zvolene získala tento 
rok cenu MOTÝĽ, kde v ankete rozhodli diváci o 
najúspešnejšej herečke uplynulej sezóny. Baš-
ka sa aj napriek svojmu pôsobeniu mimo mesta 
vracia do Handlovej a spolupracujte v kolektíve 
Divadla pri kolkárni pri našom Dome kultúry. 
Úspešne ukončila doktorandské štúdium na 
Akadémii umení v Banskej Bystrici. Baška sa 
nikdy netajila tým, že pochádza z Handlovej a 
aj keď pozná  potlesk a poklony na divadelných 
doskách, veríme že úprimný potlesk  v Handlo-
vej na slávnostnom zastupiteľstve ju potešil.

Andrejovi Jedlovskému za zachová-
vanie tradičnej handlovskej histórie
Primátor mesta sa často prechádza po Hand-
lovej a jeho pozornosti  neunikla rekonštrukcia 
domu na Ul. Prievidzská č. 48 a 50.  V posled-
nom období sa verejne hovorí o zachovaní 
pôvodnej kultúry mesta, jeho architektúry a 
tradícií. Spomínajú sa  vysoké náklady na 
opravu a potreba znižovať režijné náklady na 
prevádzku budov. Konanie pána Andreja Jed-
lovského si zaslúži verejné ocenenie, nakoľko 
rekonštrukciu tradičnej nemeckej architektúry 
v našom meste vykonáva s dôrazom na za-
chovanie jej typických prvkov. Je príkladom 
pre všetkých, ktorí spochybňujú potrebu 
zachovania pôvodného koloritu, vzorom, že 
tradície si uchovávame bez ohľadu na to, koľko 
�nančných prostriedkov si to vyžaduje.

Karpatskonemeckému spolku 
v Handlovej za významnú pomoc pri 
rekonštrukcii interiéru Kostola U Dobré-
ho pastiera v Handlovej
Keď bol v nedeľu 18. augusta 2013 na Hornom 
konci v Handlovej po dňoch opráv verejnosti 
predstavený interiér Kostola Dobrého pastiera, 
nadobudol primátor mesta presvedčenie,  že 
spolok si zaslúži verejné ocenenie.  Nesmierne 
si váži úsilie všetkých členov spolku, ktorí 
svojou dobrovoľníckou činnosťou významne 
prispeli k obnove kostola, ako aj �nančnú 
pomoc nemeckých rodákov vo Voerde a 
Karpatendeutschen Landmannschft a celého 
spolku, ktorá spolu presiahla čiastku 7000 Eur. 
Karpatskonemencký spolok dotvára kolorit 
nášho mesta a kolektív speváckeho súboru 
Grünwald už potešil svojimi vystúpeniami 
nejedno spoločenské podujatie v našom mes-

te. Spolok je nositeľom handlovskej  histórie. 
Uznanie si v tomto roku zaslúžia za to, že svoju 
snahu o zachovanie histórie mesta pretavili 
do rekonštrukcie interiéru kostolíka. Ocenenie 
prevzala pani Hildegarda Radovská, predsed-
kyňa spolku.

Michalovi Sekerešovi za reprezentá-
ciu mesta v zahraničí
Primátor mesta sa stretáva aj osobne  s Micha-
lom Sekerešom a zhovárajú sa  o zaujímavých 
podujatiach, ktoré pripravuje pre handlovskú 
verejnosť, o úspechoch, kedy ako barman  ces-
tuje po celom svete.  Michal nikdy nezabúda 
na svoje mesto. O to viac sú cennejšie úspechy 
pre Handlovú a preto i rozhodnutie udeliť mu 
verejné ocenenie. Je príkladom Handlovčana, 
ktorý na svoje mesto myslí, hovorí o ňom a šíri 
jeho dobré meno. Verejným ocenením je však 
potrebné  vyzdvihnúť aj jeho barmanské úspe-
chy. Michal Sekereš sa venuje klasickej príprave 
miešaných nápojov aj molekulárnej mixológií. 
Najviac si váži svoj úspech na  Gastrofestival 
Ostrava 2007, kde získal druhé miesto po 
troch rokoch súťaženia v českej republike a 
kde odštartoval svoju úspešnú barmanskú 
kariéru. Váži si tiež ocenenie Barman roka Čes-
kej republiky  2010 a získanie titulu Najlepší 
slovenský barman z roku 2011. Pozornosť si 
zaslúži jeho posledný úspech z Majstrovstiev 
sveta 2012 v miešaní nápojov v Pekingu v 
kategórii Sparkling coctail, kde získal 4. miesto. 
Na jeho konte nájdete v období rokov 2007 až 
2013 viac ako tridsať ocenení. Je organizáto-
rom tradičného podujatia Handlovský People 
Streetball Cup. 

Záver oceňovania patril špeciálnemu poďa-
kovaniu organizátorom pochodu Po stopách 
handlovskej dobrovoľnej roty, pánom 
Milanovi Pukačovi ml., Mikulášovi 
Pukačovi a Jozefovi Ličkovi

Nultý ročník pochodu Po stopách Handlov-
skej dobrovoľnej roty sa konal v roku 1972. 
Pokračoval svojím prvým ročníkom hneď 
nasledujúci rok. Poďakovanie patrí jeho 
organizátorom, ktorí sa na pochod vybrali 
aj po štyridsiatich rokoch 25. mája 2013.
Pri jeho zrode stáli členovia Telovýchovnej 
jednoty Plameň, jeho predseda Milan Pukač 
st., Mikuláš Pukač a Jozef Ličko. Pochod pre-
chádza mestami Handlová, Kremnica a Banská 
Bystrica a jeho tradícia sa zakladá na pochode 
handlovských partizánov, ktorí túto trasu prešli 
počas vojnového obdobia. Pochod však nie je 
len o zdatnosti jeho účastníkov, je to aj cesta 
spomienok a diskusií. Nemožno zabudnúť na 
členov Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov, na Jozefa Martinku, ktorý viedol 
besedy o hrôzach vojny pri vatre, Gejzu Szaba. 
Hlavným dôvodom verejných oceňovaní je 
vyzdvihnúť činnosť ľudí, ktorí sa dlhodobo 
podieľajú, často vo svojom voľnom čase a z 
vlastného presvedčenia,  na aktivitách, do 
ktorých vkladajú  svoje srdce.  Preto súčasťou 
tohtoročného udeľovania ocenení bolo aj špe-
ciálne poďakovanie ľudom za organizovanie 
pochodu Po stopách Handlovskej dobrovoľnej 
roty. Poďakovanie patrí organizátorom, ktorí už 
bohužiaľ medzi nami nie sú, ale aj tým, ktorí sú 
stále aktívni a nenechávajú históriu spať, aby 
sme sa my všetci mali z čoho poučiť.

Gratulujeme! JP, foto Gross

Handlová oceňovala svojich najlepších alebo na Katarínu sme zažili...
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PhDr. Emília Nyitrayová je rodáčka z Hand-
lovej a stala sa víťazkou výberového konania, 
ktoré bolo v Handlovej vy-
hlásené 3.9.2013. Uspela pri 
ústnom pohovore 25.10.2013, 
na ktorom sa zúčastnili štyria 
kandidáti. Pohovor absolvo-
vala pred odbornou komisiou, 
poslancami MsZ a členmi 
správnej rady Senior centra  
Handlová, n.o.  Pani riaditeľka 
nastúpila do prevádzky Senior 
centra 1.12.2013.  Nová riadi-
teľka má bohaté skúsenosti 
s riadením podobného zariadenia. Od roku 
2006, až po víťazstvo vo výberovom konaní 
v Handlovej, bola riaditeľkou zariadenia 
sociálnych služieb  „Magnólia“, Hurbanovo 
(kombinované zariadenie typu domova so-
ciálnych služieb a zariadenia pre seniorov).

Prvé kroky riaditeľky Senior centra
Podľa jej slov ju čaká množstvo úloh, aby sa 
zariadenie mohlo prvého januára otvoriť. V 
prvom rade to bude obsadenie pracovných 
pozícií.
Emíla Nyitrayová:  Mám dve  prvoradé 
úlohy, ktoré ma čakajú do začiatku januára, 
kým sa o�ciálne otvorí zariadenie sociál-
nych služieb v Handlovej. Umožniť všetkým 
záujemcom –klientom, ktorí chcú túto 
službu využívať, aby si podávali žiadosti.  
Druhá neľahká problematika, ktorá ma čaká, 

je výber zamestnancov. 
Aké budú jej najdôležitejšie kritéria pri 

výbere zamestnancov?
Emíla Nyitrayová: Prvoradou 
podmienkou je splnenie 
kvali�kačných predpokladov 
a nie menej hodnotnou 
podmienkou sú osobné 
predpoklady a samozrejme 
aj prax. Budeme poskytovať 
sociálne služby, to znamená, 
že budeme pracovať s ľuďmi, 
ktorí naozaj na sklonku 
svojho života prídu dožiť svoj 

život do zariadenia v Handlovej. Prvoradou 
úlohou bude komunikatívnosť zamestnan-
cov, pochopenie, empatia, vcítenie sa do 
potrieb klienta,  ktorý opustil všetko, čo 
celý život budoval 40,50,60 rokov a zrazu 
príde do nového prostredia.  Je prirodzené, 
že klient očakáva od personálu pochopenie, 
odbornosť a istým spôsobom lásku, ktorá 
vyžaruje z ich očí.
Ako sa vám páči zariadenie Senior 
centra?
Emíla Nyitrayová: Oceňujem a dávam veľký 
dôraz na to, že mesto Handlová sa zaslúžilo 
o vybudovanie tohto pekného zariadenia, 
ktoré naozaj čaká už len na klientov. Bola 
som sa tam pozrieť. Všetko je novozariadené 
a páči sa mi to.

Zhovárala sa RTV Prievidza, s.r.o. 

Senior centrum pod vedením novej riaditeľky Čo potrebujete vedieť, ak sa 
chcete stať klientom senior 
centra
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. svoje 
brány pre klientov otvorí 2.1.2014. 
Prihlášky si klienti môžu podávať od 
októbra 2013. 

Postup prijatia do zariadenia pre senio-
rov alebo do domova sociálnych služieb:
1. krok: ak máte záujem o umiestnenie do 
ZPS, najprv musíte ísť na príslušné sociálne 
oddelenie mesta, v ktorom má žiadateľ tr-
valý pobyt  (žiadateľ je osoba, ktorá chce byť 
umiestnená v ZPS). Tam poviete, že žiadateľ 
chce byť umiestnený do ZPS v Handlovej a 
následne vám povedia ďalšie inštrukcie. Ak 
ste z Handlovej, na sociálne oddelenie zaneste 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu (tlačivo aj na www.handlova.sk), 
spolu s Potvrdením poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti (tlačivo aj na www.handlova.sk). 
Sociálne oddelenie mesta Handlová sídli na 
adrese: F. Nádaždyho 4, 972 51 Handlová 
(budova Jazmin, n.o.).
2.krok: Po čase z mesta dostanete Rozhodnu-
tie o odkázanosti na sociálnu službu.
3.krok: K Rozhodnutiu o odkázanosti na 
sociálnu službu priložíte Výmer o dôchodku za 
predchádzajúci kalendárny rok, ktorý vám vy-
staví Sociálna poisťovňa a priložíte aj (tlačivo 
aj na www.handlova.sk)Vyhlásenie o majetku 
žiadateľa (tlačivo aj na www.handlova.sk), 
ktoré sa podpisuje na matrike, kde sa zároveň 
overuje aj podpis.
4. krok: doklady z 3. bodu odovzdáte na Sociá 
lne oddelenie mesta Handlová, ktoré nájdete 
na adrese: F. Nádaždyho 4, 972 51 Handlová 
(budova Jazmin, n.o.) spolu so Žiadosťou o 
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych 
služieb (tlačivo aj na www.handlova.sk) 
5. krok: vyplnenú žiadosť o uzatvorenie 
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby odo-
vzdávajte do 31.12.2013 na Sociálnom odd. 
MsÚ Handlová, F. Nádaždyho 4. Sociálne odd. 
bude viesť poradovník žiadateľov a zároveň 
vás informovať o potrebných náležitostiach 
nástupu
6. krok: všetci žiadatelia, evidovaní v po-
radovníku, budú neziskovou organizáciou 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. písomne  
aj telefonicky vyzvaní k nástupu do zariadenia, 
ktorý sa začne dňom 2. januára 2014.
Zamestnanci  Sociálneho oddelenia MsÚ 
radi poradia  a zároveň budú nápomocní 
pri vyplňovaní tlačív. Pracovníci sociál-
neho oddelenia vedú presnú evidenciu 
uchádzačov, zoradenú podľa dátumu 
podania žiadosti. Cena za umiestnenie 
pre klientov Senior centra bola schvále-
ná Správnou radou Senior centra, n.o. vo 
výške  od  330 € do 420 € (priemerná plat-
ba 375 €/ mesiac) Cenník služieb nájdete 
na stránke www.handlova.sk

Informácie pre budúcich zamestnancov
V novembri  malo zariadenie iba jedného 
zamestnanca – riaditeľku.  Pre rozbeh zaria-
denia boli vyhlásené 18.11.2013 podmien ky 
výberových konaní na tri pozície: 
Hlavná sestra – vedúca/vedúci zdravot-
no- opatrovateľského úseku, Sociálna/y 
pracovníčka/pracovník– vedúca/vedúci 
sociálneho úseku,  Vedúci/vedúca technic-
ko-hospodárskej prevádzky. 
Žiadosti bolo potrebné zasielať do 2.decem-
bra 2013. Výberové konanie (VK) na vedúce 
pozície sa bude konať 10.12.( pozn.: podľa 
počtu uchádzačov je možné, že bude pre-
biehať počas dvoch dní - o tom rozhodne po 
ukončení vyhlásených VK 2.12. 2013 Správna 
rada SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.)
Pohovor s ostatnými uchádzačmi o pracovné 
pozície v n.o. sa predpokladá v termíne 
od 16.12. 2013 a to z toho dôvodu , aby sa 
ich mohli zúčastniť ako členovia výberovej 
komisie aj vedúci pracovníci jednotlivých 
úsekov (vybratí na základe VK). Termíny 
pohovorov pre jednotlivé pracovné pozície sa 
dozvedia uchádzači, ktorí splnili požadované 
predpoklady, písomne aj telefonicky. Prijíma-
nie pracovníkov jednotlivých profesií bude 
postupné (t.j. je možné, že stav naplnenia 50 
pracovných pozícií bude až v nadväznosti na 
100% plnenie kapacity klientmi v počte 100) 
a v takom počte a štruktúre profesií, aby boli 
zabezpečené jednotlivé prevádzky (opatro-
vania, stravovania, upratovania a pod.). Pani 
riaditeľka obdržala zoznam všetkých uchád-
začov, ktorí od roku 2011 doposiaľ zaslali 
svoju žiadosť o zamestnanie na personálne 
oddelenie MsÚ. Žiadostí je viac ako 550 , takže 
radový personál bude riešený postupne úst-
nym pohovom s riaditeľkou a vedúcimi, ktorí 
vzídu z výberového konania. Záujem o prácu 
je veľký, predovšetkým však bude potrebný 
odborný personál, ktorý bude tvoriť 60 %  
všetkých zamestnancov. 

Na základe zmeny CP železníc, kedy bude od 15.12.2013 odchod Rýchlika R 720 Bojnice 
z Prievidze presunutý na  4.43 h, bude autobusový spoj z Handlovej s odchodom o 3.55 
zrušený a nahradený spojom  o 4.10 h spred hotela Baník v Handlovej. 
Spoj bude premávať iba v pracovných dňoch.                                                                           JP

Autobusový prípoj k rýchliku z Handlovej od 15. decembra odchádza neskôr

Kurzy v Handlovej pre každého     
  

Help, n.o. v decembri  2013 pripravuje pre Vás otvorenie nasle-
dovných kurzov:
•  Počítačový kurz pre začiatočníkov, otvorenie 11.12.2013
•  Obsluha motorových vozíkov, otvorenie individuálne podľa požiadaviek 
V novom roku 2014 pripravujeme tieto kurzy:
•  Nemecký jazyk • Anglický jazyk   • Počítačové kurzy • Opatrovanie  
• Kurz odbornej spôsobilosti SBS • Obsluha motorových vozíkov
Do kurzu sa môžete prihlásiť už dnes: 
Help, n.o. Handlová, Námestie baníkov 8 (nad MsP,  2. posch.)
tel.: 0905 884 813; e-mail: kmetova@handlova.sk; www.helpha.szm.sk

Zároveň Vám prajeme, aby ste najkrajšie sviatky roka prežili v pohode a s radosťou. 
Nech sú pre Vás nezabudnuteľným darčekom chvíle, ktoré prežijete s Vašimi najbližšími cez 
Vianoce i v novom roku.

Spoločnosť Cisco Slovensko a medzinárodný vzdelávací 
program sieťových akadémií Cisco Networking Academy 
oslavuje 15 rokov svojho pôsobenia na Slovensku.
K oslave 15. výročia sa konala 14. novembra 2013 slávnostná recepcia v hoteli Sheraton v Brati-
slave. Medzi pozvanými bol aj riaditeľ SOŠ Handlová Jozef Barborka a inštruktor Cisco Academy 
Handlová Ján Krausko. Za študentov programu Cisco NetAcad boli pozvaní ako jediní zo Slovenska 
študenti SOŠ Handlová - Monika Mjartan a Martin Tonhauzer.
Pri príležitosti 15. výročia programu boli v rámci programu slávnostnej recepcie ocenení pedagó-
govia, lektori a osobnosti, ktorí prispeli k rozvoju programu na Slovensku. Záštitu nad Oceňovaním 
prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, pričom vyzdvihol prínos programu k 
rozvoju vzdelávania a podpore pracovných miest v segmente informačné a komunikačné techno-
lógie . Ocenenia za výnimočný prínos k rozvoju programu Cisco Networking Academy na Slovensku 
prevzali: František Jakab, manažér programu, Milan Ftáčnik, ktorý ako minister školstva v roku 
2001 podpísal Memorandum o porozumení, lektori Vladimír Mitický z Popradu a Ján Krausko z 
Handlovej, pedagóg Peter Palúch zo Žiliny, a Anton Čižmár, rektor Technickej univerzity v Košici-
ach. Ocenenia odovzdali Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re-
publiky a Marcel Rebroš, generálny riaditeľ Cisco Slovensko. Program recepcie moderovala Jarmila 
Hargašová – Lajčáková.                                                                                                                                          JP

SENIOR CENTRUM V HANDLO-
VEJ POZÝVA NA 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
Navštívte nás v utorok 17. decembra 2013, 
10.00 h  - 16.00h
Senior centrum Handlová je už tesne pred 
svojim otvorením. Postupne sa napĺňajú 
informácie aj na internetovej stránke 
mesta www.handlova.sk, ako pre klien-
tov, tak aj pre budúcich zamestnancov. 
„SENIOR CENTRUM – komplex sociálnych 
služieb v Handlovej“ je  projekt mesta 
Handlová spolu�nancovaný Európskou 
úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo 
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
Je vybudované v bývalej ZŠ M. Krššákovej 
1107/1 a budovalo sa od roku 2011. Celko-
vé náklady na tento projekt predstavujú 
sumu 2 696 382,03   € z toho mesto Han-
dlová sa podieľa na jeho výstavbe sumou 
viac ako 136 tis. €. Spracovala JP
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O seba sa staráme 
navzájom... 
Aby v zime nikto nezamrzol....

Jazmín nie je len ubytovacím zariadením pre 
ľudí, ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie. 
Cieľom Jazmínu je aj práca s klientmi, ktorí 
prostredníctvom prednášok získajú nový 
pohľad na problém, s ktorým sa vo svojom 
živote stretli. Závislosť je jedna z nich. 
Začiatkom novembra sme v Jazmíne, n.o. preto 
zorganizovali besedu s pánom Daubnerom , 
bývalým riaditeľom resocializačného centra 
v Koši,  pre klientov Jazmínu - humanitného 
centra o závislostiach  a o prvých krokoch na 
ceste životom bez alkoholu. V náväznosti na 
nadchádzajúcu zimu pripravujeme besedu 
s lekárkou Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva o predchádzaní infekčným 
chorobám, omrzlinám a pod.
Jazmín, n.o. aj v tomto roku bude prevádzkovať 
nocľaháreň. Pomoc občanom mesta bez 
prístrešia sa osvedčila,  preto aj tento rok naše 
aktivity smerujú k pomoci  týmto ľuďom , 
tak aby sa nám podarilo zabrániť úmrtiam 
z podchladenia, vzniku omrzlín, aby bol 
zdravotný stav týchto ľudí  udržaný na úrovni 
spred začiatku zimy.

Kde je v Handlovej nocľaháreň 
a štandardné pravidlá počas 
zimného obdobia
Mesto Handlová zastúpené sociálnym odd. 
MsÚ Handlová prostredníctvom Neziskovej  
organizácie Jazmín, n.o. pripravili na zimné 
obdobie stredisko hygienickej očisty a 
priestor na prenocovanie počas zimného 
obdobia  v suteréne  DORKY, F.  Nádaždyho 
4 v Handlovej. Oproti minulým rokom sa 
v podstate v Handlovej nezmenil tento „ 
záchranný „ plán v prípade, že prídu treskúce 
mrazy. Do nocľahárne budú vpustení ľudia, 
ktorí majú maximálne zostatkový alkohol, nie 
sú agresívni a nie sú nebezpeční sebe i okoliu. 
Títo ľudia si za prenocovanie zaplatia 1 € s tým, 
že majú možnosť osprchovať sa, v prípade 
potreby dostanú prádlo a teplý čaj a chlieb, 
ráno teplú polievku. Ráno musia priestory po 
sebe upratať a opúšťajú zariadenie. 

Na základe prognóz SHMÚ sa mesto Handlová 
rozhodlo v roku 2012 ustúpiť od kritérií, ako 
je  maximálna povolená hodnota alkoholu 

v krvi. V prípade, že teploty radikálne klesnú, 
má takúto alternatívu pripravenú aj v tomto 
roku. Mesto Handlová vyzýva všetkých, 
ktorí zaregistrujú v Handlovej človeka, 
ktorému hrozí nebezpečenstvo z dôvodu jeho 
pobytu v nočných hodinách na verejných 
priestranstvách, aby ihneď kontaktovali stálu 
hliadku MsP Handlová, na tel. čísle 0905 
499 384,  alebo 046/ 5475007, 168 00 resp. 
sociálne odd. MsÚ na tel. čísle: 0917 616 391.

Poďakovanie z Jazmínu 
a PF 2014

Mgr. Viera Mrázová, riaditeľka neziskovej 
organizácie Jazmín  so sídlom na Ul. F. 
Nádaždyho 4 v Handlovej  so svojimi 
spolupracovníkmi a dobrovoľníkmi sa 
touto cestou chce poďakovať všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali 
a pomáhajú deťom, ich mamičkám a 
ostatným klientom v našich zariadeniach 
počas roku 2013.  Zároveň vopred ďakujeme 
za pomoc v roku 2014. 

Prajeme Vianoce v kruhu 
najvzácnejších ľudí, svojich rodín. 

PF 2014 praje 

váš Jazmín, n.o Handlová.

Narodené detičky  
október/november

Andrej  Ertl
Bohuslav  Lacko
Martin  Duda
Daniela  Diana Madajová
Alexandra  Valková
Dominika  Bieliková
Tereza  Mazánová
Paulína  Cingelová

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov sa v 
mesiaci november 2013 dožili

Žo�a  Martišová
Mária  Hazuchová
Mária  Šuriová
Jozef   Boháč
Anna  Lachká
Gizela  Matiašková
Jozefína  Moravčíková
Katarína  Bušová
Jozefína  Pittnerová
Karol  Onoferko
Ján Pavolka
Alžbeta  Mišíková
Emília  Jakubíková
Anna  Šovčíková
Helena  Švecová
Mária  Mišáková
Štefánia  Minichová
Mária  Nagyová
Ondrej  Holček
Annemarie  Marková
Elena  Mokrá
Ján  Mochnacký
Mária  Sulyanová
Oľga  Lauková
Miroslav  Šimončík
Ján  Kubovčík
Alžbeta  Matiašovská
Gertrúda  Dvorská
Milan  Bella
Anna  Donovalová

Oceňovanie žiakov stredných škôl a 
základných umeleckých škôl za školskú 
a mimoškolskú činnosť v školskom roku 
2012/13 pri príležitosti Medzinárodného 
dňa študentov 2013 sa konalo 15. 
novembra 2013 v Obradnej miestnosti 
MsÚ v Handlovej v rámci Týždňa 
vzdelávania 2013. 

Ocenenie primátora mesta za vynikajúce 
vzdelávacie výsledky a vzornú reprezentáciu 
školy a mesta v školskom roku 2012/13 
získali  títo študenti:
Nora   Paľovová,  žiačka oktávy 
osemročného Gymnázia Ivana Bellu, 
Handlová, študijný odbor zameraný na 
cudzie jazyky
Erika  Báčiková,  žiačka oktávy 
osemročného Gymnázia Ivana Bellu, 
Handlová, študijný odbor zameraný na 
cudzie jazyky
Lenka  Kružlicová, žiačka IV.A triedy 
štvorročného Gymnázia Ivana Bellu, 
Handlová
Bianka  Oboňová,  žiačka IV.A triedy 
štvorročného Gymnázia Ivana Bellu, 
Handlová
Simona Orságová, žiačka II.L triedy 
Strednej odbornej školy, Handlová
Róbert Gross, žiak III.C triedy Strednej 
odbornej školy, Handlová
Martin Tonhauzer, žiak II.C triedy 
Strednej odbornej školy, Handlová
Monika Mjartan,  žiačka II.C triedy 
Strednej odbornej školy, Handlová
Andrea Skučková, žiačka III.B triedy 
Strednej odbornej školy, Handlová

Ján Smatana, žiak III.B triedy Strednej 
odbornej školy, Handlová

Stredná odborná škola má tiež 
ďalších vynikajúcich študentov, ktorí 
sa aktívne zapájajú do činnosti v 
Detskom a mládežníckom parlamente 
mesta Handlová a ktorých za túto 
aktívnu mimoškolskú činnosť navrhlo 
na ocenenie vedenie Centra voľného 
času RELAX.
Alexander Muszela, žiak 4. ročníka 
Strednej odbornej školy, Handlová, študijný 
odbor Gra�k digitálnych médií 
Peter Vantech, žiak 4. ročníka Strednej 
odbornej školy, Handlová, študijný odbor 

Gra�k digitálnych médií 
Kristína Kováčiková, žiačka 2. ročníka, 
Strednej odbornej školy, Handlová, študijný 
odbor Gra�k digitálnych médií 

Naše mesto vzorne reprezentujú aj študenti 
základných umeleckých škôl. Ocenenie 
primátora za školský rok 2012/13 získali
Miroslav Kamody, žiak 1.roč. II. stupňa, 
Základná umelecká škola, Handlová, 
literárno-dramatický odbor
Andrej Tóth, žiak Súkromnej základnej 
umeleckej školy VOLCANO
Za čo handlovskí študenti získali ocenenie 
si prečítajte na www.handlova.sk v odkliku 
Školstvo v Handlovej. Gratulujeme!

Najlepší študenti v obradnej sieni MsÚ

Handlovský túlavý objektív 
2013“ má víťazov
Komisia kultúry, pamätihodností mesta, 
cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri 
MsZ v Handlovej na svojom zasadnutí dňa 
13.11.2013 vyhodnotila prihlásené fotogra�e 
v súťaži „Handlovský túlavý objektív 2013“. 
Do súťaže bolo prihlásených 12 súťažiacich 
so 40. fotogra�ami. Výsledky súťaže boli 
vyhlásené v sobotu večer, t.j. dňa 23.11.2013 
o 20,00 hod  počas konania Katarínskej 
country veselice v Dome kultúry Handlová. 
Všetci účastníci súťaže boli pozvaní. Výstavu 
prihlásených fotogra�í si môžete pozrieť vo 
foyeri Domu kultúryHandlová v čase od 22. 
novembra 2013 do 31.decembra 2013.
Sponzori: Združenie obcí Handlovskej doliny, 
dom kultúry, Asterion n.o., Kvetinárstvo 
Lujza,   Tesco Prievidza a Eleonóra Urbanová- 
Reštaurácia Lesná, Pyžamovo- Petra Kuricová 
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Mestská polícia informuje.....
Mestská polícia zaznamenala za mesiac 
október 2013 – november 2013 (od 
20.10.2013 do 17.11.2013) celkom 304 
udalostí. 
Zaevidovaných bolo 79 priestupkov, 
z ktorých bolo 35 priestupkov 
oznámených občanmi mesta.  
Z celkového počtu bolo 24 dopravných 
priestupkov. V 2 prípadoch použili 
príslušníci TPNZOMV, tzv. papuču.

Priestupky porušením VZN:
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 – 1 priestupok.  § 30 z. č.  372/1990 
Zb.  o priestupkoch – proti alkoholizmu boli 
riešené 3 priestupky.  Proti majetku bolo 
oznámených 7 priestupkov.   Zákroky sa 
vykonávali aj na úseku verejného poriadku, kde 
MsP riešila celkom 13 priestupkov, z ktorých 
boli 4 prípady rušenia nočného pokoja, 2 
prípady boli na úseku verejného pohoršenia, 
6 priestupkov na úseku znečistenia verejného 
priestranstva a v 1 prípade hliadka riešila 
použitie pyrotechnických výrobkov.  Zákon 
223/2001 o odpadoch bol porušený v 8. 
prípadoch.
V 12. prípadoch bol porušený Zákon 282/
2002 o niektorých podmienkach držania 
psov (nezabránenie voľnému pohybu psa; 
neprihlásenie psa do evidencie; neoznámenie 
zmeny skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú 
do evidencie, neodstránenie výkalov). 
Stavebný zákon č. 50/1976 bol porušený 
v 1 prípade. Zákon č. 219/1996  o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických nápojov bol 
porušený v 6. prípadoch. Zákon č. 37/2009 
o veterinárnej starostlivosti bol porušený 
v 1 prípade. Pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu bola 1 vec  odovzdaná  OOPZ 
Handlová k ďalšiemu objasňovaniu.  Príslušníci 
mestskej polície odchytili  7 túlavých psov, 
ktorí boli umiestnení v útulku. 2 psov si 
zobrali ich pôvodní majitelia. V 2 prípadoch 
boli pri výkone služby použité donucovacie 
prostriedky. Príslušníci MsP vykonali za 
uvedené obdobie 95 zákrokov a 15 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objektom. 
Kamerovým systémom bolo zistených 13 
priestupkov. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP 
vykonaných 8 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od 20.10.2013 do 
17.11.2013: 

20.10.2013 o 08:35 hod. - stála služba 
MsP oznámila, že kamerovým systémom 
bol spozorovaný podnapitý muž, ktorý močí 
na výklad obchodu na Námestí baníkov. 
Hliadka u muža zistila totožnosť a na mieste 
priestupok ukončila v zmysle zákona. 

28.10.2013 o 11:47 hod. - tel. oznámené, 
že maloletá žiačka si do školy priniesla 
fľašu alkoholu a časť z nej vypila. Na mieste 
zistené, že maloletá 13-ročná žiačka doniesla 
do školy fľašu vodky a alkohol ponúkla aj 
trom svojim tiež maloletým spolužiakom. 
Hliadka za prítomnosti riaditeľky ZŠ vykonala 
u týchto osôb dychovú skúšku na prítomnosť 
alkoholu v dychu s pozitívnym výsledkom 
u všetkých troch maloletých. Šetrením MsP 
zistila totožnosť osoby, ktorá maloletej 
alkohol zakúpila v predajni Lidl. Priestupok 
na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými 
toxikomániami bol riešený v zmysle zákona. 
Nakoľko osoba, ktorá požívala v škole alkohol 
bola maloletá, priestupok bol odložený 
v zmysle zákona a porušenie zákazu požitia 
alkoholických nápojov bolo oznámené na MsÚ 
a na ÚPSVaR.

30.10.2013 o 20:30 hod. - tel. oznámené, 
že na Ul. 29. augusta sa po celom bytovom 
dome  šíri hlasná hudba a vrava už dlhšiu dobu 
a oznamovateľka má malé deti, ktoré nemôžu 
spať. Hliadka na mieste zistila, že z jedného 
bytu  sa šírila hlasná hudba a vrava mladých 
ľudí. Hliadke po zazvonení otvoril dvere bytu 
mladý muž, ktorý bol pod vplyvom alkoholu 
a hliadke uviedol, že byt patrí jeho rodičom, 
ktorí nie sú doma a on oslavuje s kamarátmi 
meniny. Hliadka ho vyzvala, aby hudbu 
vypol a aby sa v byte utíšili. Niektoré osoby 
sa zľakli a začali vyskakovať z okna a pred 
hliadkou utekať. Hliadka ich spozorovala, 
ako sedia na zastávke na Ul. 29. augusta, sú 
bosí a v krátkych tričkách. Osoby sa priznali, 
že konzumovali u kamaráta alkohol a keď 
zazvonila hliadka tak sa zľakli a ušli. Po zistení 
totožnosti bola vykonaná skúška na prítomnosť 
alkoholu v dychu s pozitívnym výsledkom 
u troch mladistvých. Po 
vykonaní potrebných 
úkonov boli mladistvé 
osoby odovzdané rodičom 
v mieste ich trvalého 
pobytu a o veci  bola 
informovaná  sociálna 
kuratela. Priestupok 
na úseku ochrany pred 
alkoholizmom a inými 
toxikomániami bol 
ukončený v zmysle zákona. 

Porušenie zákazu požitia alkoholických 
nápojov bolo oznámené na MsÚ a na ÚPSVaR.

8.11.2013 o 02:25 hod. - stála služba 
oznámila, že na Námestí baníkov dochádza 
k výtržnosti a bitke dvoch osôb. Po príchode 
na miesto už k bitke nedochádzalo, ale dvaja 
neznámi muži na seba vykrikovali a strkali 
sa. Hliadka chcela zistiť totožnosť týchto 
osôb. Jeden svoju totožnosť uviedol, druhý to 
napriek viacerým výzvam odmietal. Hliadka 
ho chcela previesť na OOPZ Handlová za 
účelom zistenia totožnosti. Kládol aktívny 
odpor a sústavne vyvolával kon�ikt. Boli 
použité donucovacie prostriedky-  hmaty, 
chvaty a putá. Pri zakladaní pút prišiel 
k hliadke iný neznámy muž, ktorý aktívne 
bránil hliadke pri vykonávaní zákroku,  hliadke 
sa vyhrážal a napádal ju. Niekoľkokrát musel 
byť odstrčený, aby sa dokončil zákrok. Hliadka 
chcela spútaného muža predviesť na OOPZ 
a keď člen hliadky nastupoval do služobného 
vozidla, tak mu neznámy muž úmyselne 
buchol do dverí a tie mu následne spôsobili 
zranenie v oblasti tváre - zlomený nos a tržnú 
ranu. Hliadka následne použila donucovacie 
prostriedky aj voči tomuto mužovi. Vec si 
prevzalo OOPZ – podozrenie zo spáchania 
trestného činu útoku na verejného činiteľa 
a ublíženia na zdraví.

10.11.2013 o 23:55 hod. - hliadka pri 
pochôdzkovej činnosti počula buchot 
pri smetných nádobách na Ul. ČSA, kde 
spozorovala štyri osoby ako kráčajú od 
smetných nádob po Ul. ČSA. Hliadka osoby 
pristavila a zistila ich totožnosť. Jeden 
mladík sa hliadke priznal, že z frajeriny 
pred kamarátmi strčil do dvoch prázdnych 
smetných nádob na plast a papier a tie sa 
prevrátili. Hliadkou bol vyzvaný, aby smetné 
nádoby napravil. Výzve vyhovel. Poškodenie 
smetných nádob nebolo zistené.

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 na www.handlova.sk 
Mestský útulok a staňte sa majiteľom 
psíka.

Bezpečný rok 2014 praje 
Mestská polícia Handlová

Dajte aj vy šancu dobrým správam predbehnúť 
tie zlé...Hovorte o nich, píšte o nich... Viete o 
dobrých veciach, ktoré spája mesto Handlová? 
Poďakujte, informujte, čo dobré sa v našom 
meste stalo. Vyberáme z Dobrých správ, ktoré 
prišli v mesiaci november 2013 na našu stránku 
www.handlova.sk

Dobrá správa z Handlovej č.29/2013, 
24.11.2013
V areáli futbalového štadióna v Lazanoch sa 
23.11.2013 konal kynologický pretek pod ná-
zvom: Hornonitriansky pohár - 1.ročník. Tento 

pretek v spolupráci 
organizovali Miest-
ny kynologický 
klub Lazany, Kynologický klub DTC - Bystričany 
a Mestský kynologický klub Handlová a bol je-
dinečný v tom, že tento pretek rozhodoval Mgr. 
Juraj Štaudinger - predseda Zväzu športovej 
kynológie SR a Bc. Jozef Adamuščin - majster 
sveta v IPO3. Figurovali  Martin Barlík a Peter 
Mičuch, ktorí patria do �guranskej špičky a to 
nielen na Slovensku. Tento pretek bol posud-
zovaný podľa národného skúšobného poriadku 
ZM, SVV1 a podľa medzinárodného skúšobného 

poriadku BH, IPO1. Mestský kynologický klub 
Handlová reprezentovali: Ľubomír Oslanec so 
psom Dionom (AD) v SVV1 - 7. miesto, Mária 
Schmidtová so psom Stichom (AST) v ZM - 3. 
miesto a Ján Svitok so psom Ivom (NO) v BH 
- 3. miesto. Všetkým organizátorom ďakujem 
a víťazom gratulujem.

Autor: Rastislav Dobiš, 
predseda MsKK Handlová

 
Dobrá správa z Handlovej č.28/2013, 
18.11.2013
Ďakujeme pánovi primátorovi Ing. Rudolfovi 
Podobovi za nevšednú láskavosť a ľudskosť, akú 
nám prejavil v riešení ťažkej rodinnej situácie 
a následnej starostlivosti o našu veľmi chorú 

mamičku Helenku Vidovú. Zároveň patrí i veľká 
vďaka pani primárke Kvostkovej a celému oše-
trovateľskému personálu z oddelenia ODCH za 
mimoriadnu profesionalitu, ochotu a úctu, akú 
poskytujú všetkým ťažko chorým pacientom.

Autor: PhDr. Eva Murdychová rod. Vidová
 
Dobrá správa z Handlovej č.27/2013, 
4.11.2013
V dňoch 2.11. - 3.11. 2013 sa Jaroslav Oboňa 
s Dominikou Roškovou zúčastili v Yambole v 
Bulharsku WDSF /svetovej súťaže  v latinsko 
- amerických tancoch, na ktorej získali 6.miesto 
/ 28 párov z 12 krajín sveta / a 1. miesto v súťaži 
Rising stars. Blahoželáme a sme na Vás hrdí 

Autor: Dagmar Oboňová

Dobré správy z Handlovej

Novootvorené prevádzky 
v októbri 2013
-  Predaj tlače, tabaku a školských  
 potrieb, stánok na Ul. ČSA
-  Pánske a detské kaderníctvo,   
 Mierové nám. 250
-  Vivi market, Mierové nám. 250
Zrušené prevádzky v októbri 
2013
-  Výroba výrobkov z betónu, sadry  
 a cementu, Štrajková 1
-  Predaj kebabu, ČSA 46

Zvoz separovaných 
zložiek odpadu
V mesiaci december 
2013 sa budú 
jednotlivé zložky 
zvážať nasledovne: 
Mesto Handlová, 
Nová Lehota, 
Horný koniec
 plasty  4. a .18.12. 2013
 sklo  10.12.2013
 papier  11. a 30.12.2013
Mestská časť Morovno, dolný koniec
 sklo  6.12.2013 
 papier  13. a 27.12.2013
 plasty  20.12.2013
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.
Aktuálny kalendár nájdete aj na 
www.handlova.sk, Kam s odpadom 
v Handlovej.    

Nové kalendáre zvozu 
separovaných zložiek vo vašich 
schránkach!
Nové kalendáre budú postupne 
doručované v priebehu mesiaca 
december do každej schránky v meste. 
Tlač kalendárov zabezpečuje spoločnosť 
HATER Handlová spol. s.r.o. 
Prírodu máme len jednu, našu spoločnú!
Všetkým Handlovčanom ďakujeme za 
zapojenie sa do separovaného zberu 
v meste v roku 2013  a v roku 2014 
prajeme veľa úspechov.

HATER Handlová spol. s.r.o.



DEŇ  TVORIVÝCH  
AKTIVÍT  
V ŠPECIÁLNEJ  ZÁKLADNEJ  
ŠKOLE   HANDLOVÁ

Deň 14. november 2013 bol v Špeciálnej 
základnej škole trochu iný, prebiehal 
v nej metodický deň. Školu navštívili 
učitelia z viacerých špeciálnych 
základných škôl trenčianskeho kraja, kde 
si zdokonaľovali, rozvíjali svoje pracovné 
zručnosti a tvorivé aktivity, ktoré pri 
svojom povolaní učiteľa nevyhnutne 
potrebujú. Hlavnú úlohu samozrejme 
mali pani učiteľky z domácej špeciálnej 
základnej školy, ktoré sa prezentovali pred ostatnými 
zhotovovaním rôznych netradičných výrobkov. Bolo to 
pletenie volánových šálov, zhotovovanie papierových 
3D origami, krakelovanie, pečenie vianočných oblátok 
i ďalšie. Pani učiteľky prejavili naozaj v týchto rôznych 
pracovných aktivitách veľkú tvorivosť, fantáziu, ale aj 
veľa pevnej vôle a trpezlivosti.

Všetky ostatné 
pani učiteľky si 
odniesli z Handlovej 
veľmi príjemne 
obohatené zážitky, 
pracovné skúsenosti 
a pozitívnu energiu 
do svojej ďalšej 
práce.
V handlovskej 
špeciálnej základnej 
škole sa pani 
učiteľky intenzívne 
venujú svojim 
žiakom v pracovných 
oblastiach. Počas 

roka vytvoria spoločne veľké množstvo rôznych 
výrobkov, zúčastňujú sa so žiakmi i rôznych súťaží 
v pracovných zručnostiach. Svoje výrobky sa snažia 
príležitostne prezentovať aj verejnosti. Tentokrát to bolo 
na Katarínskom handlovskom jarmoku. 
Za vaše uznanie a podporu vám všetci zo ŠZŠ ďakujú.
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CVČ Relax pozýva 
v decembri 2013
                                           

6.12.2013 o 15,30 h. 
Mikuláš v Relaxe 
tradičné podujatie celomestského charakteru 
určené našim najmenším.

12.12.2013 od 14,00 h. 
Vianočné tvorivé dielne v CVČ Relax
zamerané na výrobu vianočných dekorácií a 
darčekov, pripomenutie starých slovenských 
tradícií viažúcich sa k vianočným sviatkom. Ur-
čené pre rodičov s deťmi, deti ŠKD+verejnosť.

27.12.2013 o 9,15 h. 
Pochod Sklené - Handlová
Odchod vlakom od ŽS Handlová, 
turistické podujatie pre širokú verejnosť, pre-
dovšetkým pre rodičov s deťmi.

Okrem toho CVČ Relax organizuje po-
stupové športové súťaže ZŠ, vzdelávacie 
podujatia určené deťom MŠ, ktoré sa 
realizujú podľa vlastného harmonogramu 
a taktiež vianočné besiedky, ktoré si orga-
nizujú jednotlivé záujmové útvary.

V dňoch 18. – 20. októbra 2013 sme sa zúčast-
nili na seminári �nancovanom z projektu „Sme 
v tom spolu“ z programu Mládež v akcii. Mal 
názov „Pridaj sa!“. Cieľom tohto seminára bolo 
udržanie spolupráce medzi mládežníckymi 
parlamentmi miest Handlová, Prievidza, Žiar 
nad Hronom, Kremnica, Turčianske Teplice. 
Záujem o spoluprácu s nami prejavil aj 
novovzniknutý parlament z Novák a my sme 
veľmi radi privítali jeho zástupcov.  Výstu-
pom z tohto podujatia bude brožúra, ktorú 
plánujeme vydať v nasledujúcich mesiacoch. 
Bude o mládežníckych parlamentoch, ktoré sa 
zúčastnili a vytvorili si vlastné články. V sobotu 
19. októbra 2013 nás prišli podporiť aj dvaja 
mestskí poslanci – Ing. Jarmila Podobová 
a Arpád Koszta a vedúca školského úradu Mgr. 
Jaroslava Maslíková. Vžili sa do rolí zlej poslan-
kyne, dobrého poslanca a zástupcu primátora 
mesta a „vydusili“ nás pri aktivitách, kde sme 
si obhajovali pripravované podujatia. Musíme 
povedať, že to bola veľmi dobrá skúsenosť.

Po otvorení nového školského roka 2013/
2014 sa dňa 23. októbra konali voľby pri-
mátora DaMP-u. Pri otvorení volieb sa odpre-
zentovala činnosť DaMP-u za minulý školský 
rok 2012/2013. Neskôr sme prešli k samotným 
voľbám. Proti sebe sa postavili – v ľavom 
rohu Paulínka Deliová a v pravom rohu Majka 
Kováčiková. Napokon zvíťazila jasne Paulínka 
Deliová a za svojho zástupcu si zvolila Petra 
Vantecha. Úspešnejšia z tejto dvojice sa môže 
pýšiť titulom primátorky DaMP-u. Členovia 
DaMP si prevzali svoje menovacie dekréty od 
primátora mesta Rudolfa Podobu na rokovaní 
mestského zastupiteľstva  21.11.2013. 
6. novembra sme sa zúčastnili II. ročníka 
študentskej konferencie „Sme v tom spolu“. 
Cieľom tejto konferencie bola diskusia štu-
dentov  s poslancami TSK za okres Prievidza. 
Študenti mohli klásť poslancom otázky, ktoré 
ich zaujímali a súčasne riešiť problémy, ktoré 
sa ich týkali. Každý z poslancov sa vyjadril 
k problematike získavania �nancií na rozvoj 
nielen školstva, ale aj mimoškolských aktivít. 
Študentská konferencia bola zavŕšená work-
shopom.
8. novembra sme urobili radosť pacientom 
Senior centra Sv. Kataríny v nemocnici Han-
dlová. Obliekli sme sa do veselých kostýmov 
a spríjemnili im tak chvíle, ktoré trávia v centre. 
Priniesli sme im sladkosť, aby si trošku osladili 
život. Aj my sme sa pri nich cítili veľmi dobre. 
Títo pacienti ukázali svoju radosť a dodali sme 
im energiu. Tešili sa z toho, že sa môžu s nami 
porozprávať a zaujímali sa o všetko, čo robíme.  

Pri prechode z Centra voľného času ReLax do 
Senior centra ste nás v kostýmoch mohli vidieť 
aj v meste. Prekvapili nás reakcie ľudí. Deti sa 
tešili, dospelí sa smiali, z áut a autobusov nám 
kývali. Nestretli sme sa s negatívnou reakciou. 
Tešíme sa z toho, že sme vám všetkým aspoň 
na chvíľu spríjemnili deň. 
V rámci týždňa vzdelávania sa už tradične 
oceňujú ľudia, ktorí svojou aktivitou prispeli 
k zmysluplnému tráveniu voľného času detí 
a mládeže. Ocenenie „Dobrý nápad 2013“ 
si tento rok odniesla naša koordinátorka 
Veronika Fabianová za pomoc karanténnej 
stanici v Handlovej prostredníctvom projektu 
z KomPraxu „Oči spoza mreží“. V súvislosti 
s týmto projektom musíme spomenúť aj 
ľudí, ktorí nám pomáhajú pri organizovaní 
viacerých podujatí a „mali prsty“ a poskytovali 
cenné informácie aj pri tvorbe tejto brožúry. Sú 
to Rasťo Dobiš a Marek Mečiar z Mestského ky-
nologického klubu Handlová. Taktiež sme boli 
ocenení my – DaMP-áci za „Piknik v Handpar-
ku, spojený so streetballovým turnajom“, ktorý 
bol �nancovaný z programu Mládež v akcii. Pri 
organizácii nám pomohla naša koordinátorka 
Veronika, hovorkyňa mesta  Janka Paulínyová, 
riaditeľka CVČ ReLax Mária Soláriková, ktorá 
nám podujatie aj moderovala, Peter Fabian 
ako rozhodca streetballového turnaja a ozvuč-
nie a hudbu nám zabezpečil Dominik Deli. 
Týmto vám ďakujeme za pomoc!

Ani náhodou to nie je všetko! Naši traja DaMP-
-áci boli ocenení na mestskom úrade ako naj 
študenti. Centrum voľného času ReLax ich 
nominovalo za ich aktivitu, prácu, nápady, 
ochotu a samozrejme za veľký prínos pre celý 

Detský a mládežnícky parlament. Gratulujeme 
Šaňovi Muszelovi, Peťovi Vantechovi a Kike Ko-
váčikovej. Všetkým oceneniam sme sa potešili 
a „nakopli“ nás do ďalšej práce! V tomto mesia-
ci nás čakajú najkrajšie sviatky v roku. 

A my DaMP-áci Vám všetkým prajeme krásne 
prežitie Vianoc a nech je budúci rok ešte úspeš-
nejší ako doterajšie! Šaňo Muszela, Dominika 
Marušková.

foto JP

Základná umelecká škola srdečne  pozýva 
na Vianočné koncerty...
10.decembra  Predvianočný koncert o 18.00 hod v Kostole sv. Michala Archanjela v Chrenovci
13.december  Koncert  na sviatok sv. Lucie  o 17.00 hod v koncertnej sále ZUŠ
17.december   Vianočný koncert v DK  Handlová  o 17.00 hod
V tomto školskom roku sme si pre vás pripravili Veľký vianočný  koncert našej Základnej umeleckej 
školy v Dome kultúry Handlová. Predstavia sa  žiaci literárno-dramatického, tanečného, výtvarného 
a hudobného odboru, od tých najmenších žiačikov po žiakov študujúcich popri zamestnaní.  Pozýva-
me  každého, kto chce stráviť príjemné chvíle v spoločnosti našich žiakov a učiteľov,.. každého, kto si 
chce vychutnať predsviatočný čas a  spolu s nami sa naladiť na pravú vianočnú nôtu ...

PINOCCHIO v ZLÍNE....
Žiaci Základnej umeleckej školy v Handlovej sa dňa 26.11. 2013 predstavili žiakom základných a 
základných umeleckých škôl v Zlíne s hudobno-dramatickou úpravou klasickej rozprávky Pinocchio. 
Netradičné spracovanie  súčasným hudobným skladateľom Ľudom Kurucom publikum zaujalo. Pre 
veľký záujem sa konali dve predstavenia. Žiakom literárno-dramatického a hudobného odboru  za 
reprezentáciu školy a mesta, ako aj za podané výkony ďakujeme a veríme, že aj v budúcnosti sa 
podarí naštudovať podobne vydarené predstavenie.

Kolektív učiteľov ZUŠ

Seminár, voľby, prezentácia, potešenie, ocenenie... DaMP-áci zvládnu všetko!

Príjemné prežitie Vianočných 
sviatkov, veľa radosti 

v  rodinnom kruhu a  medzi 
priateľmi vám praje  kolektív

Asterion, n.o 

Predám lúpané 
orechy 

1kg/6,50 eur

0908/ 342 948 



Chrbtica, jeden z najväčších 
zdravotných problémov...

Bolesťami chrbtice trpí viac ako 80% z nás. 
Človek nebol stvorený pre dlhodobé sedenie 
a každá hodina strávená v tejto polohe ničí našu 
chrbticu čoraz viac. Výsledkom je niekoľko tisíc 
operácii chrbtice ročne a toto číslo sa každým 
rokom zvyšuje. Nie, nehovoríme o probléme 
starších ľudí. Na operačných stoloch končia 
čoraz mladší pacienti, deti nevynímajúc. Tisícky 
implantátov, skrutiek a klinov končia každoročne 
v telách detí, dospelých, žien i mužov.  Štatistiky 
hovoria jasnou rečou. Z priemerného počtu 
prváčikov (53000 detí) viac ako 10% trpí 
skoliózami, či inými deformitami chrbtice. Počet  
5300 detí následne rastie závratnou rýchlosťou 
a vo veku 18 rokov je to už viac ako 40% z 
nich (viac ako 22000 mladých ľudí) A to je iba 
jeden ročník... Problémy s chrbticou majú na 
svedomí najväčší počet dní práceneschopnosti 
a trápia viac ako 60% nás všetkých. Sedíme 
v školách, v zamestnaní, vo voľnom čase. Doba 
počítačov, televízií, sedavého zamestnania 
zvádza tvrdý boj s pôvodnou myšlienkou 
evolúcie, ktorá milióny rokov tvorila človeka 
preto, aby mohol vzpriamene stáť, kráčať, 
behať, loviť. Vinou statického sedenia dochádza 
k útlaku medzistavcových platničiek, dráždeniu 
nervov. Vedeli ste, že jedna z najhorších polôh 
ničiacich náš chrbát je sedenie pri šoférovaní? 
Vedeli ste, že jedným zo spúšťačov bolestí 
chrbtice je aj stres? Že z chrbtice bolia a tŕpnu 
nohy, ruky, hlava?  Stačí málo. Starať sa starať 
o seba, starať sa o svoje detičky, starať sa 
o svojich najbližších... Doprajeme si pohodlnú 
obuv, doprajeme si vitamínové doplnky, teplé 
oblečenie. Na chrbticu akosi zabúdame a keď 

prídu prvé bolesti, siahame po liekoch, mierime 
k lekárom. Stačí málo. Jednoduché cvičenie 
a hlavne správny, dynamický sed. Statický sed 
má za následok všetko to, o čom sme hovorili 
v predchádzajúcich riadkoch. Dynamický sed 
nás podvedome núti balansovať, udržiava naše 
svaly v neustálej aktivite, čím sa spevňujú. 
Dynamické sedenie znamená výrazne lepší 
prietok krvi, okysličovanie mozgu, dynamické 
sedenie vedie k vyššej koncentrovanosti.  
Dynamické sedenie je výborné pre tehotné 
ženy, dojčiace ženy, zdravých ľudí, obéznych 

ľudí, mladých aj starších... Dynamické sedenie 
Vám prináša DYNASIT, pretože DYNASIT, to 
je zdravé sedenie pre každého! DYNASIT 
je Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 
registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá 
funguje na princípe 3D nestabilnej podložky, 
kedy prirodzeným spôsobom formuje chrbticu 
do správneho tvaru. Sedenie na dynamickej 
podložke DYNASIT aktivizuje krvný obeh, zvyšuje 
psychickú koncentráciu, posilňuje svalstvo, bráni 
statickému preťažovaniu chrbtice. DYNASIT je 
terapeutická liečebná pomôcka vhodná pre 

ľudí s bolesťami chrbtice, avšak výrazný efekt 
zaznamenáva aj v oblasti prevencie. Preto je 
vhodná pre všetky vekové kategórie. Doma, 
v škole, v práci, doprajte si zdravie, doprajte si 
DYNASIT. Zdravotnícku pomôcku 
Dynasit dostanete kúpiť na námestí 
v predajni Telemont Šebesta.
www.dynasit.sk /Používanie dynamickej 
podložky DYNASIT v krátkom čase po 
operačných zákrokoch, výrazných bolestiach 
a ťažkých diagnózach konzultujte s Vašim 
odborným lekárom./ 

Sedacia súprava TORINO
Rozkladacia s úložným priestorom, automat, 
možnosť výberu poťahu. Rozmer 255x189x97x h. 
87 cm,  spacia plocha 195x126cm.

Pohovka RITA
Rozkladacia s úložným priestorom, možnosť výberu poťahu
Rozmer: 195x80x73 cm,  spacia plocha 195x136cm.

stará cena

nová cena

499,-

549,-

nová cena179,-

stará cena
250,-

Ponúkame viac ako 
100 druhov sedacích 

súprav

Zľava 20,- € na celkový nákup od 300,-  do 500,- €
Zľava 50,- € na celkový nákup od 500,-  do 850,- €
Zľava 70,- € na celkový nákup od 850,-€ a viac

Dovoz zdarma!

Predaj 
na splátky
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Opustili nás  
október/november 2013

Antonín Oswald  61 rokov
Augustín Harag  78 rokov
František Bubelini  74 rokov
Rudolf Santoris  66 rokov
Tibor Sojka  57 rokov
Jozef Tonhauser  76 rokov
Ján Krajec  76 rokov
Michal Šuhaj  58 rokov
Dezider Kuťka  66 rokov
Vladislav Obermajer   66 rokov
Mária Margetová  88 rokov
Anna Tomková  85 rokov
Anna Kršková  90 rokov
Irena Halomiová  72 rokov
Zlata Schmidtová   

Dušan Rybársky 

20.12.2013 uplynú dva roky,  čo si 
nás náhle opustil. 

Ďakujeme Ti za všetko, čo si nás 
naučil. Vďaka za Tvoju lásku, za 
múdre slová, spi sladko, kým 
stretneme sa znova. 

S úctou spomínajú tí, čo ťa mali 
radi. 

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť dňa 15.10.2013 s našim otcom, 
starkým, bratom, švagrom, susedom a kamarátom 

Antonínom Oswaldom. 

Manželka a deti s rodinami.

Dňa 28. novembra 2013 uplynulo 5 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý 
otec pán 

Jozef Oswald. 

S láskou spomína smútiaca rodina. 

Dňa 26.11. uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, syn, otec a starý otec 

Rudolf  Moravčík. 
S láskou spomínajú manželka, mama, deti, vnúčatá 
a ostatná rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Tvoja spomienka žije v našich srdciach.  

V to ráno do sĺz a smútku zahalený
bol tvoj odchod nečakaný.
Prázdno a ticho, bolesť a žiaľ,
kdeže je tvoja usmiata tvár?
Hoci si odišiel bez slova, na rozlúčku nebol čas, 
spomienky na Teba  zostanú navždy v nás.

Dňa 6.12.2013 uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustil nás milovaný manžel, otec, starý otec, 
švagor a zať   Karol Ďurkovič.

S láskou spomína manželka, syn Karol s rodinou, dcéra Dáška 
s priateľom a ostatná rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami. 

S láskou a úctou si 5. decembra pripomíname 
deň, keď nás pred 25. rokmi opustil manžel 
a náš otecko a starký 

Ladislav Jančovič.

Ten, kto Ťa poznal – spomenie si, ten, kto Ťa mal 
rád – nezabudne....

Dňa 6.12.2013 uplynuli dva roky od úmrtia 
mojej manželky 

Vierky Hrčkovej. 
S láskou spomínajú manžel, syn Stanislav, 
vnučka Janka, švagriné Mária a Jarmila. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
Mamička, chýbaš nám.

Dňa 10.9. 2013 uplynuli dva roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 

Tomáš Fukas.

Čo koľko by preletelo rokov,
čo koľko by svitlo rán, 
vždy blahorečiť budem krokom,
čo viedli k prvým našim stretnutiam.

S láskou spomína manželka Marta a  celá rodina.

Pred niekoľkými dňami, koncom novembra, 
uplynulo 20 rokov, ako od nás navždy odišla vo veku 
57 rokov dlhoročná učiteľka a riaditeľka ZŠ Juh 

Štefka Detvanová.
Kto ste ju poznali – jej bývalí žiaci, rodičia, 
kolegovia – prosím, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. 
              Manžel a ostatná rodina.

Zo všetkých ciest sa dá vrátiť, len z jednej nie. 
9.12.2013 si s bolesťou v srdci pripomeniem
12. výročie úmrtia svojho manžela 

Milana Boboka. 

S úctou si naňho spomínajú manželka, syn Milan 
s manželkou Evkou, dcéra Jana s manželom 
Milanom a vnúčatá Martin s manželkou Ľudkou, 
Milan, Maroš, Norbert, Michaela. 
   Dedko, chýbaš nám. 

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

Dňa 17.12.2013  si pripomíname 3. výročie smrti 
manžela, otca, prastarkého a starého otca

 FRANTIŠKA TUŽINSKÉHO.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

Dňa 13.12. 2013 uplynú 3 roky, čo nás 
navždy opustil náš drahý manžel, otec, starký 
a prastarký
 

Karol Berényi. 
S láskou spomína manželka, synovia Karol 
a Peter s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.
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Karpaty Art Gallery informuje
Novembrové Básnenie v Karpaty Art Gallery Handlová
Priaznivci umenia nielen z Handlovej sa opäť stretli v umeleckom priestore súkromnej 
umeleckej galérie Karpaty Art Gallery Handlová. Tak, ako sa striedajú mesiace v roku, strieda 
výstavy a kultúru táto galéria. Ani november nebol výnimkou a 5.11.2013  návštevníci zažili 
vernisáž výstavy akademickej maliarky z Prievidze Emílie Jakubisovej pod názvom Básnenie 
– kresbo-maľby. Predstavenie najnovšej tvorby scénografky, maliarky, gra�čky, či kostýmovej 
dizajnérky bolo naozaj pestré. Úvodné minúty patrili handlovskému komornému zmiešanému 
speváckemu zboru ARTANNO pri Základnej umeleckej škole  a DK v Handlovej. Svojim spevom 
ARTANNO tradične vnieslo skvelú náladu do galérie. Nechýbalo ani umenie slova, ktorému sa 
popri komornej maľbe venuje aj samotná Ema Jakubisová prostredníctvom svojej intímnej poézie. 
Literárny  príhovor o živote a diele 
´´ Mimi´´ Jakubisovej, ako volajú autorku jej blízki a priatelia, si pripravila dlhoročná priateľka, 
spisovateľka Eva Siegelová.  Inšpiráciu umelkyňa čerpá najmä z tém akými sú: osudovosť, 
nenaplnená láska, citlivosť alebo smútok a mohlo by sa zdať, že jej obrazy nie sú pozitívne, opak 
je však pravdou. Prvý pohľad na diela, v ktorých dominujú �gúry a zaujímavá kombinácia farieb, 
vo vás vyvolá pocit spokojnosti, úsmevu v duši a tiež navonok. Práve preto je výstižný výrok 
akademického maliara Rudolfa Cigánika, ktorý na tejto vernisáži povedal ,, Si slniečko hornej 
Nitry.´´ Karpaty Art Gallery želá autorke nech jej úsmev a tvorba žiari aj naďalej ako to spomínané 
slniečko a robí radosť ľudom. A na záver odporúčanie pre vás: Hovorí sa, kto neuvidí, neuverí 
a preto si túto výstavu nenechajte ujsť a navštívte nás! Výstava „Ema Jakubisová- Básnenie 
– kresbo-maľby“ potrvá do 5.12.2013.

Autor: Jakub Cigánik  - Karpaty Art Gallery Handlová

Pozvánka 
Občianske združenie Karpaty Art Gallery (Handlová moje mesto) v spolupráci s Mgr. Martinom 
Dadom vás pozývajú na prednášku pod názvom 
Cesty pútnické už 5.decembra o 17:00 h . 
Prednáška bude o:  ‘’tajomstvách človeka’’- pešie putovanie  je o hľadaní seba v sebe. 
Tak nezabudnite, priatelia. Tešíme sa na vašu účasť. Karpaty Art Gallery (Handlová - moje mesto) 
o.z. www.facebook.com/karpatyartgallery.

Dom kultúry 
pozýva v decembri 2013
Dom kultúry v Handlovej pozýva na
Mikuláša na námestí
6. december 2013, 17.00 h 
Príďte s nami rozsvietiť vianočný stromček!

Dom kultúry v Handlovej  a mesto Handlová 
pozývajú

Silvester na námestí
31.12.2013 od 22.00 h

Gymnázium I. Bellu pozýva
na Mikulášsky streetball študentov základných 
škôl a gymnázia
6.12.2013 8.00 h 13.00 h, areál Gymnázia I. 
Bellu v Handlovej

FK REBEL DECEMBER 
2013
Každý štvrtok u nás na dobrom �lme
5.decembra 2013, 19.00 h, 
IVANOVO DETSTVO
Réžia: Andrej Tarkovskij, Rusko, 
1962,  93 min.
Príbeh 11-ročného „dieťaťa 
vojny“, ktorého údelom sa stala 
neprístupná samota v utrpení 
a horkosti, úplné privlastnenie 
svetom nenávisti, pomsty, rizika 
a smrti, odcudzenie sa všetkému 
a všetkým bez náznaku túžby žiť 
a prežiť. Ivan prestal byť dieťaťom 
vo chvíli, keď mu fašisti pred očami 
zavraždili matku. V čiernobielom 
obraze, majstrovsky zvládnutom 

kameramanom Jusovom, rezonuje 
Tarkovského poetická štylizácia. 

12.decembra 2013,  19.00 h, 
CONTROL
Réžia: Anton Corbijn, Veľká Británia, 2007, 
122 min.
Debut úspešného autora videoklipov 
Antona Corbijna rozpráva príbeh posledných 
siedmich rokov života Iana Curtisa, speváka 
legendárnych britských Joy Division, ktorí na 
konci sedemdesiatych rokov, spolu s ostatnými 
kapelami z Manchesteru de�novali nový 
smer populárnej hudby. Čiernobiela kamera 
sleduje Curtisa od jeho prvých experimentov s 
drogami cez založenie Joy Division až po jeho 
samovraždu v máji 1980.

19.decembra 2013, 19.00 h, 
MELANCHÓLIA 
Réžia: Lars von Trier, Dánsko / Švédsko / 
Francúzsko, 2011, 130 min.
Uhrančivý príbeh dvoch sestier, z ktorých 
tá mladšia sa práve vydáva a čaká dieťa. 
Svadobná slávnosť sa odohráva na starobylom 
vidieckom sídle a všeobecnú povznesenú 
náladu pokazí náhla hrozba v podobe červenej 
planéty, ktorá vystúpila spoza Slnka, čo pre 
Zem znamená bezprostrednú katastrofu...

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Z podujatí ...
Spisovateľ v knižnici. 
Znova sa nám potvrdilo, že najatraktívnejším 
spôsobom propagácie klasickej knihy je 
stretnutie so spisovateľom. Pôvabné príbehy 
dievčatka Kvetušky, ktorá sa ukrutne bojí 
každého, aj toho najmenšieho chrobáčika 
či pavúčika, priblížila deťom na literárnej 
besede česká spisovateľka Jitka Vítová. 
Hravou a pútavou formou zoznámila žiakov 
1. st. ZŠ Školská počas štyroch besied s ríšou 
hmyzu. Deti sa dozvedeli, aké sú pre nás 
všetky chrobáčiky, lienky, chrústy, fúzače, 
včielky a pavúčiky užitočné a že sa ich netreba 
báť. Veríme, že knižná novinka z pera Jitky 
Vítovej „O Kvetuške a fúzačovi“ sa po tomto 
interaktívnom podujatí stane obľúbeným 
čítaním našich najmenších.  

Pripravujeme v decembri:  
„Ako sa vianočka dala poistiť proti 
pripáleniu“. Úsmevné rozprávanie o 
Vianociach s tvorivou dielňou. Pre 1. st. ZŠ.

Vianočné tradície. Zdobenie knižničného 
stromčeka. 1. st. ZŠ
Vianočné tradície a posedenie s čitateľmi. V 
spolupráci s Úniou žien.

Kreslo pre hosťa. 
Žo�a Martišová. K 90. výr. založenia knižnice. 
V spolupráci s Úniou žien.
Vianočné tradície u nás a vo svete. 
Pre 2. st. ZŠ.
90-krát prečo chodím do knižnice rád. 
Vyhodnotenie ankety. 
Vianoce v knihách. Výstavka kníh. 
Vianočný darček z knižnice:
Členský poplatok do knižnice v mesiaci decem
ber pre nových detských čitateľov, študentov a 
dôchodcov je zdarma. Dospelí čitatelia zaplatia 
členský poplatok v decembri 1 Euro.
 

Nech vianočný zvonček Vám šťastím zvoní, 
nech vianočný čas sa v lásku zmení,
a tak krásne ako sa hviezda ligoce, 
tak nádherné a tajomné Vám prajeme Vianoce
    
       pracovníčky Mestskej knižnice                          
          
KNIŽNICA  POČAS  VIANOČNÝCH  SVIATKOV 
MESTSKÁ KNIŽNICA NA NÁMESTÍ BANÍKOV 
bude v čase vianočných sviatkov počas 
všetkých pracovných dní 
OTVORENÁ od 8.00 – 18.00 hod.
POBOČKA KNIŽNICE v ZŠ MC v čase vianočných 
školských prázdnin od 23. decembra 2013 –  do 
6. januára 2014 bude ZATVORENÁ

Pod  povrchom
.. je názov občianskeho združenia, ktoré v roku 2012 založil Tom Nicholson a ktorého 
primárnym poslaním je zvýšiť povedomie mladých ľudí o verejnom dianí na Slovensku.
Dňa 4. novembra do Handlovej zavítal investigatívny novinár Tom Nicholson a na 
Gymnáziu I. Bellu besedoval so študentmi  o korupcii a ako je možné proti nej bojovať. 
Obsahom besedy s gymnazistami boli aj otázky a odpovede na nasledovné problémy:
• Od čoho závisí pocit hrdosti na svoju krajinu? Koľkí z vás rozmýšľali o odchode zo 
Slovenska?  
Aké hodnoty reprezentuje Slovensko?
• Prečo je korupcia nebezpečná pre spoločnosť?
• Ako možno proti korupcii bojovať- verejné formy aktivizmu 
• Úspešné príklady verejného aktivizmu - ako môže prispieť každý z nás? 
Približne sto študentov tretieho a štvrtého ročníka  v dvojhodinovej besede pozorne 
počúvalo bez toho, aby si nenápadne pchali do uší slúchadlá alebo ťukali do mobilu. 
Boli zaujatí, opatrne sa zapájali, veď téma národná hrdosť, čestnosť, občianska odvaha 
- nie sú práve najbežnejšie témy 18-19 ročných. Problémy, o ktorých hovoril Tom 
Nicholson, mladých ľudí zaujali, o čom svedčili aj živé debaty, ktoré rezonovali ešte 
dlho po besede.
Počas roka 2013 Tom Nicholson osobne absolvuje beh naprieč Slovenskom, v každom 
meste navštívi jedno gymnázium a odprezentuje  svoju prednášku. Už má za sebou 
besedy v 80. gymnáziách po celom Slovensku. 

Prečo práve beh?
- Pretože symbolizuje nový spôsob, akým sa musíme pozerať na správu vecí verejných, 
kde zmena prichádza pomaly a vyžaduje to drinu
- Pretože v behu i v živote má každý osobnú zodpovednosť „makať“ na sebe, aby sa 
veci pohli a výsledky prichádzajú len po mesiacoch až rokoch.
Na záver zamyslenie: Na otázku T. Nichoslona,  koľkí z vás sú rozhodnutí zo Slovenska 
po ukončení štúdia odísť, z približne 100 opýtaných asi  80 mladých ľudí odpovedalo 
kladne – uvažujeme o odchode, lebo na Slovensku nemáme perpektívu... Smutná 
bilancia...

Dagmar Strmeňová



11ŠPORT Handlovské         noviny

Nemáte ešte vianočného 
kapra ?
Využite  príležitosť vyplávať  si 
vianočného kapra v 4 kategóriách
mládež    od 15 -   do 30 rokov
muži        bez obmedzenia veku
ženy        bez obmedzenia veku
dôchodcovia, ZŤP

PIATOK - 20.12.2013 od 17,30 hod. na 
plavárni
 „Predvianočná   naháňačka 
o vianočného kapra“

PRÁZDNINOVÁ VIANOČNÁ AKCIA !  
V čase prázdnin od 20.12.2013 do 
8.1.2014 budú mať deti do 15 rokov 
v sprievode dospelej osoby  zľavnený 
vstup 1€.

Ostatné otváracie hodiny:
ŠTVRTOK - 19.12.2013 od  17,30hod. 
Kapriáda  PK Handlová (Bazén pre 
verejnosť    UZAVRETÝ od 17,30 hod.)
UTOROK,STREDA  24.- 25.12.2013  
vianočné sviatky ZATVORENÉ
ŠTVRTOK - 26.12.2013  SVIATOK 
OTVORENÉ
od 9,00 hod.  do 19,00 hod. bazén, 
sauna, masáže.....
27.-28.-29.-30.12.2013 OTVORENÉ
SAUNA  A MASÁŽE počas všetkých 
štyroch dní 
31.12.2013  a 1.1.2014 ZATVORENÉ

Kolektív Plavárne mesta Handlová Vám 
ďakuje za využívanie služieb v roku 
2013.
Prajeme Vám do nového roku  zdravia, 
šťastia, pohody  a v novom roku od 
pondelka 2.1.2014 šups do vody“.

Plaváreň mesta Handlová  pripravila na  december

Basket-live winter camp Handlová 
2.-5. január 2014. 
Prihlás sa už dnes!
Pripravili sme pre vás opäť skvelé zimné basketbalové prázdniny, na ktoré 
nikdy nezabudnete!!!  Je tu ďalší jedinečný zimný kemp určený mladým ľuďom 
vo veku od 7-19 rokov. Úplne nová štruktúra, program, atrakcie a zábava, na 
ktorú budete veľmi dlho spomínať !!! Ak chceš zažiť neopakovateľné fantastické 
zimné basketbalové prázdniny s basketbalovou rodinou, tak máš ideálnu 
možnosť prihlásiť sa na nami organizovaný druhý ročník zimného BASKET-LIVE 
CAMP-u 2014, ktorý sa uskutoční po prvýkrát v Handlovej od 2.1 do 5. 1 2014! 
Kemp bude zameraný na veľmi prepracované a kvalitné tréningové jednotky 
s profesionálnymi trénermi a hráčmi. Hlavným trénerom kempu bude jeden 
z najobávanejších strelcov v dejinách slovenskej mužskej extraligy Ľudovít 
Smačko, ktorý je aktuálne hlavným trénerom extraligového tímu MBK Handlová. 
Kemp je určený pre všetkých, to znamená, že podľa veku a schopností budeš 
zaradený do skupiny začiatočník, pokročilý alebo profesionál. 

Hlavní organizátori campu:  
Bc. Ján Beránek, Mgr. Ing. Tomáš Krúpa , E-mail: info@basket-live.sk , Mobil: 
0907 344 649. Viac čítajte na http://www.basketportal.tv/?q=basket-live-winter-
camp-2014

Stredná odborná škola 
Handlová otvorila nové 
streetballové ihrisko
V záujme skvalitnenia podmienok pre 
rozvíjanie športových a  pohybových 
aktivít mladých ľudí sa vedenie 
Strednej odbornej školy v Handlovej 
rozhodlo vybudovať vo svojom areáli 
nové streetballové ihrisko s kvalitným 
povrchom. Táto myšlienka sa stala 
skutočnosťou aj vďaka projektu 
Nadácie SPP, SPP a Ekofondu. Projekt 
,,Hrajte streetball, buďte �t, v dnešnej 
dobe je to hit“ postúpil do verejného 
on-line hlasovania a v ňom sa umiestnil 
na druhom mieste.
Slávnostné otvorenie ihriska sa 
uskutočnilo dňa 12. novembra 2013 
za účasti prednostu Okresného úradu 
Prievidza JUDr. Ing. Jozefa Stopku, 
trénera basketbalového klubu MBK 
Handlová Karola Kučeru, riaditeľa 
školy Mgr. Jozefa Barborku, zástupcu 
Gymnázia I. Bellu v Handlovej Mgr. 
Františka Krajčoviča. Nechýbali ani žiaci 
Strednej odbornej školy, Gymnázia I. 
Bellu a mládež z Handlovej. Podujatie 
otvorilo vystúpenie tanečnej školy 
Volcano s choreogra�ou disco. Po 
úvodnom príhovore, poďakovaní SPP, 
Nadácii SPP v spolupráci s Ekofondom 
a všetkým, ktorí prispeli k vytvoreniu 
nového športoviska, druhom 
vystúpení tanečnej školy Volcano 
s choreogra�ou Jungle, nasledovalo 
slávnostné prestrihnutie pásky, ktorým 
sa streetballové ihrisko symbolicky 
odovzdalo do užívania žiakom školy 
a širokej verejnosti z okolia Handlovej. 
Sprievodným podujatím otvorenia 
bol streetballový zápas medzi hráčmi 
Strednej odbornej školy Handlová 
a Gymnáziom I. Bellu v Handlovej. 
Streetballové ihrisko je určené nielen 
pre žiakov Strednej odbornej školy 
v Handlovej, ale aj širšiu verejnosť 
mesta Handlová, žiakov okolitých 
základných škôl a Gymnázia I. Bellu 
v Handlovej, basketbalistov MBK 
Handlová. Tento projekt sa uskutočnil 
vďaka podpore z Nadačného fondu 
SPPoločne pri Nadácii SPP. Ďakujeme 
všetkým, ktorí za naše ihrisko hlasov
ali.                                                                     
 Mgr. Patrícia Steinhüblová

Začala sa súťažná sezóna a my sme ju odštartovali tromi 
úspechmi pre Handlovú

VOLCANO opäť chŕlilo. 
Tentoraz na prvom ročníku 
celoslovenskej súťaže Mini 
Martico New Age Cup 2013 
v Martine, kde sme si naše 
schopnosti zmerali s vyše 500 
tanečníkmi z celého Slovenska.  
Všetci sme boli plní očakávaní 
a v kategóriách disco, show 
a open sme si vytancovali 
tri krásne druhé miesta s 
choreogra�ami : muzikál 
Newsies ( juniori) , muzikál Lets dance ( juniori ) a choreogra�a Tá pravá ( deti 
) . Zažili sme úžasnú atmosféru, pretože v tanci nemôžeš byť dobrý alebo zlý. 
Môžeš len žiť pre tanec alebo tancovať pre život a to nás, tanečníkov, v tento 
deň spojilo ako jednu veľkú rodinu a my sme už teraz pripravení na mnoho 
ďalších súťaží, kde sme odhodlaní obhajovať naše víťazstvo. :) 
SZUŠ VOLCANO má za sebou krásny a úspešný rok 2013. Zúčastnili sme sa 
mnohých vystúpení, festivalov a prestížnych súťaží, kde sme pre Handlovú 
vybojovali celkovo 2-krát 1. miesto, 5-krát 2. miesto a 4-krát 3. miesto. Ešte nás 
čaká celoslovenská súťaž v Žiline, 5. 12. Mikulášske predstavenie  v DK a 20. 
12.Vianočná párty, kde sa spolu zabavíme a rozlúčime na prázdniny. Okrem 
prianí toho najlepšieho všetkým našim Volcanistom, sa chceme veľmi pekne 
poďakovať všetkým rodičom, priateľom, mestu Handlová a DK Handlová za 
spoluprácu. Naše veľké ĎAKUJEM patrí najmä skvelému tímu úžasných ľudí, 
Danke, Kristínke, Romanke, Saške a Saške za skvelo odvedenú prácu, ktorú v 
našej škole odvádzajú. Pretože to nie je práca, to je láska na celý život......

Petra a Martin Kováčikoví 

Uskutočnilo sa 
v ZŠ Morovnianska cesta 

60-ročná gymnastika

Žiaci 6.A triedy všetci radi cvičia. 
Gymnasti tvrdia, že gymnastika je 
ich život! 
Ako radi cvičia a aké rôzne 
gymnastické prvky už vedia, ukázali 
vo výtvarnej súťaži  Gymnastika 
farbami detí. Do celoslovenskej 
súťaže vyhlásenej pri príležitosti 
60.narodenín slovenskej gymnastiky 
sme poslali deväť výtvarných 
prác. Teraz netrpezlivo čakáme na 
zasadnutie poroty a vyhlásenie výsle
dkov.                         Adam Kusala, 6.A

Prenajmem 
nebytové priestory  70 m2, 
bývalá pizzeria Ul. 29. augusta na  
akýkoľvek účel.    

0905 785 138.

Informácie
0910 985 979
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OČNÁ optika M, s.r.o. 
Námestie baníkov 2, Handlová   

Multifokálne sklá od 50€ (za kus)
Rámy od 17€ 

AKCIA 1+1
pri zakúpení dioptrického rámu, druhý, 
akciový rám dostanete zdarma
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 Príjemné prežitie
vianočných sviatkov, 
veľa radosti, pokoja 
a pohody všetkým 
handlovčanom 
  praje
         Ján Spevár

Brána do života
 ZŠ Školská v Handlovej pripravila podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc pod 
názvom Brána do života. Podujatie sa uskutočnilo dňa 28.10.2013 k Medzinárodnému dňu 
školských knižníc.  Cieľom podujatia bola zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov 
dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu a k poznávaniu nového. Pani učiteľky 
I. stupňa a predmetová komisia slovenského jazyka pripravili so svojimi žiakmi zaujímavý 
program, nad ktorým dozerala odborná porota zložená: riaditeľka školy Mgr. Ľ. Pogádlová, 
zástupca školského úradu Mgr. J. Maslíková, zástupca mestskej knižnice A Ondrejková, 
riaditeľka MŠ Mgr. M. Jakubíková, zástupca rady rodičov Z. Piešová. Do programu sa zapojili aj 
predškoláci z MŠ, ktorí sa predstavili peknými pesničkami a básničkami o jeseni. Po vystúpení 
škôlkarov už vchádzali cez pomyselnú bránu života jednotlivé ročníky so svojim programom, 
ktorý bol zameraný na plynulé čítanie, prednes poézie a prózy, rytmizáciu, dramatizáciu 
a poznávanie povesti o Slovensku. Svoje herecké umenie predviedli žiaci tretieho ročníka, 
ktorí svojim humorom a kostýmami rozosmiali prítomných divákov, rodičov ba i porotu. 
Žiaci starších ročníkov zaujali svojim výrazným prednesom poézie a prózy a inšpirovali 
mladších žiakov k učeniu sa cudzích jazykov.  Odborná porota vyzdvihla kvalitu, podujatia, 
bezprostredné vystupovanie žiakov a hlavne čitateľské schopnosti. V závere podujatia si žiaci 
vymenili vlastnoručne vyrobené záložky do knihy, ako symbol čitateľskej gramotnosti. Toto 
podujatie sme zaradili aj do súťaže vyhlásenej Slovenskou pedagogickou knižnicou pod záštitou 
Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča. Držme si 
palce. Mgr. Beáta Havranová, Vedúca MZ roč. 1.-4.

Vedenie ZŠ Ul. Školská ďakuje všetkým rodičom, sponzorom, priateľom 
školy a mestu Handlová za pomoc v roku 2013 a praje všetko najlepšie 
do roku 2014. 

„Vinšujem vám, vinšujem, Adama a Evy, aby vám dal Pán Boh zdravie, 
šťastie, požehnanie, a všetko, čo si od Pána Boha prajete.“
Vianoce v takej podobe, ako ich poznali a tradovali naši predkovia, majú dnes prekvapujúco 
veľa spoločného so súčasnými Vianocami. Vianočné tradície sú nielen opísané v historických 
dokumentoch, ale ich tradícia sa prenášala generáciami. Cirkevné sviatky na počesť 
narodenia Krista, boli pôvodne sviatkami slnovratu, pripadajúceho na 25. december, ako deň 
znovuzrodenia Slnka. Už od dávnych čias sa traduje zvyk dodržiavania pôstu na Štedrý deň, 
až do vyjdenia prvej hviezdy, pečenia sviatočných koláčov, vzájomného obdarúvania a želania 
dobra a hojnosti. Tradičné zvyky boli dopĺňané novými prvkami,  ako je stavanie betlehemov, 

už od 16. storočia v kostoloch, ale aj v domácnostiach. Na konci 19. storočia prišiel ozdobený 
vianočný stromček, ktorý do celého sveta prenikol z Nemecka. Dnes majú Vianoce iné 
priority. Tie súčasné sú charakteristické slávením v úzkom rodinnom kruhu, obdarúvaním 
predovšetkým detí, zdobením vianočného stromčeka, prípravou štedrovečerného menu 
ako štedrovečernej kapustnice, kapra či zemiakového šalátu.  Mnohé zvyky z minulosti 
dnes ustupujú do úzadia alebo sa úplne prestali tradovať. Jedným zo zvykov je aj spievanie 
vianočných kolied, ktoré v minulosti nielen umocňovalo príjemnú sviatočnú atmosféru, ale 
aj dotváralo dôležitosť týchto sviatočných dní. Dnes sa vianočné a novoročné koledy a vinše 
ozývajú mestami a obcami sporadicky, väčšinou ich počujeme len z rozhlasu či televízie. 

Jana Oswaldová

Úprimná gratulácia tete Žofke
Teta Žofka Martišová mnohých Handlovčanov vtiahla do tajov kníh, 
divadla a kultúry.
Príjemné posedenie v jej blízkosti bolo plné spomienok, príhod a hlavne 
ľudskej dobroty. 
Vraj sa nikdy nestretla s tým, že by boli na ňu ľudia zlí. Vieme prečo. Teta 
Žofka bola, je a bude človek s veľkým srdcom. Ďakujeme a gratulujeme 
k jubileu a  životnému elánu!
Vek tety Žofky povieme určite na budúci rok, pri jej okrúhlom výročí!


