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Prečo sneh pod nohami vŕzga? 
Prečo nikdy nevidíme padať 

rosu? Prečo je dúha kruhová 
a prečo je nebo modré? Tak na 
toto všetko a mnoho iného vie 
vo svojej knihe odpovedať  slo-
venský fyzik Martin Mojžiš. Ale 
vedel by odpovedať aj na otázku, 
čo je láska? S kým by sa radil? 
S chemikmi, ktorí by možno 
vedeli hovoriť o tom, aké reakcie 
prebiehajú v našom tele, keď sme 
zamilovaní? S lekármi, ktorí by 
vedeli zmerať pulzovú frekvenciu 
vo chvíli, keď sa nás on alebo 
ona dotkne? Neviem, ako by na 
to išiel a aj keď ho obdivujem, 
neviem, či by to zvládol. Lebo 
láska je nevysvetliteľná, zraniteľná 
a zraňujúca, je niečo, čo je totálne 
mimo reality a takí sme aj my, keď 
milujeme. Je naozaj niečím medzi 
nebom a zemou .... a jediné, čo 
ju dokáže ako tak opísať, je len 
poézia.  

Tri zápalky po sebe zažíhané do noci
Prvá, aby som ti videl celú tvár
Druhá, aby som ti videl oči
Posledná, aby som ti videl ústa
A úplná tma, aby som videl, že to nie 
je klam
Keď si ťa objímam.
 (Jacques Prevert, Paríž v noci)

Prežite krásneho Valentína!
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 Prezident SR Ivan Gašparovič 
prijal na tradičnom novoročnom 
stretnutí v Prezidentskom palá-
ci  9. januára 2013 zástupcov 
Združenia baníckych spolkov a 
cechov Slovenska a Združenia 
baníkov a hutníkov Českej repub-
liky. Stretnutia sa zúčastnili aj 
primátor mesta Handlová Rudolf 
Podoba a členovia Handlovského 
baníckeho spolku.

 Vo svojom príhovore prezident 
vyzdvihol skutočnosť, že baníctvo 
má na Slovensku veľkú históriu. 
Všetky slovenské banícke mestá, 
všetky oblasti, ktoré na Slovensku 

ťažili zlato, striebro, meď, ale aj 
uhlie, boli známe po celej Európe. 

„Som presvedčený, že najmä stre-
doslovenské banské mestá majú 
tú pozíciu, že píšu históriu Slo-
venska,“ konštatoval na stretnutí 
prezident. 

Predseda Združenia baníckych 
spolkov a cechov Jaroslav Mal-
chárek vyzdvihol záujem preziden-
ta Ivana Gašparoviča o baníctvo, 
jeho účasť na významných spo-
ločenských udalostiach baníckeho 
programu, čo podľa neho posil-
ňuje povedomie aj vzťah občanov 
SR k baníctvu. Informoval, že v 

súčasnosti je na Slovensku aktív-
nych 26 baníckych spolkov, ktoré 
v regiónoch vytvárajú významnú 
spoločenskú základňu pre rozvoj 
iniciatív v oblasti cestovného 
ruchu a kultúrnych tradícií. Na 
stretnutí odznela i informácia, že 
pod záštitou Ministerstva hospo-
dárstva a Ministerstva životného 
prostredia sa začali práce na 
tvorbe dlhodobej koncepcie slo-
venského baníctva – surovinovej 
koncepcie SR.  

Zdroj: www.prezident.sk, krátené, 
upravené JP.
Foto: Ladislav Martinský, ŠGÚDŠ

Výhodné priestory na podnikanie 
v Podnikateľskom inkubátore v Handlovej!

Ponúkame vám priestory:
Rozloha mesačný nájom (vrátane energií)

  56m2 275 € 
  70m2 335 € 
108m2 499 €
  16m2 103 €
  25m2 142 € 

Informácie:

0907774280
046/5444013
atohorvath@gmail.com
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Na našom gymnáziu je už  tradíciou trojmesačný pobyt 
nemeckých študentov z družobného mesta Voerde. Aj 
tento školský rok (6.10.2012- 4.1.2013) k nám zavítala 
sympatická, usmievavá žiačka 10.ročníka Gesamtschule 
Dinslaken - Sarah KRAUSE. Svoje jesenné prázdniny 
strávila už na Slovensku a počas troch mesiacov spoznala 
každodenný život našich študentov, mesto, krajinu i via-
nočné zvyky,  lebo  sa rozhodla stráviť  Vianoce  spolu s 
nami, čo je obdivuhodné. Tentokrát sa jej ujali dve rodiny- 
Lenhartová z Lipníka a  Kotianová z Jalovca, ktorým touto 
cestou ďakujeme. 
Počas bežného týždňa sa Sarah zúčastňovala vyučovania 
matematiky, informatiky, telesnej výchovy, angličtiny, na 
hodinách nemeckého jazyka pomáhala vyučujúcim. Keďže 
má poľský pôvod, rýchlo rozumela, ba aj rozprávala  po 
slovensky, takže nemala problém s komunikáciou. Po 
vyučovaní si rada zahrala volejbal, navštevovala fitnes-
-centrum, vychutnávala si prechádzky po Handlovej 
a okolí, jazdila na koni, v Remate sa učila jazdiť na snow-
boarde. Spoznala naše mesto, Rematu, Banskú Bystricu, 
navštívila Bojnický zámok i Vlkolínec a takisto naše hlavné 
mesto. Sarah bola veľmi spoločenská a komunikatívna, 
stále usmiata, skrátka medzi nás zapadla. Bola pravidelnou 
návštevníčkou diskoték, prijala pozvanie aj na stužkovú 
slávnosť oktávy a veľmi sa jej páčili  handlovské basketba-
lové zápasy....Je nám za ňou smutno.

Odfoťte sa na Valentína!
Darujte si pekné foto!

PI - 0907774280

olympiády. Každá trieda nastúpila 
so svojou vlajkou alebo maskotom 
triedy, pod ktorými prišli vybojovať 
víťazstvo. Súťaže sa konali na 
zasneženom ihrisku našej školy. 
Súťažilo sa v nasledovných dis-
ciplínach: streľba snehovou guľou 
do obruče, rýchly beh do kopca, 
dvojzáprahy, kde dvaja spolužiaci 
ťahali na sánkach tretieho. Ďalšou 
disciplínou bol "račí beh". Žiaci be-
žali smerom vzad naprieč ihriskom 
a boli sme svedkami úsmevných 
pádov. Spolužiaci sa navzájom 
podporovali a povzbudzovali. Me 
dzi jednotlivými disciplínami mali 
žiaci priestor na občerstvenie a to 

teplý čaj s citrónom, ktorý im pri-
pravili tety kuchárky. Pani učiteľky 
z jednotlivých tried vyhodnotili naj-
úspešnejších žiakov medailami, ale 
sladká odmena sa ušla aj ostatným 
žiakom. Po skončení súťaže sa 
žiaci ešte sánkovali, stavali snehu-
liaka, guľovali sa a niektorí stavali 
zo snehových gúľ pevnosť. Skutoč-
ným víťazom našej olympiády bola 
predovšetkým dobrá nálada, pozi-
tívny vzťah k športu a súdržnosť 
jednotlivých spolužiakov. Poďako-
vanie patrí pani učiteľkám 1.stupňa 
za organizáciu a zdarný priebeh 
"zimnej olympiády" žiakov našej 
školy.  Mgr. Tatiana Ondrušková 

Získajte informácie o dianí 
v meste priamo do svojej 
emailovej schránky
Aby vám žiadna informácia neušla 
a vedeli ste najaktuálnejšie informá-
cie z Handlovej, zaregistrujte sa na 
oficiálnej internetovej stránke mesta 
www.handlova.sk. O aktuálne infor-
mácie má záujem už 660 zaregis-
trovaných! Pridajte sa k nim!

GYMNÁZIUM IVANA BELLU 
ul. Novomeského 15, Handlová 972 51

otvára 
v školskom roku 
2013/2014

1 triedu štvorročného štúdia
študijného odboru 7902J gymnázium
s rozšíreným vyučovaním telesnej 
a športovej výchovy, informatiky 
a nemeckého jazyka.

a 1 triedu osemročného štúdia 
študijného odboru 7902J gymnázium

Všetkých piatakov aj deviatakov 

pozývame dňa 18. marca 2013
na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ   
Viac sa dozviete na webovej stránke školy
www.gibha.edupage.org

A čo hovorí Sarah? „Som veľmi vďačná za tieto 
tri mesiace strávené na Slovensku. Dali mi nových 
priateľov, množstvo zážitkov a skúseností, skrátka 
našla som tu druhý domov. Všade ma srdečne 
prijali, obdivujem vašu pohostinnosť a otvore-
nosť. Mohla som spoznať novú kultúru a zvyky, 
krásnu krajinu. Ochutnala som vaše  slovenské 

jedlá a trochu som nahliadla do vášho školského 
systému. Všetky dvere do školských aj mimoškol-
ských aktivít mi boli dokorán otvorené. Boli  to pre 
mňa nezabudnuteľné chvíle  a určite sa sem opäť 
vrátim. Verím, že už toto leto. Lebo sa hovorí, že 
„doma si všade, kde si vítaný. ĎAKUJEM VÁM!!!“

K.Rošková

Študentka z Voerde  na Gymnáziu I.Bellu v Handlovej

16.januára 2013 sa žiaci 1.stupňa 
zúčastnili "zimnej olympiády", ktorá sa 
niesla v duchu zábavného predpolud-

nia so zimnými športami. Na začiatku 
sa žiaci oboznámili s pravidlami jed-
notlivých súťaží a s priebehom zimnej 

Zimná olympiáda ZŠ MC Handlová



Aj v tomto roku boli navštíviť 
členovia Združenia miest a obcí 
hornej Nitry výstavu cestovného 
ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2013, 
ktorá sa organizuje na Slovensku 
už devätnásť rokov, spolu s veľtrhom 
gastronómie Danubius Gastro a 
výstavy Poľovníctvo a oddych a 
Wellness a fitness.

Vo štvrtok 24.1.2013 bola výstava 
otvorená pre odbornú verejnosť. 
Partnerským regiónom výstavy bol 
Žilinský samosprávny kraj. Otváracieho 
ceremoniálu na výstavisku INCHEBA 
v Bratislave sa zúčastnil prezident SR 
Ivan Gašparovič, minister PRV SR  
Ľubomír Jahnátek,  štátny tajomník 
MDV RR SR František Palko, generálny 
riaditeľ Incheba,a.s. Alexander 

Rozin, primátori a starostovia miest 
a obcí na Slovenska. Výstavy sa 
tradične zúčastňujú predsedovia 
samosprávnych krajov. Stánok TSK, 
ktorý sa v tomto  roku niesol pod 
heslom Kraj pohody s podtitulom 
VESMÍR NA DOSAH (planetárium 
v Partizánskom si pripomína 25- 
rokov od svojho otvorenia)  otvoril 
predseda Pavol Sedláček. Neskôr 
venoval svoj čas primátorom miest 
Bojnice Františkovi Támovi, Handlovej 
Rudolfovi Podobovi a starostom miest 
obcí na hornej Nitre.
Handlová sa prezentovala propagač- 
nými materiálmi nášho regiónu 
v rámci časti horná Nitra v stánku 
TSK.  Stánok TSK, kde sme nechali 
aj bulletiny o našich ubytovacích 
zariadeniach a možnosti rekreovania, 

ktoré priplavil TIK ZOHD, žil vo štvrtok 
aj kultúrou z nášho regiónu. V prvý 
deň veľtrhu oživil stánok semifinalista 
súťaže SuperStar Jerguš Oravec, 
mažoretky z Prievidze, naši folkloristi 
s trombitmi – spevácky súbor 
Hájiček z Chrenovca – Brusna, drotár 
a sokoliari z Bojníc. Pripravená bola aj 
ochutnávka vín z nášho regiónu.
Hlavným cieľom návštevy  výstavy 
bolo získať informácie o praktickom 
fungovaní Oblastných organizácií 
cestovného ruchu na Slovensku, 
ktoré vznikli v minulom roku po 
účinnosti Zákona o cestovnom ruchu. 
Ročná prax potvrdila predpokladané 
úskalia. Najväčším problémom 
je  zosúladenie aktivít v regiónoch 
medzi podnikateľskými subjektmi, 
inštitúciami a záujmovými skupinami. 

Rozvoj cestovného ruchu je behom 
na dlhé trate.  Podľa vyjadrenia 
OOCR Smolenice, by veľmi pomohlo, 
keby sa v praxi podarilo všetkých 
zúčastnených nakloniť myšlienke, že 
sa regióny vedia presadiť a rozvíjať 
v oblasti CR len vtedy, ak všetci reálne 
uveria myšlienke spolupráce. Mesto 
Handlová v súčasnosti nie je členom 
žiadnej OOCR. Myšlienka rozvoja 
cestovného ruchu aj takouto formou 
je však stále aktuálna. V súčasnosti 
sa pripravuje novela zákona o CR 
a ostáva dúfať, že legislatíva 
napomôže postupne rozvoju aj tých 
oblastí Slovenska, ktoré cestovný ruch 
budujú od nuly a nedostali do vienka 
či už výnimočný historický alebo 
prírodný skvost, majú však svoje 
tradície a majú čo ponúknuť. 
Viac o výstave na www.handlobva.sk.  

JP
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Vážení Handlovčania, v stálej 
rubrike vám opäť prinášame 
rokovania primátora mesta 
v mesiaci január  2013. Témy 
stretnutí sú i pre vás ukazo-
vateľom, v akých smeroch sa 
snaží vedenie mesta o rozvoj 
Handlovej. 
Primátor mesta absolvoval:

• Pracovné rokovanie s kronikárkou 
mesta Handlová Mgr. Ing. Janou 
Oswaldovou, MsÚ Handlová

• Pracovné rokovanie so zástupcami 
Prima banky a.s.  Ing. Mendelom a Ing. 
Mačekom
Téma rokovania: úverová služba mes-
ta Handlová, MsÚ Handlová

• Pracovné rokovanie s predsedom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavlom Sedláčkom 
Téma rokovania: školstvo, sociálna 
oblasť a doprava v meste Handlová, 
TSK Trenčín

• Pracovné rokovanie s generálnou 
riaditeľkou hlavného pamiatkového 

úradu SR Dr. Katarínou Kosovou
Téma rokovania: kultúrne pamiatky na 
území mesta Handlová, MK SR

• Pracovné rokovanie s generálnym 
riaditeľom sekcie geológie a prírod-
ných zdrojov Mgr. Rastislavom Ryba-
ničom, MŽP SR
Téma rokovania: Vrt RH1 Handlová

• Pracovné rokovanie so zástupcami 
HBP Prievidza a.s. Dr.h.c. Ing. Petrom 
Čičmancom, Ing. Stanislavom Gur-
ským, riaditeľom Slovenského ban-
ského múzea Dr. Jozefom Labudom a 
generálnou riaditeľkou sekcie geológie 
a prírodných zdrojov MŽ SR RNDr. 
Vlastou Jánovou, MsÚ Handlová
Téma rokovania: dobudovanie expozí-
cie banského múzea v Handlovej

• Pracovné rokovanie s riaditeľom 
TUBAU, a.s. Ing. Miroslavom Hromád-
kom, MsÚ Handlová
Téma rokovania: podpora OZ Hand-
lovský banícky spolok

• Novoročné stretnutie Spoločného 
obecného úradu a starostov obcí 
handlovskej doliny, MsÚ Handlová

Téma rokovania: kompetencie SoÚ, 
spolupráca obcí

• 26. zasadnutie mestskej rady
• Zasadnutie organizačného štábu 
– Pochod vďaky Cigeľ-Handlová
Téma rokovania: spresnenie orga-
nizačného zabezpečenia k podujatiu 
Pochod vďaky SNP

• Zasadnutie organizačných štábov 
k podujatiam 100. rokov železnice 
Prievidza-Handlová a VI. Handlovský 
Šachtág, MsÚ Handlová

• Pracovné rokovanie so zástupcami 
podnikateľských subjektov na území 
mesta Handlová
Téma rokovania: Problematike podni-
kateľského prostredia v Handlovej

• Pracovné rokovanie s generálnym 
riaditeľom TMG, a.s. Ing. Miroslavom 
Tomanom, Prievidza,
Téma rokovania: spolupráca s mes-
tom 

• Stretnutie organizačného štábu 
k vyhodnoteniu Pochodu vďaky SNP, 
MsÚ Handlová

• Prijímanie občanov mesta: spolu 
vybavených 30 stránok, MsÚ Hand-
lová 

Podujatia, akcie, 
spoločenské aktivity: 

• Novoročné privítanie baníc-
kych spolkov a cechov Slovenskej 
a Českej republiky u prezidenta 
Slovenskej republiky, Primaciálny 
palác Bratislava

• Vernisáž výstavy Handlovčana 
Jána Procnera pri príležitosti jeho 
životného jubilea a otvorenia vý-
stavy Banícka symfónia v dreve, 
Hornonitrianske banské múzeum 
Prievidza

• Účasť a kladenie vencov a 
osobné stretnutie s veľvyslancom 
ruskej federácie na Slovensku 
Pavlom Maratovičom Kuzneco-
vom pri príležitosti konania Pocho-
du vďaky SNP, Cigeľ

• Účasť na výstave cestovného 
ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2013, 
Incheba Bratislava

• Účasť na VI. Šachtágu HBS, DK 
Handlová

JP

Z rokovaní primátora mesta

Na výstave cestovného ruchu sa dozviete vždy niečo nové 

Pozvánka 
na mestské zastupiteľstvo 
v Handlovej
Primátor mesta Handlová 
Ing. Rudolf Podoba zvoláva 
mestské zastupiteľstvo 
na štvrtok  28. februára 2013 
o 14.00 h do Veľkej zasadacej 
miestnosti MsÚ Handlová.
Pozvánku s programom nájdete 
na www.handlova.sk, vo 
vývesnej tabuli pred MsÚ a na 
plagátových plochách mesta. 
Rokovanie poslaneckého zboru 
je verejné.

Vynikajúci pedagóg 
Poznáte ho? Nominujte!
Dobrý pedagóg dáva do života 
nielen vedomosti, ale aj dobrú 
výchovu a právom si zaslúži naše 
uznanie a verejné ocenenie. Po-
znáte takého pedagóga a chcete 
mu prejaviť vďaku?  Pošlite návrh 
na jeho ocenenie.

Združenie obcí Handlovskej doliny 
bude pri príležitosti Dňa učiteľov 
v marci 2013 udeľovať ocenenie 
,,Vynikajúci pedagóg “. Ocenenie je 
udeľované v štyroch kategóriách za:
- celoživotnú prácu a prínos 

pre rozvoj školstva, výchovy a vzde-
lávania, 
- prínos a úspechy dosiahnuté vo 
výchovno-vzdelávacom procese, 
- prínos a prácu v oblasti  výchovy 
a mimoškolskej činnosti s deťmi a 
mládežou, 
- osobnú angažovanosť a pedago-
gickú tvorivosť. 

Ocenenie možno udeliť aj in me-
moriam.
Kandidátov na ocenenie môžu na-
vrhovať školy, školské zariadenia, 
zriaďovatelia škôl a verejnosť. 

Všetky dôležité informácie o spôso-
be navrhovania kandidátov a výbere 

ocenených sú uvedené v štatúte, 
ktorý nájdete webovej doméne mes-
ta Handlová www.handlova.sk alebo 
Združenia obcí handlovskej doliny 
(TIK) www.handlova.info. 

Návrh na udelenie ocenenia je 
potrebné doručiť najneskôr do 14. 
februára 2013 v písomnej podo-
be na adresu: Spoločný školský 
úrad v Handlovej, MsÚ Handlová, 
Námestie baníkov 7, 972 51 
Handlová, Obálku označte heslom 
Návrh  na ocenenie „Vynikajúci pe-
dagóg 2013“ alebo elektronicky na 
e-mail: skolskyurad@handlova.sk, 
predmet správy: Návrh na ocene-
nie „Vynikajúci pedagóg 2013“.



4 Handlovské         noviny

100. rokov predĺženia 
železničnej trate Prievidza – Handlová
 Vydajte sa na cestu parným vlakom 16.2.2013
Pozývame k výročiu trate Prievidza – Handlová

Navštívte v Handlovej ...
V sobotu 16.2.2013 pozývame na celodenné podujatie 
na železničnú stanicu do Handlovej ako spomienku na 
príchod prvého parného vlaku. Okrem cesty parným 
vlakom môžete navštíviť:
Výstavu Železnica očami detí, uvedenie do života príle-
žitostnej pečiatky. Lístky budú v predpredaji v TIK ZOHD 
Handlová, UL. SNP, tel.: Tel. kontakt: +421(0) 46/ 381 
10 16, +421 (0) 905 977 951 , tik@handlova.info od 
začiatku februára do 13.2.2013. Lístky sa budú dať 
zakúpiť len v predpredaji, nakoľko kapacita vlaku je 
obmedzená. Cena lístku pre dospelých je 6 €, pre deti 
3 € a výťažok pôjde na opravu parnej lokomotívy, ktorá 
v tomto roku bude musieť podstúpiť celkovú revíziu. 
Celý program nájdete na www.handlova.sk. 

Navštívte v Prievidzi ...
Významný medzník si pripomenieme výstavou na 
pôde Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, ktorá bude 
otvorená vernisážou vo štvrtok 14.2.2013. Výstava 
prezentuje nielen roky náročnej výstavby, ale prinesie 
poznanie nutnosti stavania železničných spojení, vedúci 
k následnému spriemyselňovaniu Slovenska na začiat-
ku 20. storočia. Poznanie  o  výstavbe a prevádzke na 
tejto storočnej trati, spoločne s modelmi železničných 
lokomotív či vozňov z rokov prevádzky a predmetmi 
s tématikou železníc bude otváracím podujatím spo-
mienkového víkendového programu. V Prievidzi budete 
môcť navštíviť aj výstavu k 100. výročiu železničného 
depa a výstavku Parostrojného spolku spojenú s kul-
túrnym programom na železničnej stanici v Prievidzi 
v sobotu 16.2.2013.
Program pripravili v spolupráci, mesto Handlová, mesto 

Prievidza, HBP a.s. Prievidza,  
Handlovský banícky spolok, 
Spevácky súbor Grünwald, 

Železnice SR, Klub priateľov železníc na hornej Nitre, 
Prievidzský parostrojný spolok, Karpaty Art Gallery, 
Michal Hertlík, Rudolf Cigánik a ďalšie subjekty a jed-
notlivci.
Z histórie železnice  
Po roku 1909 sa malá poľnohospodárska obec, pod 
vysokými sopečnými kopcami Veľkého, Malého Griča 
a Vtáčnika, založená nemeckými kolonistami zásadne 
zmenila. Bohaté ložisko hnedého uhlia predurčilo vývoj 
na celé 20. storočie nielen v Krickerhau – Nyitrabánya – 
Handlovej, ale aj na hornej Nitre, Slovensku a v Európe.  
Z neznámej obce sa pomaly stávalo banícke mestečko,  
do ktorého začali prichádzať noví obyvatelia za prácou 
do bane a hľadaním osobného šťastia. 
Krátko po spustení priemyselnej ťažby uhlia museli  
majitelia banského podniku vyriešiť problém prepravy 
vyťaženej suroviny. Potrebovali zabezpečiť odbyt uhlia 
a vybudovať systém pravidelného expedovania vyťaže-
ného uhlia k zákazníkom. Iba dva roky sa uhlie vyťažené 
z prvých banských polí dopravovalo do Prievidze vozmi 
ťahanými koňmi. Odtiaľ sa nákladnou súpravou ťahanou 

parným rušňom prepravilo vybudovaným železničným 
spojením  až do Nových Zámkov po železnici spájajúcej 
Prievidzu s Veľkými Bielicami, vybudovanou v roku 

1896.  

Vedenie Západouhorskej kamenou-
hoľnej spoločnosti stálo po spustení 
priemyselnej ťažby uhlia pred roz-
hodnutím, ako vyťažené uhlie čo 
najrýchlejšie dopraviť k zákazníkom. 
Predĺženie železničného spojenia 
z Prievidze do Handlovej bolo rieše-
ním, ktoré sa rýchlo začalo realizovať 
a sen o železnici v Handlovej sa stával 
skutočnosťou. 
S výstavbou samotného železničného 
spojenia sa začalo v roku 1911, 
smerom zo stanice Privigye – Boj-
nóc furdö (Prievidza) do Nyitrabánya 
– Krickerhau (Handlová). Prvá jazda 
v drevených vozňoch ťahaných 
parnou lokomotívou zasneženým 

údolím proti toku riečky Handlovky  sa uskutočnila 15. 
februára 1913. V tento deň bol pod dreveným banským 
triedičom naplnený handlovským uhlím prvý vagón. 
Po prvýkrát zapískala para variaca sa v parnom kotly 
lokomotívy.  

Trať dlhá 19,2 km, vychádzajúca zo stanice Prievidza 
prechádza smerom na juh v miernom stúpaní so za-
stávkami v Malej Čausy, Chrenovci, Jalovci a Ráztočne. 
Po prejazde Handlovským tunelom dlhým 132,6 m 
celá trať prudko stúpne v sklone 15 ‰ na Handlovský 
viadukt. Približne 200 m dlhý most, postavený v oblúku 
na šiestich andezitových kameňoch vo výške 20 m 
prepojuje údolie Žiar a Vtáčnik. Konečnou stanicou až 
do 21. decembra 1931, kým nebola vybudovaná trať do 
Hornej Štubne,  bola stanica v Handlovej.  
Stanica bola vybudovaná v tesnej blízkosti banského 
podniku. Pre účely rýchlej prepravy a nakladania 
vyťaženého handlovského zlata bol postavený banský 
triedič uhlia, unikátna a jedinečná industriálna stavba 
postavená pre účely expedovania uhlia. 

Keď v Handlovej zapískal vlak

Koncom roku 2012 mesto Han-
dlová dokončilo projekt s ná-
zvom „Druhý realizačný projekt 
Programu revitalizácie krajiny 
a integrovaného manažmentu 
povodí Slovenskej republiky 
pre rok 2011 – Revitalizácia 
poškodených častí a ochrana 
intravilánov obcí“, finančne pod-
porený Úradom vlády SR. 

V rámci projektu sa na Ul. SNP 
vybudovali vodozádržné opatrenia. 
Celý princíp je založený na od-
vodnení a zadržaní dažďovej vody 
vsakovacími boxmi, čo bol pre danú 
lokalitu vzhľadom na stiesnené po-
mery jediný možný systém odvod-
nenia.  Voda je zachytená priečnymi 
líniovými odvodňovacími žľabmi do 
zberného potrubia, ktoré je následne 
zaústené do vsakovacích boxov. 
Boxy sú umiestnené pod zemou, 
prvý v objeme 16m3 v priestoroch 

areálu Klubu dôchodcov a druhý 
v priestore ihriska v objeme 20m3. 
Vybudované opatrenia  podporujú 
aj stanovenia Európskej rámcovej 
smernice o vodách.
Koncom marca 2013 je plánované 
vyhlásenie výzvy v rámci 2. pro-
gramového obdobia 2009-2014 
grantov EHP a Nórska, programu 
SK02 „Prispôsobenie sa zmene 
klímy – prevencia povodní a sucha“. 
Región horná Nitra je jedným zo zá-
kladných komponentov programu, 
do ktorého je alokovaných zhruba 
3,2 mil. EUR. Mesto Handlová je 
oprávneným žiadateľom, jednou 
z podmienok je však minimálne 
spolufinancovanie vo výške 15% z 
celkových výdavkov na projekt. Či 
už ako žiadateľ, alebo ako partner 
žiadateľa o grant, mesto sa chce 
zapojiť aj do tohto programového 
obdobia a verí, že bude úspešné ako 
v tom predošlom.

Regionálny rozvoj,  Foto: reg. rozvoj     

Protipovodňové opatrenia v Handlovej
Vybudovanie vodozádržných opatrení na Ul. SNP

Stavebné práce na ul. SNP
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V mesiaci február 2013 sa 
budú jednotlivé zložky zvážať 
nasledovne: 

Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec
 papier 6. a 20.2. 2013
 plasty 13. a 27.2.2013
Mestská časť Morovno, dolný 
koniec
 papier 1.2. a 15.2. 2013
 plasty 8. a 22.2.2013

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. Kalen-
dáre zvozu nájdete aj na stránke 
www.handlova.sk.
ktuálny kalendár nájdete aj na 
www.handlova.sk, Kam s odpa-
dom v Handlovej.    

Zber veľkoobjemného 
odpadu sa  nebude 

 realizovať ani 
v mesiaci  február 2013

Handlovčanom aj naďalej odpad 
bezplatne prevezmú na skládke
Mesto Handlová ďakuje vopred 
všetkým Handlovčanom za vyu-
žitie jestvujúcej bezplatnej služ-
by, v rámci ktorej môžu umiestniť 
veľkoobjemný odpad na skládku. 
Obyvatelia Handlovej môžu 
veľkoobjemný odpad doniesť 
na skládku odpadov Handlová 
(Ul. Na Scheiblingu), niektoré 
druhy odpadov môžu doniesť aj 
na skládku na Ul. Potočná, kde 
bude odpad Handlovčanom, po 
preukázaní sa občianskym preu-
kazom, bezplatne prevzatý. 
Viac aj na www.handlova.sk, 
Kam s odpadom v Handlovej.

Odpad, ktorí vyložíte vedľa 
kontajnera, je považovaný za 
čiernu skládku.
V Handlovej majú možnosť 
všetci umiestniť odpad tak, aby 
čierne skládky nevytvárali. Mesto 
má povinnosť likvidovať čierne 
skládky v meste a môže sank-
cionovať tých, ktorí ju vytvorili. 
Páchateľ je však často nezná-
my, nikto ho nevidí. Nebuďme 
ľahostajní. Finančné dôsledky 
znášame všetci. V prípade, že 
ste svedkom vytvárania skládky, 
kontaktuje priamo hliadku MsP 
Handlová 0905 499 384 alebo 
168 00, resp. referát životného 
prostredia MsÚ 046 519 25 13.

Zvoz separovaných zložiek odpadu 

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

Júlia  Púpalová
Anna  Kršková
Jaromír  Laučík
Peter Lekár
Božena  Muchová
Jaroslav  Slimák
Mária  Gabalová
Pavel  Kothaj
Lýdia  Potančoková
Anna  Ravingerová
Mária  Arendášová
Gizela  Balážová
Margita  Grófová
František Halomi
Elena  Kolesárová
Anna  Kubovčíková
Vlasta  Maľová
Gertrúda Nízlová
Jozef  Novotný
Oľga  Pernicová
Ján  Procner
Emília  Šabíková
Alena  Valentová

 Narodené detičky 
december 2012/január 2013

Peter  Luky
Samuel  Schwarcz
Matej  Flux
Nina  Sklenková
Nela  Ištoková
Kamila  Brngálová
Nina  Bučková
Esther  Tonhajzerová 
Jarmila  Vicanová
Nina  Konczová

Opustili nás  
december/január 2012

Viliam Ulbrik  79 r.
Igor Babjak  45 r.
Gabriel Kmeť  78 r.
Jaroslav Trangoš  81 r.
Ľudmila Reichová  73 r.
Jozefína Turčanová  91 r.
Mária Csányiová  88 r.
Margita Vicanová  80 r.
Mária Pazderová  85 r.
Jozefína Fatáková  42 r.
Magdaléna Marková  85 r.
Anna Nemcová  86 r.

Koľko má Handlová obyvateľov?
Podľa evidencie obyvateľstva k 1.1.2013 má Handlová 17 594 obyvateľov.
Za rok 2012 štatistika nášho mesta vyzerá takto: 
 

Počet obyvateľov   Muži Ženy Spolu
k 1.1.2012   8974 8711 17 685
narodení    73 71 144
zomretí    91 92 183
prisťahovaní   105 100 205
odsťahovaní   127 130 257
Počet obyvateľov k 1.1.2013 8934 8660 17 594

Novootvorené prevádzkárne 
v decembri  2012
Vedenie účtovníctva, Lipová 8

Zrušené prevádzkárne 
v decembri  2012
Predajňa hračiek
 Podnikateľský inkubátor  
Predajňa odevov
 Námestie baníkov 2

OZNÁMENIE 
S t r e d o s l o v e n s k e j 
energetiky a.s.
o odstraňovaní a okliesňovaní 
stromov a iných porastov, ktoré 
ohrozujú bezpečnosť a prevádz-
ku elektrických vedení v zmys-
le zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny

Mesto Handlová zastúpené od-
delením výstavby, ÚP, dopravy a 
OŽP, týmto oznamuje občanom 
mesta Handlová, že Stredoslo-
venská energetika a.s. ako pre-
vádzkovateľ elektrických vedení 
nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Mesta Handlová, bude reali-
zovať v termíne január - apríl 2013 
odstraňovanie a okliesňovanie 
stromov a iných porastov, ktoré 
ohrozujú bezpečnosť a prevádzku 
elektrických vedení. 

Zároveň vyzývame občanov 
– vlastníkov pozemkov pod elek-
trickým vedením nízkeho napätia, 
aby umožnili zamestnancom SSE 
a.s. (alebo osobám, ktoré sú na 
to od SSE a.s. písomne splno-
mocnené) vstup na ich pozemky, 
za účelom odstránenia stromov 
a porastov, ktoré ohrozujú bezpeč-
nú prevádzku elektrického vedenia. 
Drevná hmota, ktorá zostane po 
vykonaní odstránenia alebo ok-
liesnenia stromov, patrí vlastníkovi 

pozemku a bude mu ponechaná.
Zároveň upozorňujeme občanov, 
že podľa zákona o energetike č. 
656/2004 Z. z., je zakázané pod 
elektrickým vedením:
1. zriaďovať stavby, konštrukcie 
a skládky,
2. vysádzať a pestovať trvalé po-
rasty s výškou presahujúcou 3 m,
3. vysádzať a pestovať trvalé po-
rasty s výškou presahujúcou 3 m 
vo vzdialenosti od 2 m od krajného 
vzdušného vedenia,
4. uskladňovať ľahko horľavé ale-
bo výbušné látky,
5. vykonávať činnosti ohrozujúce 
bezpečnosť osôb a majetku,
6. vykonávať akékoľvek činnosti 
ohrozujúce elektrické vedenie.

JP

Kurzy v Handlovej pre každého     
Help, n.o. vo februári 2013 otvára nasledovné 
kurzy:
• 18.02.2013 -  Základný kurz  zvárania  Z – M1   
  (zváranie  CO2 )                 
• 20.02.2013 - Anglický jazyk pre začiatočníkov 
• 22.02.2013 - Počítačový kurz pre   
  začiatočníkov

• 25.02.2013 -  Opatrovanie s nemčinou pre  
   opatrovateľov
• rôzne termíny - Kurz obsluhy motorových   
   vozíkov
Bližšie informácie a prihlásenie sa do kurzu:
Help, n.o. Handlová, Námestie baníkov 8 (nad MsP,  
2. posch.)
tel.: 0905 884 813; e-mail: kmetova@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk

Vodičské preukazy budú 
mať obmedzenú platnosť 
Zavedenie vydávania nových 
vodičských preukazov si vyžiadalo 
vykonanie úprav v informačnom 
systéme polície. Nové vodičské 
preukazy  sa začali vydávať od 
pondelka 21. januára 2013. 
Bližšie informácie na
www. handlova.sk
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Mestská polícia informuje.....
Sťahovanie nášho centra sa 
trochu oddialilo z dôvodu 
potrebných úprav v DK 
Handlová. Budeme vás však 
informovať o ďalšom postupe. 
Pozrite sa, čo všetko budeme 
robiť vo februári pre širokú 
verejnosť. Stále pokračujeme 
vo vzdelávaní našich škôlkarov  
ABC na PC, organizujeme 
športové postupové súťaže a 
8. februára  sa u nás v Relaxe 
bude konať Venček - slávnostný 
ples určený  absolventom 
Kurzu spoločenského tanca 
a spoločenskej výchovy a ich 
rodičom.
Čo by ste si nemali nechať ujsť:
17.2.2013, od 15,00 h.  
Veľký detský karneval v CVČ, 
určený pre deti z mesta
23. 2.2013 „Studený kamarát“ 
– súťaž v stavaní snehuliakov pre 
rodiny s deťmi, Remata svah pri 
Chemickej. Turisticko-zábavné 
podujatie pre rodiny s deťmi.

CVČ Relax 
pozýva informujeMestská polícia zaznamenala 

za mesiace december 2012 
– január 2013 (od 19.12.2012 
do 20.1.2013) celkom 425 
udalostí. 
Zaevidovaných bolo 64 priestupkov, 
z ktorých bolo  33 priestupkov 
oznámených občanmi mesta. Za 
uvedené obdobie bolo zistených 20 
dopravných priestupkov, pri ktorých 
v štyroch prípadoch použili príslušníci 
TPNZOMV, tzv. papuču.
Priestupky porušením VZN:
VZN č. 4/2012 (4/2005)  o nakladaní 
s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom – 4 priestupky, 
VZN č. 10/2005 na úseku  chovu 
a držania psov na území mesta 
–  5 priestupkov, VZN č. 6/2010 
o dodržiavaní verejného poriadku 
a verejnej čistoty – 2 priestupky, VZN 
č. 9/2010 o parkovaní v meste – 1 
priestupok. 
Proti majetku boli zistené alebo 
oznámené 4 priestupky.  Zákroky sa 
vykonávali aj na úseku verejného 
poriadku, kde MsP riešila 9 priestupkov, 
z ktorých bolo 5 prípadov rušenia 
nočného kľudu, 2 prípady boli na úseku 
verejného pohoršenia a 2 priestupky 
boli na úseku znečistenia verejného 
priestranstva.  Proti občianskemu 
spolunažívaniu rieši MsP 1 priestupok. 
V 16. prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach 
chovu psov (nezabránenie voľnému 
pohybu psa, neprihlásenie psa do 
evidencie).  V 1 prípade bol porušený 
zákon 377/04 o ochrane nefajčiarov. 
Pre podozrenie zo spáchania trestného 
činu bol 1 priestupok odovzdaný OOPZ 
Handlová. Príslušníci mestskej polície 
odchytili  18 túlavých psov, ktorí 
boli umiestnení v útulku. MsP vrátila 
8 psov pôvodným majiteľom a  6 
psov si z útulku zobrali noví majitelia. 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 121 zákrokov a 44 výjazdov 
k narušeným monitorovaným 
objektom. V 2 prípadoch boli pri 
výkone služby použité donucovacie 
prostriedky. Kamerovým systémom 
bolo zistených  9 priestupkov a 
udalostí. Na žiadosť OOPZ Handlová, 
HaZZ a tiesňovej linky 112 bolo 
príslušníkmi MsP vykonaných 23 
zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za 
obdobie od 19.12.2012 do 
20.01.2013
             

28.12.2012 o 11:15 hod. - tel. 
oznámila občianka mesta, že 
v kontajneri na komunálny odpad 
našla uhynutú srnku. Po príchode na 
miesto zistené, že oznam sa zakladal 
na pravde. V kontajneri sa nachádzala 
hlava a koža zo srnky. Na miesto bola 
privolaná hliadka OOPZ pre podozrenie 
zo spáchania TČ pytliactva, ktorá si 
vec na mieste prevzala. 

28.12.2012 o 19:00 hod. 
– tel. oznámené z NsP, že na JIS 
sa nachádza muž, ktorého ošetrili 
a nechce opustiť NsP. Po príchode na 
miesto muž ležal na oddelení na zemi 
a podľa slov ošetrujúceho personálu si 
vytrhal všetky infúzie a spadol na zem, 
kde si poranil obočie a mal zakrvavenú 
tvár. Odmietal akékoľvek ošetrenie 
a stupňovala sa u neho agresivita. 
28.12.2012 o 19:45 hod. - hliadka 
pri kontrole osoby v areáli NsP 
spozorovala, ako sa osoba snaží 
opätovne dostať do objektu, pričom 
búcha na dvere a vykrikuje. Na mieste 
sa nachádzal aj personál, ktorý sa 
snažil osobu z objektu vytláčať, 
nakoľko bola agresívna. Hliadka znovu 
posadila menovaného na lavičku 
a kontaktovala jeho príbuzných, ktorí 
zabezpečili jeho dovoz domov. 
3.1.2013 o 6:21 hod. - tel. požiadala 
stála služba OOPZ Há o zabezpečenie 
miesta činu – vlámanie do novinového 
stánku na Ul. MC. Na mieste zistené, 
že neznámy páchateľ v noci rozbil 
sklo zadných dverí, pričom odcudzil 
neznámy počet balíčkov cigariet. Vec 
rieši OOPZ.
3.1.2013 o 8:25 hod. – tel. požiadala 
stála služba OOPZ o súčinnosť 
– preverenie oznamu, podľa ktorého 
sa mala po hlavnej ceste pri ČS 
Slovnaft pohybovať podnapitá osoba 
a ohrozovať cestnú premávku. Osoba 
mala smerovať na Ráztočno. Hliadka 
osobu spozorovala na Prievidzskej 
ulici. Hliadka zistila totožnosť muža, 
išlo o občana Ráztočna. Uviedol, že 
ide domov stopom. Bol upozornený, 
aby neohrozoval bezpečnosť cestnej 
premávky a vodičov. Oznámené na 
stálu službu OOPZ.
4.1.2013 o 13:40 hod. - stála 
služba OOPZ požiadala o preverenie 
oznamu, kde na Ul. Prievidzskej 
malo dôjsť k fyzickému napadnutiu. 
Na mieste hliadka MsP zistila, že 
oznamovateľku fyzicky napadla jej 
suseda. Podozrivá zaklopala na dvere 
poškodenej a bez vyzvania vošla do 
jej bytu, pričom sa ukryla a zamkla 
u nej na WC. Po niekoľkých výzvach 
otvorila dvere a chytila susedu 
za pravú ruku a násilím ju ťahala 
z bytu von, pričom jej spôsobila na 
tejto ruke zranenie. Oznamovateľka 
odmietla lekárske ošetrenie. Hliadka 
po príchode na miesto videla na 
schodoch domu na prízemí podozrivú 
ženu v župane, uterákom si zakrývala 
celú hlavu. Na otázky príslušníkov MsP 
neodpovedala, bola dezorientovaná 
a rozprávala nesúvisle. Neskôr otvorila 
svoj byt a rozprávala sa tam sama 
so sebou. Pokúsila sa napadnúť aj 
okoloidúce dievča, v čom jej však 
hliadka zabránila. Hliadka na mieste 
dospela k podozreniu, že osoba nie 
je pri zmysloch a preto privolala na 
miesto lekársku pomoc. Po príchode 
lekára na miesto začala byť agresívna, 
začala ohrozovať policajtov aj lekára.  

Z dôvodu bezpečnosti a ochrany 
zdravia jej boli nasadené služobné putá, 
pričom bolo nutné použiť donucovacie 
prostriedky – hmaty a chvaty. Osoba 
bola vyvedená pred dom a naložená do 
vozidla RZP. Hliadka OOPZ zabezpečila 
asistenciu pri prevoze podozrivej do 
NsP Bojnice.
14.1.2013 o 18:05 hod. - telef. 
oznámené, že na Majerníkovej ulici leží 
neznáma žena pod vplyvom alkoholu. 
Na mieste bola zistená totožnosť 
ženy, ktorá nedokázala sama chodiť. 
Hliadka sa telefonicky skontaktovala 
s jej priateľom, ktorý jej volal na mobil 
a dohodla sa s ním, že si pre ňu príde. 
Vec v riešení MsP. 
16.1.2013 o 8:30 hod. – na útvare 
MsP bolo oznámené, že na dome 
kultúry je rozbitá sklenená výplň na 
okne. Prehratím kamerového záznamu 
bolo zistené, že 15.1.2013 v čase 
okolo 20:00 hod. sa pri dome kultúry 
guľovala skupinka osôb, pričom 
jedna z nich hodila snehovú guľu do 

sklenenej výplne, ktorá sa následkom 
toho rozbila. Šetrením sa podarilo 
zistiť totožnosť osoby, ktorá sa ku 
skutku priznala. Vzhľadom k tomu, že 
sa nejednalo o úmysel, priestupok bol 
odložený záznamom. Vzniknutú škodu 
priestupca uhradí.  
18.1.2013 o 13:20 hod. – sa dostavil 
občan mesta a oznámil, že koryto 
rieky Handlovka je znečistené kožami 
zo zajacov. Hliadka na mieste zistila, 
že oznámenie sa zakladá na pravde. 
Šetrením bol zistený páchateľ, ktorý 
do koryta Handlovky odhodil kože zo 
zajacov. Verejné priestranstvo si osoba 
vyčistila a  priestupok bol vybavený na 
mieste v blokovom konaní. 
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.

Dve percentá 
pre Základnú umeleckú školu 

v Handlovej
Občianske združenie „NAŠA 
ZUŠKA“ je poberateľom 2% z dane.
 2% z vašich daní  pomôže skvalitniť 
výchovno-vzdelávací proces. Vami 
poukázaná suma bude použitá 
na rozvoj umeleckej činnosti 
žiakov ZUŠ a vybavenie školy. 
Vyplnené tlačivo môžete priniesť 
na sekretariát ZUŠ alebo odovzdať 
triednemu učiteľovi:
zamestnanci do 30. apríla 2013
právnické osoby alebo fyzické 
osoby, ktoré si sami podávajú DP 
priložia vyhlásenie k daňovému 
priznaniu do 31. marca 2013

Tlačivá sú k dispozícii v ZUŠ 
Handlová, u triedneho učiteľa 
a na webovej stránke školy 
zusha@estranky.sk  Ďakujeme! 
Vaša ZUŠKA

Zo školského diára 
Jarné prázdniny 
(Trenčiansky kraj)
Prázdniny sa začínajú 25.februára 
2013 (pondelok) a končia 1. 
marca 2013 (piatok). Vyučovanie 
po prázdninách sa začína 4.marca 
2013 (pondelok). Materská 
škola prevádzku zabezpečuje 
v Materskej škole, Ul. SNP 27, 
Handlová. Ostatné elokované 
triedy materskej školy budú mať 
prerušenú prevádzku. 

Základná škola, Morovnianska 
cesta Handlová Vás pozýva na

Školský 
ples,
ktorý sa uskutoční 
v sobotu 
9. februára 
2013 o 19.00 h

v priestoroch SOŠ v Handlovej
Vstupné: 15 eur.
V cene je zahrnuté: prípitok, večera, 
káva, minerálka, kapustnica

Tešíme sa na Vašu účasť. Vstupenky 
si môžete zakúpiť v ZŠ MC 
Handlová Kontakt: 046/5476498, 
Email: zsmcha.e@gmail.com.
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Areál Senior centra zvonku nado-
budol kontúry dokončenej stavby 
a obyvatelia sa pýtajú kedy sa 
spustí prevádzka, kto tam bude 
pracovať, kto budú klienti, ako je 
to s termínmi. Zatiaľ je celý pro-
jekt realizovaný v časovom slede 
tak, ako bol naprojektovaný.

Budova už stojí , nie je však 
zariadená ...
V súvislosti s dokončovaním 
stavebných prác na zariadení 
sociálnych služieb SENIOR CENT-
RUM - komplex sociálnych služieb 
v Handlovej (ďalej Senior centrum) 
na Ulici M. Krššákovej v Handlovej  
stoja pred mestom viaceré úlohy. 
Samotné zariadenie bolo po staveb-
nej stránke dokončené v novembri 
2012 a v prvom polroku 2013 bude 
prebiehať zabezpečovanie interi-
érového vybavenia a vybavenia 
počítačovou technikou.
Začiatkom júla 2013 už bude 
Senior centrum plne vybavené po 
technickej stránke a pripravené 
na prevádzku. Samotné otvorenie 
zariadenia je plánované najskôr 
v januári 2014. 

Podmienky prevádzky sa 
spracovávajú, zapojiť sa 
budú môcť aj Handlovčania
Od konca roku 2012 prebieha 
prvá fáza prípravy a spracováva-
nia nového Komunitného plánu so 

SENIOR CENTRUM v roku 2013

ciálnych služieb mesta Handlová na 
najbližšie obdobie (minimálne tri až 
päť rokov). 
Do tohto plánu je postupne integro-
vaný aj projekt Senior centra, nakoľko 
takýto rozsiahly projekt zásadným 
spôsobom vstupuje do vybavenosti 
mesta v sociálnej oblasti. 
Práve z dôvodu rozsiahlosti projektu 
bude do spracovania komunitného 
plánu postupne prizývaná odborná 
i laická verejnosť. V pláne bude 
zohľadnené vytvorenie komplexu 
sociálnych služieb v Senior centre, 
vytvorenie nových služieb a pre-
hodnotenie kvality a efektívnosti 
existujúcich služieb poskytovaných 
občanom. 

Práca pre viac ako 
50 zamestnancov 
V prvom polroku 2013 bude vytvo-

rená nová nezisková organizácia, 
ktorá zastreší prevádzku celého 
zariadenia. Je to jedna z podmienok 
projektu. Zástupcom neziskovej 
organizácie budú odstúpené všetky 
žiadosti o prijatie do zamestnania, 
ktoré sú v súčasnosti v evidencii 
Mestského úradu v Handlovej. 
Od roku 2011, kedy sa začalo s vý-
stavbou Senior centra, eviduje mest-
ský úrad viac ako 300 žiadostí o za-
mestnanie, ktoré pribúdajú každým 
dňom. Prácu by malo nájsť v tomto 
zariadení 50 zamestnancov, z toho 
60 % budú odborní zamestnanci. 
Žiadosti nie je potrebné aktualizovať 
po uplynutí doby evidencie 6 me 
siacov, všetky budú považované za 
aktuálne a o spôsobe prijímania za-
mestnancov do pracovného pomeru 
a pracovných pozíciách budú obča-
nia – žiadatelia o prijatie - v predsti-

hu informovaní.  V prípade záujmu 
o zaslanie žiadosti, je potrebné ju 
zaslať s profesijným životopisom na 
adresu MsÚ Handlová, personálne 
oddelenie, Námestie baníkov 7, 972 
51 Handlová. Obálku viditeľne ozna-
čiť - Zamestnanie - Senior centrum, 
a takýto text je potrebné vpísať aj do 
žiadosti. Výber zamestnancov bude 
v plnej kompetencii novej neziskovej 
organizácie. 

Senior centrum s klientmi 
v roku 2014
Žiadosti o umiestnenie do zariadenia 
sa s ohľadom na platnú legislatívu 
nemôžu prijímať skôr ako koncom 
roka 2013. Je nevyhnutné, aby žia-
dosti neboli staršie ako tri mesiace. 
I táto oblasť bude plne v kompetencii 
novovzniknutej neziskovky. 
Ponuka sociálnych služieb, podmie 
nky prijatia do zariadenia a výška 
úhrady klienta budú zverejnené 
taktiež koncom roka 2013 nezis-
kovou organizáciou. Mesto vyvíja 
maximálne úsilie, aby úhrada za 
služby zo strany klienta bola vo 
finančných možnostiach občanov 
mesta. Financovanie zariadenia so 
100 klientmi je navyše viaczdrojové 
a je maximálnou prioritou získať 
čo najviac financií mimo rozpočtu 
mesta. 
O projekte nájdete aj informácie aj 
na www.handlova.sk/o Handlovej/ 
projekty mesta.
Regionálny rozvoj/Sociálne oddelenie, JP, 

Foto: reg.rozvoj

Už sedemdesiat rokov 
kráča po hrubej, lež 
nežnej slovenskej zemi, 
večný chlapec a skromný 
človek, rezbár a zberateľ 
Ján Procner, rodák zo 
železiarsko-pivovarskej 
obce Vyhne.  Banícka 
história malej stredo-
slovenskej obce uňho 
ovplyvnila výber remesla 
a v tele i duši driemajúce 
umelecké smerovanie. 

Bol ešte len malý, keď sa s rodičmi 
presťahovali do Handlovej, kde za-
čal po vzore svojho otca pracovať 
v bani už ako mládenec. V podzemí 
handlovskej bane odpracoval trid-
saťtri rokov. Keď niekedy koncom 
sedemdesiatych rokov 20. storočia 
privoňal k drevu a pocítil jeho pod-
dajnosť, razom k nemu mocným 
hlasom prehovorili emócie, ktoré 
vnímavý a citlivý baník vstrebal v 
hlbokej, čierno-čiernej tme a oby-
čajný človek, syn, otec a priateľ 
v kruhu svojich blízkych. Odkedy 
uzrela svetlo sveta jeho prvá dre-
vorezba, pribudlo k nej viac ako 
stopäťdesiat ďalších – „špinavých“ 
baníckych i čisto ľudských. Okrem 
lásky k bani, k tvorbe drevorezieb 
či výrobe tradičných hudobných 

nástrojov, má Ján Procner vrúcny 
vzťah i k zberateľstvu a folklóru. 
Banícke svietidlá, zbíjacie kladivá, 
vŕtačky, prilby, plakety, medaily a 
historické dokumenty, ale i fajky, 
stolárske nástroje či pamiatky na 
ďalšie tradičné remeslo handlovskej 
doliny – salašníctvo a jeho atribúty, 
medzi ktorými nechýbajú pastierske 
fujary trombity. Na tie sám aj hráva, 
spieva vo folklórnej skupine Hájiček 
z Chrenovca – Brusna a dokonca 
skladá piesne s tématikou baníctva.
Primátor mesta Handlová Rudolf 
Podoba o Jankovi Procnerovi :
“Od svojich prvých rezbárskych 
pokusov sa snažil vštiepiť do 
štruktúr dreva všetky svoje pocity a 
vnemy, ktoré mu prinášala banícka 
skúsenosť. Postupom času si našiel 
vlastný, neopakovateľný tvorivý štýl. 
Jednou z prvých prác, ktorá ho 
preslávila, bol Banícky šach, kde 
každá figúrka predstavuje inú baníc-
ku profesiu. Toto originálne dielo je 
dnes majetkom Slovenskej národnej 
galérie a je súčasťou slovenského 
národného kultúrneho dedičstva. 
Na Procnerových reliéfoch pulzuje 
banícky život v celej svojej pestrosti 
a mnohostrannosti. Vidíme baníkov, 
ktorí sa hrbia pod ťažkým nákladom, 
vidíme ich v plnom pracovnom 
nasadení, počujeme ich namáhavý 

Po
zý

va
me

Ján Procner - výstava k životnému jubileu - Banícka symfónia v dreve

dych, vidíme napnuté svaly, úsilím 
skrivené tváre a spotené chrbty, 
počujeme praskot drevenej výdrevy, 
cítime vôňu čerstvo nakopaného 
uhlia.” 
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 
pripravilo pri životnom jubileu Jána 
Procnera výstavu Banícka symfónia 
v dreve, ktorá vo výbere predstavuje 
nielen jeho drevorezbársky um, ale i 
bohatú činnosť na poli zberateľstva. 
Vernisáže výstavy sa zúčastnil 
Vladimír Buzalka – vedúci Úradu 
TSK za zriaďovateľa múzea,  Jozef 
Stopka  - poslanec TSK, primátor 
mesta Handlová  - Rudolf Podoba, 

Banícky spolok z Handlovej, spe-
vácka skupina Hájiček z Chrenovca 
Brusna a veľa priaznivcov prác Jan-
ka Procnera.  Za zvukov krásnych a 
dojímavých baníckych piesní bola 
výstava otvorená vo štvrtok 10. 
januára 2013.  Výstavné podujatie 
Banícka symfónia v dreve je ná-
vštevníckej verejnosti vo výstavných 
priestoroch múzea na Košovskej 
ceste 9 v Prievidzi sprístupnené do 
11. februára 2013. 
Viac o múzeu Jána Procnera v 
Handlovej a jeho tvorbe nájdete aj 
na www.handlova.sk .

JP + JO
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LARISA 
Sedacia súprava  Larisa, rozkladacia s úložným 
priestorom 265x165, spacia plocha 200x140, 
prevedenie ekokoža/šenil

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

�����
stará cena

�����
nová cena

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

�����
stará cena

�����
nová cena

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

�����
stará cena

�����
nová cena

�����
stará cena

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

VIAC AKO

100 
DRUHOV 

SEDACÍCH 
SÚPRAV

0917 539 165

Handlovej bola udelená 
Medaila M.R. Štefánika
Viac  ako dvadsaťročné úsilie mesta pri 
spoluorganizovaní Pochodu vďaky SNP 
mestom Handlová, ako i spoluprácu 
našej miestnej organizácie si všimla 
aj Ústredná rada Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov. Mestu 
Handlová bola udelená Medaila M. R. 
Štefánika III. stupňa za významnú činnosť 
v domácom a zahraničnom odboji, 
za dlhoročnú mimoriadne záslužnú 
prácu v orgánoch a organizáciách 
zväzu, za presadzovanie pokrokových, 
demokratických, humanitných tradícií 
odkazu boja za slobodu a proti fašizmu. 
Medaila je podpísaná predsedom SZ PB 
Pavlom Sečkárom a zaevidovaná pod 
číslom 2213 z 27.11. 2012. Primátor 
mesta Rudolf Podoba prevzal medailu 
od predsedu oblastnej organizácie  SZ 
PB Antona Vaňu na Pochode vďaky SNP 
19. januára 2013.

38. ročník Pochodu Vďaky SNP 
prekonal účasť aj v Handlovej
V Handlovej - v dome kultúry a v 
Základnej škole Morovnianska cesta  
sa zaprezentovalo  443 účastníkov 
z Handlovej a handlovskej doliny. 
Každoročne sa zvyšuje počet detí 
a  mladých ľudí, ktorí prichádzajú 
na pochod v sprievode svojich 
rodičov a pedagógov. Tento rok prišlo 
v sprievode pedagógov  40 detí zo 
Základnej školy  na Ulici Školská, 16 
žiakov zo Základnej školy Morovnianska 
cesta, 45 detí zo Základnej školy 
Ráztočno, 13 študentov z Gymnázia 

Handlová. Okrem kolektívov prišlo aj 
veľa mladých ľudí, ktorí v minulosti 
chodili so svojimi učiteľmi a teraz už 
prišli sami. Do  cieľa  prišlo dokonca 
o 58  účastníkov viac.  Niektorí sa 
zaprezentovali v Cigli, ale opätovne, 
ako minulý rok,  sa rozhodli absolvovať 
trasu  z Cigla do Handlovej, pretože 
sa im zdala zaujímavejšia. Napokon 
teda organizátori v  Handlovej  privítali 
gulášom 501 účastníkov.
 
Nadštandardný záujem 
Vo väčšiu účasť sme dúfali. Bola 
však nadšatandardná, chýbali nám 
odznaky a účastnícke listy. Účastníkom 
sa ospravedlňujeme, ale na základe 
registrácie bude všetkým, ktorí odznak 
a pamätný list nedostali,  doručený 
následne po ich výrobe.  
V  Handlovej sme v cieli oceňovali aj 
najstarších  účastníkov  –  Františka 
Hradňanského  (1936 ), Jána Blažeja 
(1936) a najmladších  účastníkov  
–  Ninku  Vilárovú (2008), Pavlínku 
Vicianovú  (2005). Všetci boli odmenení 
malými upomienkovými  predmetmi. 
Výborné snehové podmienky v tomto 
roku zase umožnili otvoriť aj lyžiarsku 
trasu z Cigľa do Handlovej, na ktorej sa 
zúčastnilo 28 lyžiarov. 
Zážitky z trasy máme veľmi pozitívne. 
Počasie fantastické, podujatie výborne 
zorganizované, výborne ochutený čaj 
na Troch studničkách, guláš fantastický 
a bolo ho dosť. Každého, či mladého, či 
starého, potešila i sladkosť a ovocie na 
doplnenie stratených kalórií. Celkovo 
prišlo na Pochod vďaky SNP 1857 
účastníkov.     Jana Polakovičová + JP

Milí rodičia, 
hľadám detičky do minikolektívu 
2-3 na ich celodenné alebo 
poldenné opatrovanie u mňa 
doma, vo veku pol roka až 5 
rokov. Sama mám 13-ročného 
syna a bohaté skúsenosti 
s deťmi. Detičky budú mať 
program dňa – kreslenie, hranie, 
modelovanie, pobyt vonku, 
podľa veku a potrieb dieťaťa. 
Strava po dohode s rodičmi. 
Ak máte iné otázky, 
neváhajte mi zavolať na 
t.č. 0908  774  591

Dobré správy 
z Handlovej
Dajte aj vy šancu dobrým 
správam predbehnúť tie zlé...
Hovorte o nich, píšte o nich...

Od februára 2013 nájdete na 
internetovej stránke mesta 
www.handlova.sk samostatnú 
podstránku Dobré správy 
z Handlovej. 
Viete o dobrých veciach, ktoré sa 
spájajú s mestom Handlová? 
V novej rubrike môžete 
poďakovať, informovať, čo dobré 
sa v našom meste stalo. Dobré 
správy, ktoré sú o Handlovej, sú 
handlovské o dobrých a šikovných 
Handlovčanoch, môžete pridať cez 
jednoduchý formulár. Od 1.2.2013 
môžete zasielať správy aj emailom 

na dobrespravy@handlova.sk. 
Dobré správy môžete zaslať aj 
poštou na adresu MsÚ - obálku 
označte Dobré správy, alebo 
doneste Dobrú správu do TIK 
ZOHD Handlová na Ul. SNP 
v Handlovej alebo priamo na 
MsÚ Handlová. Niektoré správy 
si budete môcť prečítať aj na 
stránkach mesačníka Handlovské 
noviny.
"Dobré správy z Handlovej" 
organizuje Komisia pre 
komunikáciu a informatizáciu 
pri MsZ mesta Handlová, ktorá 
zodpovedá za obsah zverejnených 
príspevkov. Správy na stránke 
mesta sú spravované správcom 
webstránky podľa pravidiel 
totožných s pravidlami na diskusii 
mesta v bodoch 1-4.

Kurzy PC 
1+1

Podnikateľský 
inkubátor ponúka 
záujemcom - začia-
točníkom počítačové 
kurzy. 

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

Ponúkam v Handlovej 
krajčírske služby, dámska 
– pánska krajčírka, oprava, 
skracovanie odevov.
Šitie, úprava bytového textilu 
(záclony, vankúše aj posteľné 
prádlo .. atď)
T.č. 0917 295 580

Handlová 
na facebooku!
Like!

Pochod vďaky SNP - rekord v účasti prekonaný

Fotoslužba 
Podnikateľský inkubátor č. 314



Dňa 10.1.2013 uplynuli 3 roky, 
čo nás opustil náš manžel, starý 
otec, švagor a strýko 

Juraj KOMÁR. 
S láskou spomínajú manželka 
Alžbeta, deti Juraj, Igor, 
Zuzana, Katarína s rodinami.
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Dňa 11.februára 2013 uplynie 15.rokov čo nás opustil 
náš drahý manžel, otecko a dedko 

Ignác ŠOVČÍK.

S úctou a láskou spomínajú 
manželka a deti s rodinami.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Pustý je dom, osirel svet, smutný je život, 
keď Teba niet. 

Dňa 19.1.2013 uplynulo 
6 rokov, čo nás vo veku 
nedožitých 84 rokov opustil 
manžel, otec, dedko
a pradedko 

Jozef VRETENIČKA.  

S úctou a láskou spomína celá 
rodina. 

Jediné srdce na svete sme 
mali, čo dokázalo nás milovať, 
aj keby láskou vzbudiť sme ho 
chceli, neozve sa už viackrát. 

Odišlo, zmĺklo, išlo spať.
Už nepočuť po dome tvoj hlas, 
už viac neprídeš medzi nás, 
manželku, deti, vnúčatá a prav-
núčatá si nepohladíš 
a nepovieš, drahí moji, mal 
som Vás všetkých veľmi rád. 

Už len kytičku Ti na hrob môžeme dať,  modlitbu tichú 
odriekať a s láskou spomínať.  Žiarila z Teba láska a dob-
rota, budeš nám chýbať do konca života. Aj keď už nie si 
medzi nami,  v našich srdciach žiješ stále s nami.

Dňa 9.2. 2013 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš 
drahý  

Rostislav VYSLOUŽIL.
S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú 
manželka, sestra s rodinou, dcéry,  synovia, vnúčatá, 
pravnúčatá a celá rodina.

Úprimne ďakujeme aj všetkým príbuzným, známym, pria-
teľom a všetkým za účasť na poslednej rozlúčke ako i za 
kvetinové dary a prejavy sústrasti v našom hlbokom žiali.                                                     

Smútiaca rodina

Touto cestou ďakujeme primátorovi mesta Handlo-
vá Rudolfovi Podobovi a Renáte Strážovskej za ich 
blahoželanie mojej matke 

Júlii Púpalovej, 
ktorá sa v januári dožila 100. výročia narodenia. 

Ďakujeme za kyticu kvetov a v ďalšej práci Vám 
prajeme veľa úspechov a popri náročných povin-
nostiach nech v strede vášho záujmu zostáva aj 
naďalej predovšetkým človek. 
Ďakujeme Vám 

Edita Kolorédyová s rodinou

„... tam, kde si, je snáď všetko dobré.
Si tam, kde nie je zlo a nebo je modré!
Možno sa odtiaľ na nás teraz dívaš
A určite uvidíš, že nám stále chýbaš...“

Dňa 8. februára 2013 uplynie 
10 rokov od úmrtia našej 
milovanej mamičky, babky 

Anny VRÁBLIKOVEJ. 
Kto ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku.

S úctou a láskou spomínajú 
synovia František s rodinou, 
Ján, Peter, Pavol, dcéry Anna s rodinou a Mária, 
vnučky Monika, Rebeka Anna a Mária.

Úprimne ďakujeme všetkým pracovníčkam Senior 
centra Sv. Kataríny, n.o., za ich obetavú a príkladnú 
starostlivosť o nášho ťažko chorého manžela a ocka 

IGORA BABJAKA 
až do posledných chvíľ jeho života.

Zvlášť by sme chceli vysloviť veľké ĎAKUJEME 
vrchnej sestre HELENKE VALACHOVEJ. Zároveň 
ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, 
ktorí sa dňa 4.1.2013 zúčastnili poslednej rozlúčky 
s našim manželom a ockom, za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.           Manželka a deti.

„ Hoci si odišiel a niet ťa
 medzi nami, 
v našich srdciach ostávaš 
s nami“.

Dňa 10.01.2013 uplynuli 2 roky 
čo nás opustil
 

Jozef MOJŽIŠ. 
S láskou spomína cela rodina.

Dňa 23.01.2013 uplynuli 3 roky, 
čo nás opustil náš drahý otec, 
brat a švagor 

Michal STROHNER. 
S láskou spomína celá rodina. 
Kto ste ho poznali venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

Dňa 9.2. 2012,  v deň nedožitých 
100.narodenín, si s láskou spo-
míname na našu drahú mamu, 
starkú a prastarkú pani 

Jozefínu HARAGOVÚ. 
Synovia František a Jozef s rodi-
nami, dcéra Marcela s rodinou, 
nevesta Anka s rodinou a sestra 
s rodinou. 

Dňa 10.2.2013 si pripomíname 
nedožitých 89 rokov nášho 
milovaného otca , starého otca 
a prastarého otca 

Jána GÜRTLERA.

S úctou a láskou spomínajú 
synovia Ján, Pavol a Peter s ro-
dinami.

Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu tichú spomienku.

Dňa 10. januára 2013 uplynulo 
desať smutných rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý 

Aladár KONEČNÝ. 

S láskou spomínajú manželka, 
syn, dcéra a vnúčatá. 

Dňa 19.1. 2013 nás náhle 
a nečakane opustil manžel, otec, 
starý otec a dobrý priateľ 

JOZEF PATSCH. 

Osud mu nedoprial s nami dlhšie 
byť, ale v našich srdciach bude 
navždy žiť.

Poďakovanie
Chcem týmto poďakovať neznámej pani, ktorá 4.1. 
2013 odovzdala pri pokladni v potravinách COOP-
-Jednota v Handlovej moju peňaženku. Zároveň 
veľmi ďakujem predavačkám, že ma informovali. 
Takýto čestný prístup sa nevidí každý deň. Všetkým 
veľmi pekne ďakujem. 

Táňa Uramovská.
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INFORMÁCIE      Z KNIŽNICE
Z podujatí
Koncom minulého roka vyšla nová 
kniha z Handlovej a okolia, Čierne 
zlato. V trinástich povestiach oží-
va dávno zaniknuté salašníctvo, 
uhliarstvo, niekdajšie remeslá, ale 
i tragické osudy ľudí, ktorí tu žili. 
Samozrejme, že neostala nepo-
všimnutá v mestskej knižnici. Pre 
deti 2. st. ZŠ sme pripravili z tejto 
knihy čítanie s porozumením, kto-
ré umožní deťom a ich učiteľom či 
rodičom hlbšie vniknúť pod povrch 
príbehov, spoznávať dejiny a tradí-
cie. Kniha spojila dvoch rodákov 
z handlovskej doliny - Jozefa 
Lenharta, spisovateľa, historika 
umenia, rodáka z Jalovca a akade-
mického maliara Rudolfa Cigánika, 

ktorý písané slovo pretvoril do 
originálnych ilustrácií. Súčasťou li-
terárneho podujatia v knižnici bola 
návšteva novootvorenej Karpaty 
Art Gallery, kde je nainštalovaná 
výstava originálov kresieb použi-
tých v knihe. Potešilo nás, že o na-
še podujatie prejavili záujem nielen 
handlovské školy, ale aj žiaci zo ZŠ 
v Ráztočne.
Výzva pre ženy a dievčatá! 
Pripravujte sa na Vansovej 
Lomničku!
Vyzývame dievčatá od 16 rokov a 
ženy, ktoré majú vzťah k umelecké-
mu slovu, aby sa začali pripravovať 
na 46. ročník Vansovej Lomničky, 
okresnej súťaže v umeleckom pred-
nese poézie a prózy žien – nepro-
fesionálnych recitátoriek, ktorá sa 
uskutoční 22. februára 2013. Bližšie 
informácie v knižnici.

Pripravujeme vo februári:
20. 2. Malá Vansovej Lomnička. 
Recitačná súťaž pre dievčatá. 
22. 2. Vansovej Lomnička. 
Recitačná súťaž pre ženy a dievčatá. 
Okresné kolo.
Čierne zlato. Povesti z handlovskej 
doliny. Čítanie s porozumením. 
Podujatie spojené s návštevou prác 
ilustrátora knihy ak. mal. R. Cigánika 
v  Karpaty Art Gallery Handlová (pre 
2. st. ZŠ).
Fašiangy. Ľudové tradície. 
Tvorivá dielňa. Pre I. st. ZŠ
Ako išlo vajce na vandrovku. 
Zážitkové čítanie. Pre 1.a 2.r. ZŠ a MŠ. 
Klára a mátohy. Zážitkové čítanie 
z knihy Petry Nagyovej-Džerengovej. 
Pre 1.st. ZŠ.
Čo sme prečítali. Literárne hodiny 
o prečítaných knihách spojené s po-
žičaním nových kníh. Pre 1. st. ZŠ

MsK

DK Handlová pozýva 
vo februári 2013
Fašiangy v Handlovej  2013
Piatok 8.2.2013 
So zármutkom v srdci Vám oznamu-
jeme, že nás opustila naša drahá, 
milovaná i nenávidená kamarátka, 
Barbora Basová.  Na jej poslednú 
cestu ju odprevadíme v piatok 8. 
februára 2013 o 19.00 h v DK 
Handlová. Nebude chýbať výborná 
praženica, do tanca hrá skupina 
FOREVER MUSIC BAND. 
Vstupné na poslednú rozlúčku: 4 €.  
Fašiangové maškary môžete stret-
núť od 9.00 h v meste, začínajú 
pred MsÚ a čo im do košíka dáte, 
večer na zábave ochutnáte!

HRA O LÁSKE
15. februára 2013 o 19,00 h Dom kultúry 
Handlová, Vstupné: 10,- €
Správa o tom, bez čoho sa dá byť, ale bez 
čoho sa nedá žiť. V hlavných úlohách: Sta-

nislav Štepka, Maruška Nedomová, Lujza 
Schrameková alebo Lenka Barilíková, Soňa 
Norisová, Kristína Farkašová alebo Petra 
Molnárová alebo Lucia Molnárová, Mojmír 
Caban, Csongor Kassai alebo Richard Felix, 
Kamil Mikulčík alebo René Štúr, Milan Šago. 
Rezervácia a predpredaj v pokladni Domu 
kultúry, alebo na našej stránke
www.dkhandlova.sk.

NEDEĽNÉ KINO COOL 
ROZPRÁVOK -  február 
Milé deti, rodičia, starí rodičia a 
fanúšikovia rozprávok. Vo februári 
máme pre vás pripravené opäť dve 
rozprávky. 
3. februára o 15.00 h
HRDINOVIA Z RÍŠE GAJA:
Rozprávková ríša Gaja je v ohrození. 
Má v tom prsty žiarlivý a hnusný 
profesor Suchár. 
17.februára o 15.00 h 
PLANÉTA 51
Niečo neznáme sa približuje k 
ich planéte... My! Zelení obyva-
telia Planéty 51 žijú spokojným 
životom v útulných domčekoch.
Vstupné na rozprávky je len 1 €. 
Využite predpredaj vstupeniek 
v pokladni domu kultúry v pracov-
ných dňoch od 8.00 do 18.00h ale-
bo si vstupenky rezervujte na web 
stránke Domu kultúry Handlová 
www.dkhandlova.sk.  

Smútime 
za Jozefom Patschom

Handlovskú, no najmä športovú 
verejnosť, zasiahla 19. januára 
2013 smútočná správa o náh-
lom úmrtí 
Jozefa Patscha, bývalého pra-
covníka Bane Handlová a v šes-
ťdesiatych a sedemdesiatych 
rokoch výborného futbalistu TJ 
Baník Handlová. 

O jeho futbalový rast sa po-
staral čsl. reprezentant Anton 
Malatinský a v seniorskej ka-
tegórii Viliam Meisner a hlavne 
Eduard Holub. Vo futbalovej 
činnosti patril medzi vtedajšiu 
futbalovú špičku. Stal sa doras-
teneckým reprezentantom ČSR 
i Slovenska. S dorasteneckým 
celkom Baníka Handlová vybo-
joval v roku 1958 dorasteneckú 
ligu. Počas svojej viac ako 20 
ročnej kariéry hral popredné 
súťaže Slovenska a v roku 1968 
bol členom mužstva, ktoré 
vybojovalo II. Celoštátnu ligu. 
Patril k uznávaným útočníkom 
a pohotovým strelcom. Jeho 
futbalové srdce bilo len za čier-
no-zelené klubové farby, ktorým 
zostal verný.
Ako mladý muž získal kvali-
fikáciu banského elektrikára 
a zotrval v tejto profesii celý 
svoj život, kde odpracoval 32 
rokov v podniku Baňa Handlo-
vá. S významným športovcom, 
občanom mesta a otcom rodiny 
sme sa rozlúčili dňa 23. januára 
2013 na poslednej rozlúčke. 
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Voda, čo ma drží nad vodou...
Vodné prostredie poskytuje jedinečné možnosti 
zdravého pohybu pre každého jedinca bez ohľadu 
na vek, úroveň pohybovej výkonnosti a plaveckej 
spôsobilosti. Prekonajte pohodlnosť!
a využite blahodárne účinky vody na váš organiz-
mus.
Plaváreň mesta Handlová poskytuje svoje služby  
v nepretržitej prevádzke ( 7 dní v týždni).
Pondelok až piatok  od 9,00 -20,00 h.
Sobota - nedeľa od 7,00 -do 19,00 h.  
Informácie   a  objednávky  na tel. čísle : 046/5475 
464 alebo 0918 911 401

Pozývame na Valentína 
na plaváreň 
Plaváreň mesta Handlová vám ponúka vstup do 
bazénu  plný romantiky v predĺžených hodinách  do 
21.00 hod. Páry majú vstup v tento deň na plaváreň 
za jedno vstupné + vzájomná pusa.

AKCIA na plavárni mesta
Počas jarných  prázdnin  v čase od 25. februára 
2013 do 1.marca 2013
poskytujeme pre  deti do 15 rokov vstup za 1€ 
v sprievode dospelej platiacej osoby.

Neviete plávať? 
Naučíme vás to v akomkoľvek veku 
Si v „ zrelom“ veku a popri všetkých povinnostiach 
si nemal(a) čas naučiť sa plávať ? Tak sme tu práve 
pre teba !!! Plaváreň mesta Handlová v spolupráci 
s Plaveckým klubom Handlová organizuje kurzy 
plávania pre dospelých v rozsahu 10 hodín. Cieľom 
kurzu je odstrániť strach z vody,  naučiť sa základy 
plaveckých spôsobov či zdokonaliť si niektorý 
z plaveckých štýlov.
Dlhodobým a pravidelným pohybom vo vodnom 
prostredí sa výrazne znižujú riziká a často úplne 
odstraňujú problémy s krvným tlakom, vysokou 
hladinou cholesterolu alebo tuku. Prostredie vody 
pôsobí upokojujúco a je tak vhodné pre každého, 
kto chce aspoň  na chvíľu pozabudnúť na každo-
denný stres. 
Po úspešnom prvom kurze, keď sa všetci účastníci 
naučili a zdokonalili v plávaní,  ťa medzi nami radi 
privítame.  Termín a začiatok kurzu  je naplánovaný 
na február 2013.
Bližšie informácie na t.č. : +421 908 033 956 – 
I. Hromádková,  +421 905 163529 – D. Šúrová.

Plaváreň pozýva 

Škola otvorila 
DVERE DOKORÁN
19. január 2013 nebol v ZŠ na Školskej 
ulici, len obyčajným dňom. 
V túto sobotu sa dvere našej školy ot-
vorili dokorán nielen pre našich žiakov, 
ich rodičov a starých rodičov, ale pre-
dovšetkým pre budúcich prváčikov, 
deti z okolitých materských škôl, a ich 
rodinných príslušníkov, aby sme privítali 
cenných návštevníkov na svojej pôde. A 
preto každý záujemca, ktorý si našiel čas 
a chcel sa niečo o našej škole dozvedieť, 
tak mal možnosť nazrieť do jej útrob.
Vstupom do prvých otvorených dverí sa 
naši hostia ocitli v malej krajine zázrakov, 
kde ich vítali žiaci z vyšších ročníkov 
v podobe rôznych rozprávkových bytos-
tí. Pestrý program sa začal o deviatej ho-
dine v priestoroch telocvične príhovorom  
riaditeľky školy. Krátko nato nasledovala 
ukážka kolektívnych športov, kde talen-
tovaní žiaci 7. ročníka predviedli správne 
techniky futbalu, florbalu, basketbalu, 
volejbalu, ako aj badmintonu a tiež 
hádzanej.
Naši najmenší hostia, spolu so svojimi 
rodičmi, využili aj možnosť poprezerať 

si vnútorné priestory školy, 
po ktorých ich ochotne 
sprevádzali naši asistenti: 
čert, princezná, šašo, Pipi 
dlhá pančucha a rôzne iné 
bytosti. Tu pani učiteľky 
a žiaci 1. stupňa nechali 
malých zvedavcov nazrieť 
do vyučovacieho procesu. 
Budúci žiačikovia tak zistili, 
čo ich čaká v 1. ročníku, 
vyskúšali si prácu s inter-
aktívnou tabuľou, overili si 
svoje zručnosti v tvorivých 
dielňach, zapojili sa do vy-
učovania anglického jazyka 
a navštívili aj vždy usmiate 
pani vychovávateľky v škol-
skom klube detí.
Zaujímavým osviežením bola určite 
ukážka kuchárskeho umenia našej pani 
vedúcej z jedálne v podobe rôznych po-
chúťok, pripravených na túto špeciálnu 
príležitosť.
Súčasťou Dňa otvorených dverí bola aj 
pripravená prekážková dráha, ktorú si 
naši najmenší kamaráti naplno užili. Po 
jej absolvovaní si každý účastník odnie-
sol domov nielen sladkú odmenu, ale aj 

medailu s logom našej školy.
Pred odchodom domov si prítomní hos-
tia pozreli ešte ukážku z karate v podaní 
majsterky sveta Dominiky Šalamonovej, 
aerobik našich žiakov a záverečnou bod-
kou bolo vystúpenie členiek skupiny Da-
zya dance, s ktorými sme si na úplnom 
konci všetci zatancovali.
Dôkazom úspechu Dňa otvorených dverí 
boli usmiate tváre spokojných návštev-
níkov, ktorí opúšťali naše priestory s  

chválou na perách. Veríme, že rozmanitý 
program, priateľská rodinná atmosféra a  
záruka kvalitného vzdelávania pomôžu 
našim budúcim žiakom a ich rodičom 
v neľahkom rozhodovaní sa kam do 
základnej školy. 
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nevá-
hali a prišli nás navštíviť, no a tešíme sa 
na ďalšie podobné príjemné stretnutia.

Mgr. Lucia Martincová

Svetového pohára zdravotne postihnutých športovcov vo švajčiarskom  
St. Moritz sa zúčastnili  aj naši z TMG Pegas Remata 

Výsledky Obrovského slalomu:
Jakub Krako (Martin Motyka) - 2.miesto
Martin France - 6.miesto
Ďakujeme všetkým z nášho kraja, ktorí nám držali palce!
Martin France, Slovak DISABLED ski team Pegas Remata

V sobotu 26. januára si zmeralo šesť mužstiev  
svoje sily na  hokejovom turnaji. Zatiaľ, čo 
v minulosti sa hrávalo na Konštantíne, teraz 
„športovcov“ privítal handlovský rybník. Turnaja, 
ktorý v minulosti patril k obľúbeným trampským 
podujatiam sa handlovskí trampi zúčastnili  len 
„pobiedne“. Prevažnú časť týmov tvorili mužstvá 
z Horného konca a Novej lehoty. To však na kráse 
turnaja vôbec neubralo. Skôr naopak. 
Hralo sa v dvoch skupinách. Skupinu A vyhrali 
Hryzoni pred Fosforovcami a Smorekovcami 
(ml). Skupinu B vyhrali Dodovci pred Beer Team-
-om a Lehotou.  V súboji o trietie miesto porazil 
Beer Team Fosforovcov 3:1.
V napínavom finále vyhrali Hryzoni nad Dodov-
cami 9:7.                                    Erik Hegli, Foto VH

Na Handlovskom rybníku sa hral hokej

Foto: V.Horváth
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Zdarma
Akékoľvek  rozširovanie, či rozmnožovanie 
textu, fotografií, ako aj údajov  v elektro-
nickej forme je možné len  so súhlasom 
vydavateľa. Redakcia nezodpovedá za obsah 
a pravdivosť inzerátov.

Blahoželáme 
medzinárodne certifikovaným 
študentom SOŠ Handlová.
Naštudovať 3500 otázok v ang-
lickom jazyku dá určite každému 
zabrať. Zvlášť, keď veľkú časť z tých 
otázok treba vedieť aplikovať alebo 
priamo nakonfigurovať na aktívnych 
zariadeniach počítačových  sietí 
tak, aby fungovala komunikácia. 
Aktuálne šesť najlepších študentov 
vzdelávacieho programu NetAcad 
Strednej odbornej školy Handlová 
sa po jeho úspešnom absolvovaní 
intenzívne pripravovalo na skúšku 
CCNA (Cisco Certified Network 
Associate) od začiatku novembra. 
Štyria z nich ju v certifikačnom 
centre v Bratislave pod kamerami 
urobili na prvý šup.
Študenti odboru mechanik počíta-
čových sietí Viliam,Letavay, Roman 
Stejskal, Matúš Krajčík a študent 
odboru technické lýceum Jakub 
Pullmann sa vykonaním medziná-
rodne platnej certifikačnej skúšky 
zaradili do databázy vyšších 
odborníkov a získali tak uznávanú 
výhodu na trhu práce. V rámci SOŠ 
Handlová sa tiež zaradili medzi 
svojich predchodcov, ktorí sú dnes 
všetci vo firmách, alebo na vyso-
kých školách. Nielen s maturitným 
vysvedčením, ale aj s medzinárod-
ným certifikátom CCNA už z našej 
školy od roku 2008 odišli títo 
absolventi odboru mechanik po-
čítačových sietí: Róbert Rakovics, 
Andrej Ondrejovič, Gabriel Kmeť, 
Patrik Brigant, Patrik Žiško, Metod 
Rybár, Martin Rajnoha, Peter Ha-
laška, Tomáš Drozda, Michal Duda 
a za technické lýceum Martin Bašti.
Len v skratke o priebehu certifi-
kačnej skúšky. Po príchode do 
certifikačného centra vás odfotia 
a musíte sa podpísať na snímač 
podpisov. Toto opatrenie slúži na 
to, aby nebolo možné na vaše 
meno poslať niekoho iného, ktorý 
by za vás zložil skúšku. Samotný 
test prebieha v monitorovanej 
miestnosti (kamera niekde okolo 
vás) a budete požiadaný odložiť si 
všetky veci ako mobil, peňaženku, 
hodinky do zabezpečenej skrinky. 
Nemáte k dispozícii kalkulačku, 
ani internet. Na CCNA skúšku máte 
120 minút . Celkom môžete získať 
1000 bodov, pričom na úspešné 
absolvovanie je potrebných mi-
nimálne 825 bodov. Skúška stojí 
280$. Naši študenti splnili predpí-
sané kritériá a získali tak 58% zľavu.

Ing. Ján Krausko, SOŠ Handlová

OČNÁ optika M, s.r.o. 
Námestie baníkov 2, Handlová   

AKCIA 1+1 zdarma
Pri zakúpení dioptrického rámu druhý,akciový rám 

dostanete   ZDARMA!

Objatie z DaMPu a kde sme 
všade boli pomáhať...
Detský a mládežnícky parlament mesta 
(DaMP) začiatkom decembra podal 
projekt do Nadácie Orange, z ktorého 
DaMPu  schválili 330 eur. Tieto finanč-
né prostriedky boli určené pre deti a ich 
rodičov v nepriaznivej sociálnej, rodin-
nej alebo finančnej situácii. 
Spojili sme sa so sociálnymi pra-
covníčkami z Dorky, ktoré nám veľmi 
pomohli s propagáciou nášho projektu.  
V dňoch 20. a 21. decembra 2012 sa 
uskutočnila realizácia tohto projektu. 
Nazvali sme ho Vianočné objatie. 
Cieľom bolo potešiť znevýhodnené deti 
a spríjemniť im Vianoce. 20.12.2012 
sme si pre deti pripravili tvorivé diel-
ničky – Ozdobme si svet. Tu si mohli 

vyrobiť vianočné ozdoby, darčeky pre 
svojich blízkych, upiecť oblátky alebo 
vyzdobiť vianočné perníčky, na ktorých 
si dobre zamaškrtili. Deti boli šikovné 
a vyrobili veľa pekných výtvorov.  
Na druhý deň, 21.12.2012, sa deti 
zabavili na vianočnom večierku – Čas 
zázrakov.  V sprievode rozprávkových 
postavičiek sa deti a rodičia zabavili na 
rôznych súťažiach a aktivitách, ktoré 
sme si pre ne pripravili. Deti najviac 
pobavili tanečné súťaže, pri ktorých sa 
do sýtosti vybláznili. 
Celkovo bol projekt úspešný a splnil 
svoje ciele. Sme radi, že sme mohli 
spríjemniť vianočný čas aj deťom a ich 
rodičom, čo to nemajú také ľahké. Teší-
me sa na ďalšie projekty a akcie, ktoré 
si pre vás pripravujeme. 

V januári sme pomáhali Plavárni mes-
ta Handlová na podujatí Trojkráľová 
diskotéka.
Podali sme ďalší projekt do programu 
Mládež v akcii. Ak tento projekt bude 
úspešný, zrealizujeme pre mládež 
rôzne akcie, pri ktorých sa spoločne 
zabavíme a veríme, že sa naučíme nie-
čo nové a užitočné. Držte nám v tom 
všetci palce. 
Pozývame ...
Detský a mládežnícky parlament mesta 
pozýva na podujatie Studený kamarát
23. februára 2013, Remata. 
Pomáha nám s tým Ski TMG, ktoré 
poskytlo aj vecné ceny do súťaží.  
Všetci ste vítaní a my sa na vás te-
šíme! 
Mária Kováčiková – primátorka DaMP

Začínate podnikať?
Ponúkame vám 
- poradenstvo
- vypracovanie 
   podnikateľských plánov

Asterion, n.o.
Podnikateľský inkubátor
kancelária č. 314 
046/5444013, 0907774280

1. Skelet 
2. Jed 
3. Podzemná časť rastliny 
4. Korenie na pizzu 
5. Nezmysel 
6. Najväčšia planéta 
7. Veľký dážď 
8. Maďarské jedlo 
9. Vrch chŕliaci lávu 
10. Zakrivený tatranský štít 
11. Riadič lietadla 
12. 30 dní 
13. Potlesk 
14. Sklad náradia 

15. Veľryba 
16. Zariadenie na stínanie hláv 
17. Had 
18. Upravený trávnatý porast 
19. Kvalita 
20. Lámač ženských sŕdc 
21. Veľké nákladné auto
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Výhercovia: 
Lenka Mačeková
Jozef Gerža
Skačanová Oľga
Vladimír Rudzan
Renáta Lauková

7.februára 2013, 19.00h
SKAFANDER A MOTÝĽ                        
Réžia: Julian Schnabel
Francúzsko/USA/2007/112 min.

14.februára 2013, 19.00h
KONEČNÁ UPROSTRED CESTY
Réžia: Andreas Dresen
Nemecko/2011/110 min.

21.februára 2013,19.00h
DOM OBESENCA
Réžia: Emir Kusturica
Juhoslávia/1989/ 142 min.

28.februára 2013, 19.00h
TRIO Z BELLEVILLE                                          
Réžia: Sylvain Chomet
Francúzsko/Kanada/Belgicko/2002/81 min.FK
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