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118 000 Eur. Mzdy a odvody sú 
nižšie o 131 000 Eur, mestským 
organizáciám sme dali menej o 26 
500 Eur a občianskym združeniam 
o takmer 70 000 Eur. Takto by 
som mohol pokračovať v  každej 
položke mestského rozpočtu. 
Každý rok sme ho predkladali 
a schvaľovali ako vyrovnaný, bez 
toho, aby sme zvyšovali miestne 
dane a poplatky a poskytovali 
naďalej širokú škálu služieb. Ale 
nechcem rozprávať len o kríze a 
jej dopadoch. Aj v ťažkých rokoch 
sa treba snažiť o rozvoj mesta a 
hľadať peniaze tam, kde ešte stále 
sú:  

- s podporou štátu sa nám 
podarilo dobudovať na sídlisku 
Mostná a odovzdať do užívania 
44 bytových jednotiek v dvoch 
bytových domoch. Na ich 
realizáciu sme získali 465 000  
Eur nenávratnú dotáciu  z MVD a 

RR SR a 1 880 000 eur  úver zo 
ŠFRB na  30 rokov s 1% úrokom. Z 
vlastných zdrojov sme dobudovali 
infraštruktúru na tomto novom 
sídlisku so 120-timi novými 
parkovacími miestami. Stálo nás 
to 365 000 Eur, 

- v týchto dňoch sa pripravuje 
kolaudácia stavby Senior centrum 

– Domov sociálnych služieb mesta 
Handlová. Získané prostriedky z 
Európskych štrukturálnych fondov 
činili čiastku 2 542 000 Eur. 
Vybudovali sme najmodernejšie 
centrum pre seniorov  v 
Trenčianskom kraji. V tomto roku 
bude nasledovať druhý projekt, 
ktorý na tento nadväzuje a to 
projekt interiérového vybavenia 
domova, na ktorý sme získali z 
eurofondov 300 000 Eur, 

- z finančných prostriedkov 
Úradu vlády v celkovej sume 

100 000 Eur sme zrekonštruovali 
chodníky na Ulici SNP,  

- za európske peniaze sa rea 
lizuje intenzifikácia čističky 
odpadových vôd. Je to investičná 
akcia za 4 a pol milióna Eur. 

V roku 2013 pripravujeme:
- v spolupráci s HBP a.s. sa 
nám, verím, podarí začať realizovať 
Integrovaný projekt rybej farmy 
a skleníkového hospodárstva za 7 
až 12 miliónov Eur, pričom vznikne 
100 až 130 pracovných miest,

- odkanalizovanie Potočnej ulice 
v náklade 300 tisíc Eur, 

- UNIPHARMA - 1.slovenská 
lekárnická akciová spoločnosť, 
ktorá je vlastníkom handlovskej 
nemocnice, už v tomto roku zaháji 
zo zdrojov operačného programu 

„Zdravotníctvo „ rekonštrukciu 

(pokračovanie na str. 3)

Január 2013
Milí Handlovčania,
 stalo sa už tradíciou, že 
začiatkom roka pred vás 
predstupujem, aby som zhodnotil 
rok, ktorý je  za nami, ale aj 
predostrel plány handlovskej 
samosprávy na rok nový. 
 Rok 2012 bol ťažký a prešiel 
neuveriteľne rýchlo. Ani sa mi 
nechce veriť, že od vlaňajšieho 
príhovoru uplynulo už 12 
mesiacov. Žijeme však rýchly 
život, v rýchlom svete...
 Rok 2012 bol opäť rokom, 
v ktorom sa popri turbulenciách 
v našom politickom spektre, 
najviac skloňovalo slovo kríza. 
Nech pátram vo svojom období 
akokoľvek, tak som spolu s mojimi 
kolegami, spolupracovníkmi 
ešte nezažil normálny rok. 
Kríza nás sprevádza už druhé 
volebné obdobie. Jej dopady 
sú celospoločenské. Nežijeme 
v ideálnom štáte a v izolovanom 
meste a tieto procesy zasahujú 
i nás. 
 Rok 2012 bol opäť rokom, 
v ktorom sme sa museli 
vyrovnať s výpadkom v príjmoch 
podielových daní, ktoré 
dostávame od štátu. Tento rok to 
bolo menej o 500 000 Eur. Treba 
zdôrazniť, že i napriek celosvetovej 
hospodárskej kríze sme 
nastavovali všetky skutočnosti 
tak, aby sme nepreniesli dopady 
krízy na občanov mesta, ale 
hľadali sme – už po koľkýkrát 

-  rezervy vo vlastných radoch. Už 
od roku 2009 každoročne o 15% 
redukujeme výdavky mestského 
úradu a výdavky mestských 
organizácií. To sa samozrejme 
na chode týchto organizácií 
odzrkadľuje. Sumu za nákup  
tovarov a služieb sme znížili o 

XXXVIII . ročník  
Pochodu vďaky 

SNP
19. januára 2013 

(sobota)
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V sobotu 8.decembra 2012 vo večerných 
hodinách zavítal Mikuláš s dvoma čertami, 
anjelom a škriatkom aj do Novej Lehoty. 
V plnej malej sále kultúrneho domu ho už 
netrpezlivo čakalo množstvo zvedavých 

detičiek s rodičmi i starými rodičmi. 
Program bol krásny, darčeky sa dostali 
ku každému dieťatku a určite to bol pre ne 
hlboký zážitok. Ďakujeme.   

A.Huszár

 Mikuláš prišiel aj do Novej Lehoty

 z pravnianskej doliny
• Policajná – MsP Handlová
• Banícka – Handlovský 
 banícky spolok, o.z.
• Komunikačná – Komisia pre  
 komunikácie a informatizáciu  
 pri MsZ mesta Handlová
• Trampská – handlovskí trampi  
 spolu s MZ SDKÚ-DS

Do varenia sa v tomto roku chceli 
zapojiť aj členovia klubu dôchod-
cov, napokon sa však pre chorobu 
zúčastniť nemohli. 

Tradiční sponzori Handlovskej 
kapustnice, ktorým ďakujeme:
 Papierníctvo STANA 
 Stanislav Chudý VÝROBA 
 NÁBYTKU 
 Prievidzské pekárne 
 a cukrárne
 Hotel Baník Handlová
 Vinotéka Pod mostom, Viliam  
 Ciberej
Varenie kapustnice si môžete sa 
na budúcom, 9. ročníku, vyskúšať 
aj vy!

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali 
pozvanie na predvianočné be-
nefičné podujatie do Handlovej 
a kapustnice varili. Každý mal 
svoju receptúru a okrem chuti 
zapojiť sa a podporiť dobrú vec, 
ich neopúšťala dobrá nálada 
a trpezlivosť. Sneh napadal do 
pohára s teplým čajom a často 
aj za golier. Ďakujeme všetkým, 
ktorí kúpou kapustnice prispeli na 
benefičné handlovské podujatie.

JP

Handlovskú kapustnicu sprevádzal sneh a dážď, ale aj dobrí ľudia
Decembrovú sobotu sprevádzala 
na námestí chumelica. Vyzeralo 
to na dážď, potom sa námestie 
postupne prikrylo snehovou pe-
rinou. Tí, ktorí stále veria tomu, 
že počasie nie je nikdy zlé, len sa 
treba obliecť, prijali pozvanie na 
8. ročník Handlovskej  kapustni-
ce, benefičného podujatia, 15. 12. 
2012, organizovaného DK Handlo-
vá, starostami handlovskej doliny 
a mestom Handlová. Už tradične 
sa pridávajú DaMPáci a zamest-
nanci Sociálneho oddelenia MsÚ 
Handlová, ktorí pripravujú milé 
tvorivé dielne pre deti, malé súťa-
že a zbierku Vianočný balíček pre 
sociálne odkázané rodiny. 

Na tomto ročníku sa varilo 6 
druhov kapustníc a výťažok bol 
rozdelený rovnakým dielom dvom 
subjektom:
• Jazmín, n.o. Handlová 
 – pre mamičky s deťmi
• Základná umelecká škola v 
Handlovej, ktorá rozšírila svoju pô-
sobnosť aj do handlovskej doliny.
Spolu sa vyzbieralo 502,75 eur, čo 
je približne 335 predaných porcií 
kapustnice. Cena kapustnice bola 
1,50 eur.
Handlovčania mohli ochutnať 
tieto kapustnice a tak prispieť na 
benefíciu:
• Richtárska – starostovia 
 a primátor z handlovskej doliny
• Pravnianska – starostovia 



(pokračovanie zo str.1)
celej nemocnice za 1 300 000 
Eur,

- rekonštrukcie verejného osvet-
lenia sa dočká aj naše najväčšie 
sídlisko. V rámci operačného pro-
gramu „Úspora energií“ sme na to 
získali 265 000 Eur, 

- veríme aj, že Európska komisia 
dá zelenú aj dobudovaniu štátnej 
cesty Dérerov mlyn – Nová Lehota. 
Náklady predstavujú čiastku 40 
miliónov Eur.

 Som presvedčený, že sme aj 
v tak ťažkom roku, v ktorom bol 
chod štátu na čas paralyzovaný  
výmenou vlád, nespali a snažili sa 
o rozvoj Handlovej. Pripúšťam, že 
sú aj veci, za ktoré si zaslúžime 
kritiku, avšak  musíme úprimne 
povedať, že ak je konštruktívna, 
významným spôsobom nás po-
súva dopredu. Zdôrazňujem, ak 

je konštruktívna. Nie jedovaté 
slová, netolerancia, osočovanie. 
Som lokálpatriot a Handlová je 
pre mňa vždy na prvom mieste. 
Veľmi by som si prial, aby sme to 
tak cítili všetci, aby sme povýšili 
spolupatričnosť  a rešpekt k sebe 
nad všetky tie maličkosti, ktoré 
nás rozdeľujú.

 Slovensko má 20 rokov. Je to 
najvyšší čas na dospelosť a zod-
povednosť. Od štátu aj od ľudí. Štát 
a  samospráva sú ako rodičia. Štát 
je prísnym otcom a samospráva 
matkou, u ktorej má dieťa nájsť 
pochopenie a útechu. Ľudia si 
skôr poplačú na našom pleci, ako 
na pleci poslanca v národnej rade. 
My sme  prví na rane – aj keď nás 
chvália, aj keď sa na nás hnevajú. 
Veľmi ma mrzí, že nemôžeme 
ľuďom dať všetko to, čo potrebujú, 
všetko to, čo je našou povinnos-

ťou. A klamal by som, ak by som 
tvrdil, že nie som z toho unavený, 
rovnako, ako vy. Ale verím, že toto 
obdobie spoločne prekonáme ako 
silný tím  a dočkáme sa aj lepších 
časov. 

  Aj keď teraz žijeme rýchly život, 
v rýchlom svete a  možno nám 
unikajú detaily a drobnosti, ktoré 
sú ale v našom živote veľmi dôle-
žité. Našťastie nám to vždy niekto 
alebo niečo pripomenie – dobro-
voľníci, ktorí namaľujú zastávku, 
ľudia, čo nezištne vybudujú detské 
ihrisko, teta Žofka Martišová a jej 
nezlomný optimizmus. Vďaka za 
tieto momenty a za takýchto ľudí.
Ďakujem vám všetkým za úprimný 
záujem o veci verejné, ďakujem 
všetkým Handlovčanom a priaz-
nivcom Handlovej, ktorí nášmu 
mestu nezištne pomáhajú.
Pozdravujem aj všetkých Handlov-

čanov, ktorých pracovné príleži-
tosti alebo iné okolnosti zaviedli do 
iných kútov Slovenska či sveta, ale 
stále sa radi vracajú domov.

Milí moji Handlovčania,
prajem vám, aby rok 2013 bol 
aj úspešný aj zdravý, ale hlavne 
aby bol aj stabilný.
Prajem vám aj silu prekonávať 
nepriazeň osudu a možnosť po-
môcť, ak vás niekto o to požiada. 
Zo srdca vám, drahí Handlov-
čania a vašim rodinám, prajem 
pevné zdravie a veľa lásky.
A nezabudnite! 
Nech ste do nového roku 2013 
vykročili ktoroukoľvek nohou, 
všetko je to len a len o nás.
Veľa šťastia, priatelia!

Ing. Rudolf Podoba, 
primátor mesta
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6.decembra 2012
Úvod mestského zastupiteľstva bol 
slávnostný. Po zosnulom Mariánovi 
Havlasovi doplnil zastupiteľský zbor 
nový poslanec. Po zložení sľubu do 
poslaneckej lavice zasadol Michal 
Hertlík.
Prvým pracovným bodom 
bolo schválenie VZN o dani 
z nehnuteľnosti. Mestská norma sa 
musela prispôsobiť novej legislatíve. 
K zmenám dochádza aj pri poplatku 
za komunálny a drobný stavebný 
odpad. Prvou je, že zákon obmedzil 
možnosti samospráv poskytnúť 
občanom zľavy. Po novom bude 
môcť mať zľavu len občan, ktorý 
preukáže, že sa viac ako 90 dní 
nezdržiaval v mieste trvalého pobytu. 
O úľavu bude musieť požiadať.  
Jeden poslanec sa zdržal, ostatní 
boli za zvýšenie ročného poplatku za 
odpad. Od januára 2013 zaplatíme 
v Handlovej 20 Eur na osobu a rok. 
Je to o Euro 50 centov viac ako 
doposiaľ. V ďalšej časti rokovania 
poslanci schválili doplnok k VZN 
o výške mesačného príspevku na 
úhradu nákladov škôl a školských 
zariadení a návrh VZN o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
v školách.
Potom už prišli na rad návrhy 
rozpočtov. Dom kultúry Handlová 
bude hospodáriť s rozpočtom 
nižším oproti roku 2012 o 27 tisíc 
Eur. Mestská plaváreň si bude 
musieť poradiť s rozpočtom nižším 
o 8 300 Eur. Mestská knižnica 
naplánovala rovnaký rozpočet ako 
v roku 2012. Nezisková organizácia 
Help bude mesto v roku 2013 stáť 3 
469 Eur. Neziskovka Jazmín nebude 
v roku 2013 čerpať transfer od 
mesta. Financovaná bude zo zdrojov 
Ministerstva práce a z vlastných 

príjmov. Bez dotácie mesta bude 
hospodáriť aj Asterion. Poslanci 
rozpočty mestských organizácií 
schválili.
V rozprave pred schvaľovaním 
rozpočtu mesta primátor hovoril 
najmä o úsporných opatreniach. K 
nim konkrétne prispeje aj on sám 
a jeho zástupca. Na návrh primátora 
sa ich platy od 1.januára budúceho 
roka znižujú o 30 percent. Poslanci 
mali návrh rozpočtu predrokovaný 
a tak sa nekonala žiadna rozsiahla 
diskusia. Mesto bude rok 2013 
začínať s rozpočtom vo výške 9 
miliónov 25 tisíc 277 Eur. 
V strede zastupiteľstva bol 
v Handlovej výpadok elektrického 
prúdu a tak sa chvíľu rokovalo po 
prvýkrát v histórií potme. Niektorí 
poslanci si zavtipkovali, či ide 
o nové úsporné opatrenie, ďalší 
vzhľadom k tomu, že sa rokovalo 
6.decembra podotkli, že možno 
príde Mikuláš. V každom prípade 
vtipná situácia trochu prelomila 

napätie pri schvaľovaní neistého 
rozpočtu pre neistý rok 2013.

13.decembra 2012
Pre pracovné povinnosti primátora 
mesta viedol posledné rokovanie 
mestského zastupiteľstva v roku 
2012 zástupca primátora Dušan 
Klas. V úvode rokovania predniesla 
návrh na odpredaj mestského 
majetku vedúca oddelenia daní 
a majetku Tatiana Molnárová. 
Spoločnosť HATER Handlová 
prejavila záujem o kúpu časti 
pozemku, ktorý využíva ako skládku 
tuhého komunálneho odpadu pri 
Scheiblingu. Znalecký posudok bol 
stanovený vo výške 95 500 Eur. 
Poslanci jednohlasne  trojpätinovou 
väčšinou schválili predať pozemok 
za cenu 100 000 Eur.
Nový návrh VZN o komunálnom 
odpade a drobnom stavebnom 
odpade predložil poslancom 
prednosta mestského úradu. 
Navrhované VZN reaguje na zmenu 

legislatívy, ktorá je platná od prvého 
januára budúceho roka. Zmeny 
sa týkajú hlavne zberu drobného 
stavebného odpadu. Ten môžu 
obyvatelia mesta odovzdávať 
tak, ako doteraz, na skládke 
pri Scheiblingu, po predložení 
občianskeho preukazu bezplatne.  
Ročne tak môžu Handlovčania 
odovzdať do 500 kg  drobného 
stavebného odpadu  na osobu.  
Zmena je aj v zbere veľkoobjemného 
oodpadu, ktorý sa vykonával 
mesačne. Po novom to už bude 
len štyrikrát ročne. VZN upravuje 
aj výkup poklopov v zberniach 
druhotných  surovín. Ten bude 
zakázaný. Nebezpečný odpad sa 
bude zbierať na skládke na Potočnej 
ulici len počas pracovnej doby. 
Konateľ spoločnosti Hater Handlová 
oboznámil poslancov o pláne zimnej 
údržby na rok 2012 a 2013. (viac 
v samostatnom článku).
Už po štvrtýkrát sa menil rozpočet 
na rok 2012. Dôvodom boli hlavne 
príjmy, ktoré mesto získalo na 
opravu telocvične pre Základnú 
školu Morovnianska cesta vo 
výške 12 353 Eur a finančný dar od 
nadácie Allianz vo výške 400 Eur na 
nákup mobiláru do materskej školy. 

. Po zapracovaní týchto zmien bude 
rozpočet prebytkový o sumu 12 753 
Eur a tieto prostriedky budú použité 
až v roku 2013.
Posledným bodom rokovania bol 
návrh zmluvy zo SAD Prievidza, 
ktorá zabezpečuje mestskú 
hromadnú dopravu  v meste 
Handlová. Mesto uzatvorilo 
s prepravcom zmluvu na desať 
rokov. To SADke umožní investovať 
do nákupu nových autobusov. Dobrá 
správa pre Handlovčanov je, že 
cestovné sa zatiaľ nemení a žiadna 
linku mestskej hromadnej dopravy 
nebude zrušená.

D+J, foto VH

 Z decembrového rokovania MsZ
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Z rokovaní primátora 
mesta

Vážení Handlovčania, v stálej 
rubrike vám opäť prinášame roko-
vania primátora mesta v mesiaci 
december 2012. Témy stretnutí sú 
i pre vás ukazovateľom, v akých 
smeroch sa snaží vedenie mesta 
o rozvoj Handlovej. Primátor mes-
ta absolvoval:
  
• 25. a 26. zasadnutie mestskej  
 rady
• Pracovné rokovanie ZMO HN
• Pracovné rokovanie s minis-
trom životného prostredia SR 
• Pracovné rokovanie s býva-
lým prezidentom konfederácie 
odborových zväzov
• Valné zhromaždenie HATER 
HANDLOVA spol. s r.o.
• 25. a 26 . zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva

Podujatia, akcie, 
spoločenské aktivity: 

• Účasť na podujatí Kapriáda, 
organizovanom Plaveckým klu-
bom Handlová

Pozvánka na mestské 
zastupiteľstvo v Handlovej

Primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba zvoláva mestské 
zastupiteľstvo 

na štvrtok  31. januára 
2013 o 14.00 h 

do Veľkej zasadacej miestnosti 
MsÚ Handlová.

Pozvánku s programom ná-
jdete na www.handlova.sk, vo 
vývesnej tabuli pred MsÚ a na 
plagátových plochách mesta. 
Rokovanie poslaneckého zboru 
je verejné.

Nový poslanec v mestskom 
zastupiteľstve

 
Na uvoľnené poslanecké miesto 
nastúpil náhradník v 2.volebnom 

obvode - Michal Hertlík.
Sľub poslanca zložil na mest-
skom zastupiteľstve 6.12.2012.
Michal Hertlík bol vo voľbách 
kandidátom Strany zelených – ako 
nestraník.

Narodil sa  5.1.1965 v Handlovej, 
je absolventom SPŠ Handlová.
Michal Hertlík je podnikateľ. 
Osem rokov pracoval v stálych 
komisiách mesta, je aktívny zbe-
rateľ a predseda Klubu filatelistov.
Michal Hertlík je ženatý a má jed-
ného syna.

Zmeny a doplnky č.3  
územného plánu  sa budú 
schvaľovať v Handlovej na 
januárovom zastupiteľstve

Ku koncu roka 2012 boli zaslané 
všetky potrebné stanoviská k Zme-
nám a doplnkom č.3 Územného 
plánu mesta z Krajského staveb-
ného úradu.
Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN mes-
ta Handlová, ktoré sa schvaľujú 
formou všeobecne záväzného 
nariadenia, budú prerokované 
na mestskom zastupiteľstve dňa 
31.1.2013.

Správy z MsÚ

Zima je horúca téma
V súvislosti so šetriacimi opat-
reniami sa v Handlovej rozprá-
valo o tom, že zimná údržba 
miestnych komunikácií sa 
vykonávať v Handlovej nebude. 
Nie je tomu tak. Zimná údržba 
sa v Handlovej vykonáva vo 
všetkých lokalitách, ako po 
minulé roky, jedinou zmenou 
je spôsob vykonávania zimnej 
údržby a jej nastavenie tak, aby 
mohlo dôjsť k šetreniu finanč-
ných zdrojov. V praxi to zna-
mená, že mestské komunikácie 
s prioritou č. 1  (kde premáva 
MHD, prístup k zdravotníckym 
a záchranným zložkám) sa 
posýpajú, aj odhŕňajú.  Na 
ostaných sa vykonáva údržba 
odhrabávaním a zhŕňaním. 
Operačný plán zimnej údržby zo-
brali poslanci MsZ Handlová na 
vedomie na svojom zastupiteľstve 
dňa 13.12.2012 a je základným 
organizačným podkladom pre 
činnosť pracovníkov a techniky 
pri zaisťovaní zjazdnosti a schod-
nosti mestských ciest, chodní-
kov, parkovacích a spevnených 
plôch v majetku mesta Handlová 
, Remata, vrátane mestských 
častí Morovno a Nová Lehota 
okrem ciest, ktoré sú v správe 
Správy ciest TSK v k.u. mesta 
Handlová a mestských častí. 

Cieľom zimnej údržby ostáva, s 
prihliadnutím na poveternostné 
podmienky a priority, zaistiť 
zjazdnosť mietnych komunikácií. 
Pre dosiahnutie tohto cieľa bude 
spoločnosť HATER - HANDLOVÁ 
spol. s r.o. odstraňovať sneh z 
ciest a chodníkov. Aj v tomto 
roku bude spolupracovať s ľuďmi 
vykonávajúcimi drobné obecné 
služby

Zase si musím odhrnúť 
chodník...
Áno, majitelia rodinných domov 
to poznajú zimu čo zimu. Prísť 
z práce, zobrať lopatu a odhra-
bať. Chodník, prístup do garáže 
a častokrát aj to, čo odhŕňacie 
auto zhrnulo z cesty.
Niekto to berie ako šport, niekto 
sa hnevá. Či sa hneváme alebo 
nie, je to naša povinnosť.
Aj operačný plán zimnej údržby 
hovorí o povinnostiach majiteľov, 
správcov a užívateľov nehnuteľ-
ností priľahlých k chodníkom. 
Veľké obchodné reťazce si takúto 
službu objednajú a zaplatia. Malí 
podnikatelia na námestí si v zime 
vyhrnú rukávy, kúpia soľ. 

Zbavujú sa povinnosti a robia 
to zle ...
Mesto sa svojich povinností  
v oblasti starostlivosti o komu-
nikácie nezabavuje.
Platné ustanovenia cestného 

zákona to majú vo svojich para-
grafoch už dávno. To sú tie veci, 
ktoré neradi čítame a vyzerajú 
takto: 
 „Podľa ust. § 9 ods. 2 zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „cestný zákon“) závady 
v schodnosti chodníkov priľah-
lých k nehnuteľnosti, ktorá sa 
nachádza v zastavanom území a 
hraničí s cestou alebo miestnou 
komunikáciou, sú povinní bez 
prieťahov odstraňovať vlastníci, 
správcovia alebo užívatelia ne-
hnuteľností, pokiaľ tieto závady 
vznikli znečistením, poľadovicou 
alebo snehom.
 Na základe splnomocnenia 
podľa ust. § 9 ods. 3 cestného 
zákona bol v § 6 a v § 9 Vše-
obecne záväzného nariadenia 
mesta Handlová č. 6/2010 o 
dodržiavaní verejného poriadku 
a verejnej čistoty v meste Han-
dlová (ďalej len „VZN“) upravený 
rozsah povinností  v § 6 Zimná 
údržba. Sankcie...“

Mesto nehrozí nikomu, musí po-
stupovať podľa množstva platnej 
legislatívy a tak sa o ňu aj opiera.  
Keď bolo peňazí dostatok, bolo 
možné počas zimnej údržby 
vykonávať častejšie aj prevencie 
solením, aj častejšie odhrabávať. 
Bolo z čoho zaplatiť ľudí, tech-

niku aj materiál.  A keď peniaze 
nie sú? Každý si viac stráži to, 
do čoho investovať musí. Ak by 
sme to povedali inak, bez para-
grafov: Spolu to zvládneme. .. Už 
to tu raz bolo... Nuž bolo, ale aj 
sa na tých komunikáciách viac 
rozprávalo. Sused so susedom. 
A možno si aj ponadávali, ale 
pred domom bolo čisto a teta 
z prízemia im za to urobila čaj.

Ako oznámiť, že je problém na 
ceste v zimnej údržbe...
Komunikácia medzi dispečerom 
a vodičmi zabezpečujúcimi zim-
nú údržbu je zabezpečená mo-
bilnými telefónmi. Okrem toho je 
zabezpečené spojenie občanov 
na dispečera cez telefón. Číslo 
telefónu 046/ 5472 351 nepre-
tržite, 046/ 5477 004 počas pra-
covných hodín a počas trvania 
zimnej údržby na čísle 0915 879 
227 ako nepretržitá linka.

Táto zima bude pre dispečera 
náročnejšia. Musí skoordinovať 
zimnú údržbu efektívnejšie a sle-
dovanie počasia je jeho prioritou. 
Preto, ak dnes napadne sneh 
a zajtra hlásia jeho roztopenie 
z dôvodu oteplenia,  techniku 
v Handlovej na ceste nenájdete. 
Ale ak bude potrebné, posolia sa 
aj tie cesty, ktoré v pláne neboli.

Jana Paulínyová 



Štefániková chata 
13.december 2012

Po peknom nočnom výstupe od 
Trangošky nás  na „Štefáničke“ 
zohriala nielen šálka povestného 
čaju, ale aj dobrá nálada, ktorú 
tam udržovali kamaráti, ktorí zvládli 

výstup skôr a nesklamali. Neskla-
mal ani Dr. Iľko, ktorý predpovedal 
slnečno, mrazivo a mierny vetrík, 
Možno v Himalájach. Ráno nás 
čakala taká mrazivá fujavica, že 
aj chatárov pes ju sledoval spoza 
okna. Borovička v krvi však všetky 
pochybnosti o výstupe rozohnala, 

čo sme niektorí, po pol hodine 
výstupu v šľahajúcom mrazivom 
vetre kruto ľutovali. Nakoniec sme 
však svoj kríž na Ďumbier predsa 
len vyniesli a tak si k mnohým 
zážitkom môžeme zaradiť aj tento 
mrazivý. A rok znova.          

Foto Vladislav Horváth
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V mesiaci január 2013 sa budú 
jednotlivé zložky zvážať nasle-
dovne:
Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec
 plasty 2. , 16. a 31.1.2013
 papier 9. a 23.1. 2013
 sklo 15.1.2013
Mestská časť Morovno, dolný 
koniec
 sklo 4.1.2013
 plasty 11. a 25.1.2013
 papier 18.1.2013

Žiadame obyvateľov mesta, aby 
v prípade plastových odpadov 
(PET fľaše) a objemnejšieho pa-
pierového odpadu tento stláčali 
a neznižovali tak kapacitu kontaj-
nerov na ich zber. Kalendáre zvozu 
nájdete aj na stránke www.hand-
lova.sk.
Kalendáre zvozu separovaných 
zložiek sú postupne distribuované 
do schránok obyvateľom mesta od 
konca decembra 2012. Aktuálny 
kalendár nájdete aj na www.han-
dlova.sk, Kam s odpadom v Han-
dlovej.    
Zber veľkoobjemného od-
padu sa  nebude sa realizo-
vať ani v mesiacoch január 
a február 2013

Handlovčanom aj naďalej odpad 
bezplatne prevezmú na skládke

Mesto Handlová ďakuje vopred 
všetkým Handlovčanom za vyu-
žitie jestvujúcej bezplatnej služby, 
v rámci ktorej môžu umiestniť 
veľkoobjemný odpad na skládku. 
Obyvatelia Handlovej môžu veľko-
objemný odpad doniesť na skládku 
odpadov Handlová (Ul. Na Schei-
blingu), niektoré druhy odpadov 
môžu doniesť aj na skládku na Ul. 
Potočná, kde bude odpad Handlov-
čanom, po preukázaní občianskym 
preukazom, bezplatne prevzatý. 

Aký odpad môžu Handlovčania 
bezplatne doniesť do zberného 
dvora na Ul. Potočná?
Zberný dvor Ul. Potočná je určený 
pre zber:
• separačných surovín (plasty, 
sklo, kov.obaly, papier a lepenku, 
VKM),
• elektroodpad (čiernu a bielu 
elektroniku) 
• nebezpečného odpadu (farby, 
žiarivky, autobatérie, tuškové ba-
térie, pesticídy...) 
• oleje (motorové oleje)
Aký odpad môžu Handlovčania 
bezplatne doniesť do Strediska 
triedeného zberu na Skládku 

odpadov Handlová (Ul. Na Sche-
iblingu)?
Zberný dvor v Stredisku triedeného 
zberu na Skládke odpadov Handlo-
vá (Ul. Na Scheiblingu) je určený 
pre zber:
• veľkoobjemného odpadu 
(nábytok, koberce, kuch.linky, 
umývadlá, vane, bytové jadrá, 
podlahové krytiny)
• drobného stavebného odpadu 
(drobný stavebný odpad z prerá-
bania bytov a bytových jadier)
• drevené okná
• separačných surovín (plasty, 
sklo, kov.obaly, papier a lepenku, 
VKM)
Tento odpad sa po preukázaní 
Handlovčanov občianskym preu-
kazom prevezme bezplatne aj v 
popoludňajších hodinách, v sobo-
tu a nedeľu vrátnikmi spoločnosti 
Hater-Handlová, spol. s r.o. Podni-
katelia a živnostníci majú z výkonu 
svojej činnosti tieto druhy služieb 
spoplatnené podľa cenníka spoloč-
nosti Hater Handlová, spol. s r.o.

Za čierne skládky platíme draho 
všetci
V Handlovej majú možnosť všetci 
umiestniť odpad tak, aby čierne 
skládky nevytvárali. Mesto má 
povinnosť likvidovať čierne skládky 
v meste, môže sankcionovať tých, 
ktorí ju vytvorili. Páchateľ je však 
často neznámy, nikto ho nevidí. 
Nebuďme ľahostajní. Finančné 
dôsledky znášame všetci. V prí-
pade, že ste svedkom vytvárania 
skládky, kontaktuje priamo hliadku 
MsP Handlová 0905 499 384 ale-
bo 168 00, resp. referát životného 
prostredia MsÚ 046 519 25 13.

Zber použitých 
vianočných stromčekov
7.1.2013 – 11.1.2013

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

Hater +JP

Zvoz separovaných zložiek odpadu 

Prevádzka MŠ 
v Handlovej
V termíne od 2.1.2013 do 
4.1.2013 bude prevádzka MŠ 
zabezpečená v elokovaných trie 
dach Morovnianska cesta pre 
deti, ktoré si rodičia nahlásili 
vopred pri zisťovaní záujmu.
Prevádzka v Materskej škole na 
Ul. SNP 27, Handlová a vo všet-
kých jej elokovaných triedach 
sa začína od 7.januára 2013.

Krutý výstup na Ďumbier

Novootvorené 
prevádzkárne 
v novembri  2012
Predaj textilu, obuvi a bižutérie, 
Námestie baníkov 20

Získajte informácie o dianí 
v meste priamo do svojej emai-
lovej schránky

Aby vám žiadna informácia ne-
ušla a vedeli ste najaktuálnejšie 
informácie z Handlovej, zaregis-
trujte sa na oficiálnej internetovej 
stránke mesta www.handlova.sk. 
Pridajte sa k už zaregistrovaným!



6 Informácie zo samosprávyHandlovské         noviny

Mestská polícia informuje.....
V stredu 21. novembra sa v priestoroch 
CVČ Relax konala vedomostná súťaž  pre 
stredné školy s názvom „Máš prehľad?“.  
Súťaže sa zúčastnilo 6 študentov zo SOŠ 
Handlová, ktorí sa náhodným žrebova-
ním rozdelili na tri skupiny. Ich úlohou 
bolo zodpovedať otázky o meste Handlo-
vá, o Slovenskej republike a o Európskej 
únii. Ďalšou ich úlohou bolo vytvoriť čo 
najviac synoným na nami určené slová. 
Všetci účastníci boli odmenení vecnými 
cenami od mesta Handlová.
Ako každoročne, tak aj tento rok, prišiel 
medzi deti Mikuláš. Dňa 5. decembra sa 
členovia DaMP-u rozhodli zorganizovať 
v spolupráci s prevádzkárkou Chaty 
Mladosť Mikuláša pre deti. Ešte pred-
tým ako prišiel Mikuláš, boli pre deti 
pripravené súťaže a zábavný program. 
Po príchode Mikuláša deti zarecitovali 
krátku básničku a pesničku a dostali 
z jeho rúk mikulášsky balíček. Akcia 
trvala do večerných hodín a deti sa za-
bávali a tancovali aj s členmi DaMP-u na 
„Mikulášskej diskotéke“. 
Dňa 12. decembra sa uskutočnilo podu-
jatie Open Day. Bolo to podujatie, ktoré 
DaMP organizoval spoločne s Iuventou, 
Eurodeskom a Europe Direct Trenčín. 
Pozvané boli obidve stredné školy, ale 
pozvanie prijala iba SOŠ Handlová, 
z ktorej prišlo 60 študentov aj s vyu-
čujúcimi. Úlohou tohto podujatia bolo 
priniesť mladým ľuďom informácie o tom 
ako zrealizovať svoje nápady a zorga-
nizovať vlastné podujatie. V úvodnom 
programe sa predstavila Žiacka školská 
rada zo SOŠ Handlová, Mládežnícky 
parlament mesta Prievidza, Mestský 
mládežnícky parlament mesta Kremnica 
a Detský a mládežnícky parlament mesta 

Handlová. Ďalšiu časť otvoril primátor 
mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba 
a zástupca primátora Dušan Klas. 
V tejto časti postupne predstúpili pred 
študentov zástupkyňa Iuventy – Silvia 
Štefániková, zástupkyňa Europe Direct 
– Radka Halusicová a zástupca Eurodes-
ku – Miloš Ondráčik. Open Day prebiehal 
formou neformálneho vzdelávania a za-
pájania sa do menších súťaží. Za súťaže 
boli výhercovia odmenení cenami, ktoré 
poskytol Eurodesk. 
Po úspešnej akcii v Remate, kde členovia 
DaMP-u robili pre deti Mikuláša, sme boli 
pozvaní 15. decembra od TMG Remata 
aj na otvorenie lyžiarskej sezóny. Pre deti 
sme si pripravili rôzne súťaže a zábavný 
program. Program a súťaže mali úspech 
a preto TMG Remata bude aj naďalej 
nadväzovať s nami spoluprácu. Súčasne 
v tento deň prebiehalo už po ôsmy-
krát celomestské podujatie s názvom 
Handlovská kapustnica a my sme opäť 
nechýbali. Pomáhali sme sociálnemu 
oddeleniu a zabezpečovali tvorivé diel-
ničky a zábavný program.
V dňoch 20. decembra a 21. decembra 
(v čase uzávierky tohto čísla) realizuje-
me podujatie „Vianočné objatie“, ktoré je 
venované pre sociálne slabšie rodiny. Fi-
nancie na túto akciu sme získali z nadá-
cie Orange. Prvý deň budú deti vytvárať 
darčeky pre svojich rodičov a v ďalší deň 
čaká deti a ich rodičov zábava, posede-
nie pri čaji a medovníčkoch a rozdávanie 
darčekov. V rámci tejto akcie odovzdáme 
všetky vyzbierané hračky, ktoré ste 
priniesli do CVČ Relax, za ktoré vám 
všetkým ĎAKUJEME!

Alexander Muszela

Detský a mládežnícky parlament ku koncu roka 
nezaháľalMestská polícia zaznamenala za me-

siac november - december 2012 /od 
19.11.2012 do 18.12.2012/ celkom 
348 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 59 priestupkov, 
z ktorých bolo  37 priestupkov ozná-
mených občanmi mesta. 
Za uvedené obdobie bolo zistených 19 
dopravných priestupkov, pri ktorých 
v 2 prípadoch použili príslušníci tzv. 
papuču.
Priestupky porušením VZN:
VZN č. 4/2005  o nakladaní s komu-
nálnym odpadom a drobným staveb-
ným odpadom – 2 priestupky,
VZN č. 10/2005 na úseku  chovu 
a držania psov na území mesta –  14 
priestupkov,
VZN č. 1/2009 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach – 1 priestupok.
Proti majetku bolo zistených alebo 
oznámených 12 priestupkov /1 
priestupok odovzdaný OOPZ pre podo-
zrenie zo spáchania trestného činu/.
Zákroky sa vykonávali aj na úseku 
verejného poriadku, kde MsP riešila 
7 priestupkov, z ktorých boli 4 prípady 
rušenia nočného kľudu, 1 prípad bol 
na úseku verejného pohoršenia a 2 
priestupky boli na úseku znečistenia 
verejného priestranstva. 
Proti občianskemu spolunažívaniu 
rieši MsP 1 priestupok.
V 2 prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach 
chovu psov. 
Pre podozrenie zo spáchania trestného 
činu bol 1 priestupok odovzdaný OOPZ 
Handlová.
Jedna maloletá osoba sa dopustila 
priestupku na úseku chovu a držania 
psov, keď si táto osoba neodstránila 
exkrementy pri venčení svojho psa. 
Príslušníci mestskej polície odchytili  
13 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku. MsP vrátila 6 psov pôvodným 
majiteľom a  2 psov si z útulku zobrali 
noví majitelia.
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 93 zákrokov a 42 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objek-
tom.
Kamerovým systémom bolo zistených  
11 priestupkov a udalostí. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 10 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od 19.11.2012 do 18.12.2012          
                              

21.11.2012 o 21:58 hod - telef. ozná-
mil anonym, že na Ul. 29. augusta 1 
horí smetná nádoba. Hliadka sa ihneď 
presunula na miesto a stála služba na 
miesto privolala hasičov. Po príchode 
na miesto bolo zistené, že horela nádoba 
na separovaný odpad na papier a dve 
ďalšie /čierna a žltá/, ktoré stáli vedľa, 
tiež začínali horieť. Hliadka odtiahla 
tieto dve nádoby a horiacu nádobu sa 
snažila uhasiť hasiacim prístrojom zo 

služobného motorového vozidla. Ho-
riacu nádobu sa nepodarilo uhasiť. Po 
chvíli na miesto prišla aj hliadka OOPZ 
a hasiči, ktorí nádobu uhasili. Hliadka 
OOPZ skontrolovala okolie so zameraním 
na podozrivé osoby. Hliadka na mieste 
zostala do odchodu hasičov. Následná 
kontrola okolia na podozrivé osoby. Vec 
zostáva v riešení MsP. 

22.11.2012 o 22:28 hod. – tel. oznáme-
né, že v objekte bývalého Edenu dochád-
za v jednom z bytov k rušeniu nočného 
kľudu. Hliadka po príchode na miesto 
zistila, že z jedného z podkrovných bytov 
v uvedenom objekte hrá hlasná hudba 
a počuť hlasnú vravu. Na mieste bola 
zistená totožnosť osôb nachádzajúcich 
sa v byte, ktoré boli pod vplyvom alko-
holu.  Nájomca bol na mieste požiadaný 
o predloženie dokladu totožnosti. Pri 
zákroku sa k hliadke správal arogantne 
a naďalej pokračoval v rušení nočného 
kľudu. Po niekoľkých výzvach hudbu 
stíšil. Bol upozornený, že keď vytriezvie, 
bude predvolaný na MsP za účelom 
podania vysvetlenia. Hliadka následne na 
to z miesta odišla, pričom pri odchode 
chvíľu zostala na medziposchodí, kedy 
muž znovu pustil hlasnú hudbu. Hliadka 
sa preto na miesto vrátila a osobu znovu 
požiadala, aby hudbu vypol. Priestupok 
ukončený pokutou v blokovom konaní.
23.11.2012 o 4:19 hod. – tel. oznáme-
né, že na Ul. ČSA 44 chodí neznámy muž 
po lešení a vyklopkáva ľuďom na okná. 
Hliadka oznam preverila, na lešení sa 
nikto nenachádzal.  Hliadkou bola kon-
taktovaná oznamovateľka, ktorá uviedla, 
že muža nie je možné vidieť z ulice, lebo 
sedí na balkóne na šiestom poschodí. 
Hliadka navštívila oznamovateľku, kde 
u nej na balkóne sedel neznámy muž. 
Hliadka zistila jeho totožnosť. Jednalo sa 
o bývalého priateľa oznamovateľky. Bol 
požiadaný, aby miesto opustil. Hliadke 
uviedol, že bol oklamaný a že ho vec 
mrzí. Následne miesto opustil a presunul 
sa na zastávku MHD. 
24.11.2012 o 4:15 hod. - stálou službou 
oznámené, že Rómovia, ktorí vychádzali 
zo Slov. reštaurácie kopú na parkovisku 
pri Halieriku na Ul. SNP do osobného 
motorového vozidla. Na mieste zistená 
totožnosť osoby, išlo o občana zo Žiaru 
nad Hronom. Muž sa k skutku priznal, 
ale taktiež uviedol, že v Slov. reštaurácii 
bol napadnutý a skutku sa dopustil od 
nervov. Hliadka prezrela uvedené vozidlo, 
bolo zistené poškodenie predných spo-
lujazdcových dverí, ktoré boli preliačené 
a doškriabané. Na miesto bola privolaná 
aj hliadka OOPZ, nakoľko sa situácia na 
mieste vyhrocovala a z podniku začali 
vychádzať viacerí Rómovia a hrozila 
hromadná bitka. Po upokojení situácie 
a zistení totožnosti osôb hliadka MsP 
z miesta odišla. Priestupok proti majetku 
je v riešení MsP.
24.11.2012 o 15:27 hod. - telef. ozná-
mené, že na parkovisku za domom kul-
túry traja mladí muži rozbili sklo na VW 
Golf a idú smerom k Jednote. Hliadka 
zastihla mužov na kolotoči na Nám. ba-
níkov. Hliadka ich vyzvala, aby preukázali 

svoju totožnosť. Všetci boli pod vplyvom 
alkoholu a boli agresívni. Prostredníctvom 
stálej služby bola na miesto privolaná aj 
hliadka OOPZ. Uvedení traja muži odmietli 
preukázať svoju totožnosť, preto boli pre-
vezení vozidlami na útvar OOPZ, kde bola 
zistená ich totožnosť. Jeden z nich sa 
priznal, že auto poškodil. Vec si prevzala 
OOPZ Handlová. 
24.11.2012 o 23:50 hod. – tel. ozná-
mené, že tri osoby rozbíjajú sklá na 
odstavenej dodávke na Ul. ČSA a snažia 
sa ju roztlačiť. Po príchode na miesto hli-
adka spozorovala, ako z kabíny dodávky 
vyskočili dve osoby a rozbehli sa smerom 
do záhradkárskej osady Nad kúpaliskom 
a ďalšia osoba smerom na Ul. ČSA, ktorá 
cez Handlovku ušla smerom na Ul. Prie-
vidzskú do dvorov, kde sa stratila. Jednu 
osobu sa podarilo zadržať v záhradkárskej 
osade. Na mieste bola zistená totožnosť. 
Táto osoba uviedla, že s kamarátmi 
rozbili na dodávke okná a nakoľko chceli 
zažiť adrenalín, tak sa chceli na dodávke 
povoziť. Keď spozorovali, ako na miesto 
prichádza hliadka MsP, tak sa dali na útek. 
Vec oznámená na OOPZ, ktorí sa dostavili 
na miesto a vec si prevzali, nakoľko sa 
jedná o podozrenie zo spáchania trest-
ného činu.
28.11.2012 o 13:35 hod. - stála služba 
oznámila, že na mestskom kamerovom 
systéme bol spozorovaný bezdomovec, 
ako spoza oddelenia MsP na Námestí 
baníkov odcudzil 1 kus vlnitého pozin-

kovaného plechu a ťahá ho smerom 
k obchvatu. Hliadka menovaného zastihla 
a vyzvala ho, aby plech vrátil na pôvodné 
miesto. Menovaný uviedol, že ho odcudzil 
s úmyslom odovzdať ho v zberných 
surovinách. Na mieste vyhotovená foto-
dokumentácia, zápisnične vypočutý na 
oddelení MsP. Priestupok ukončený pred-
ložením na Obvodný úrad v Prievidzi.
30.11.2012 o 20:48 hod. - stálou služ-
bou oznámené, že na Ul. SNP sa v strede 
vozovky nachádza ležiaca osoba. Na 
mieste bola zistená totožnosť muža, ktorý 
bol pod vplyvom alkoholu. Mal oderky 
na pravej ruke a pod nosom. Hliadka sa 
ho na mieste snažila postaviť, ale nebol 
schopný chôdze. Akékoľvek ošetrenie od-
mietol. Hliadkou bol odprevadený za dom 
kultúry, kde sa posadil na lavičku. Hliadka 
vyrozumela matku muža. Následne bola 
vykonaná kontrola osoby za domom kul-
túry, osoba sa na mieste nenachádzala. 
15.12.2012 o 9:00 hod. - tel. oznámené, 
že na Mostnej ulici sa nachádza muž, 
ktorý na pleci nesie dopravnú značku. 
Hliadka po príchode na miesto spozoro-
vala osobu, ako na pleci nesie dopravnú 
značku – zákaz vjazdu, ktorú odcudzil 
z parkoviska pri firme Handimex. Namies-
te bola zistená totožnosť muža, ktorý bol 
požiadaný o podanie vysvetlenia. Priestu-
pok v riešení MsP. (krátené)
MsP Handlová – volajte 24 hodín 
denne 046/168 00, 046/ 5475 007
alebo 0905 499 384 
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Nedeľné kino pre deti 
pokračuje, v januári aj 3D 
rozprávka

Milé deti, rodičia a fanúšikovia 
rozprávok.
Aj v januári 2013 máme pre vás 
pripravené dve rozprávky. A máte sa 
veru na čo tešiť! 
Prvá rozprávka v nedeľu 6.januára 
2013 Happy Feet 2 nás zavedie do 
Antarktídy medzi rodinku tučniakov.
No a druhá rozprávka, to bude úplná 
pecka! 
20.januára 2013 nás čaká 3D 
rozprávka Cesta na Mesiac s pa-
pierovými 3D okuliarmi, ktoré vám 
po predstavení zostanú a vstupné 
na túto rozprávku je taktiež len 1 
euro!!!
Rozprávku premietame len jedenkrát 
a počet okuliarov bude obmedzený 
na 1 predstavenie, preto vám odpo-
rúčame včas si prísť zakúpiť vstu-
penky, prípadne využiť rezerváciu 
cez internet.
Tešíme sa na vás a zostaňte verní 
naším nedeľným rozprávkam.

Už vyše desať rokov patrí skve-
lá komédia s hviezdnym obsa-
dením - Marián Miezga, Lukáš 
Latinák, Róbert Jakab, Juraj 
Kemka, Vladimír Kobielsky

NA KOHO TO SLOVO PADNE
k najobľúbenejším slovenským 
činoherným titulom. Vždy vypre-
daná sála a nadšené obecenstvo 
pripravia po každom predstavení 
protagonistom inscenácie ovácie a 

veľký potlesk.
2. marca 2013 o 19.00 h
vstupné: 11,- eur v predpredaji,   13 
eur v deň predstavenia
Preklad: Peter Kováč 
Réžia: Peter Mankovecký 
Dramaturgia: Peter Pavlac 
Scéna a kostýmy: Tatiana Šulíková 
Výber hudby: Peter Mankovecký 
Hrajú: Róbert Jakab, Juraj Kemka, 
Vladimír Kobielsky, Marián Miezga, 
Lukáš Latinák
O čom to je...
Groteskný príbeh piatich indivíduí 
uzavretých v jednej miestnosti, v 
spoločnosti jedného revolvera... 
Samozrejme, že každého z nich 
tento revolver láka, pretože mu 
dáva príležitosť vládnuť nad ostat-
nými. Sú to piati zvláštni a hlavne 
smiešni pánkovia a každý z nich 
má celkom odlišnú predstavu o 
moci. Drsný mafián s drsnými 
spôsobmi, národovec z Detvy v 
kroji a s jasnou predstavou o raji 
na Slovensku, chudáčik so zápa-
lom močového mechúra, aristo-
krat a intelektuál. Modelová pätica 
v modelových situáciách vygrado-
vaných vo svojej smiešnosti až 
na hranicu grotesky. Inteligentný 
humor autora teda nezostáva len 
pri obhrublých narážkach, práve 
naopak. Nesie v sebe niekoľko 
úrovní a stáva sa tým výpoveďou o 
krutom správaní sa  v krutej dobe 
okolo nás. Pätica mladých hercov 
tak roztáča nezastaviteľný kolotoč 
gagov, pri ktorých nám občas za-
mrzne aj úsmev na tvári...
 

Vymeň nepotrebné 
darčeky a urob radosť iným
26. január 2013

Nielen deti, ale povedzme si úprim-
ne, aj my dospelí dostávame pred 
Vianocami často otázky typu: „Tešíš 
sa na Vianoce? Čo dostaneš pod 
stromček? Písal si už Ježiškovi?“
Dospelí samozrejme múdro opaku-
jú, že darčeky nie sú tie najdôleži-
tejšie, skôr potrebujú pokoj, odpo-
činok, prajeme si vzájomne zdravie, 
želáme radosť a spokojnosť, rodinnú 
pohodu. Darčeky, ktorými obdaro-
vávame svojich blízkych, netreba 
podceňovať. Sú dôležité. Veď, keď 
už raz takáto tradícia vznikla, určite 
má podstatný zmysel a v našej 
kultúre sú odvodené z dávnych 
kresťanských slávností a sviatkov. 
Určite ste mnohí písali aj tento rok 
Ježiškovi list, akým darčekom by 
vás pod vianočných stromčekom 
mal potešiť. Váš list si určite pozor-
ne prečítal. Prepáčte mu, no v tom 
pracovnom zanietení, keď musí 
obdariť malých aj veľkých na celom 
svete, určite mnohé veci poplietol, 

na mnohé pozabudol. 
A možno práve vás obdaril darče-
kom, ktorý vás nie celkom potešil, 
dostal sa k vám pod vianočný 
stromček omylom, či sa zdvojnáso-
bil, alebo chýbal. Ale nesmúťte! 
Komisia kultúry, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja pri MsZ Han-
dlová pre vás všetkých, nielen pre 
deti, pripravila bezplatnú výmennú 
burzu nepotrebných a nevhodných 
vianočných darčekov. 
Preto, príďte v sobotu 26. januára 
2013 od 9.00 do 12.00 h. do foajé 
domu kultúry. Prineste so sebou 
nepotrebné darčeky, CD, hračky, 
plyšáky, knihy, školské pomôcky 
a všetky tie  nepotrebné drobnosti. 
Živé zvieratká, prosíme, na burzu 
nenosiť, nebudú predmetom výme-
ny ani darovania! Výmenou urobíte 
radosť sebe a obdaríte druhých. 
Možno práve tu objavíte svoj vytú-
žený darček. Darčeky, ktoré nevy-
meníte a už si ich nechcete odniesť 
domov odovzdajú členovia komisie 
do Jazmínu a DOR-ky.

Komisia kultúry, pamätihodností, 
CR a RR

FK REBEL 
JANUÁR 2013
3.januára 2013, 19.00 h, 
LONO     
Réžia: Benedek Fliegauf, Nemecko, 
Maďarsko, Francúzsko, 2010, 111 
min.
Mladá Rebecca sa vracia do 
domu starého otca na chladnom 
anglickom pobreží, kde pred rokmi 
prežila svoju prvú, ešte detskú 
lásku. Rebecca a Tommy nadviažu 
presne tam, kde sa v detstve ich 
cesty rozišli. Keď Tommy zomrie pri 
autonehode, Rebecca sa rozhodne 
pre umelé oplodnenie s klonovanou 
ľudskou DNA a celý život potom čelí 
dôsledkom svojho kontroverzného 
rozhodnutia.....

10.januára 2013, 19.00 h,
POLSKI FILM
Réžia: Marek Najbrt, Česká republi-
ka, Poľsko, 2012, 113 min.
Štyria českí herci “hrajú” v poľskom 
filme sami seba. Spolužiaci  z br-
nenskej JAMU –  Matonoha, Liška, 
Daniel a Polášek si splnili dávny 
sen a nakrútili spoločný film  o ča-
soch keď „komunizmus skrachoval 
a kapitalizmus ešte nezačal a keď 
mali všetci dobrú náladu.“  Dielo 
o absurdite hereckého života, o 
Poľsku  a o mnohých iných veciach, 

ktoré prináša originálny humor,  
kultové scénky, zamatovú eufóriu, 
slobodu, absurditu mladosti a lás-
kavosť kamarátstva a mnoho iného, 
pričom balansuje na tenkej hrane 
medzi realitou a ilúziou.

17.januára 2013, 19.00 h, 
MUSÍME SI POHOVORIŤ  
O KEVINOVI
Réžia: Lynne Ramsay, Veľká Britá-
nia, USA, 2011, 112 min.
Eva sa kvôli svojmu synovi vzdá 
nádejnej kariéry, ale zanedlho po 
pôrode zistí, že v ich vzťahu nie-
čo nie je v poriadku. Kevin sa od 
ranného veku voči svojmu okoliu 
vymedzuje agresívne a nenávisť 
k matke kulminuje v puberte až do 
najväčšieho zločinu – vraždy. Eva 
ho neopúšťa ani vo väzení a aj tu 
pokračuje vzťah plný nepochopenia, 
sklamania, nenávisti… A lásky.

24.januára 2013, 19.00 h 
LOVCI HLÁV
Réžia: Morten Tyldum, Nórsko, 
2011, 100 min.
Roger Brown má všetko, čo si 
človek môže priať. Je najúspešnej-
ším lovcom hláv – headhunterom 
– v Nórsku, je ženatý s prekrásnou 
galeristkou a vlastní úchvatný dom. 
Žije však nad pomery a potajomky 
kradne umelecké diela. Na sláv-
nostnom otvorení galérie mu žena 

CVČ Relax pozýva 
v januári 2013
 
• 37. ročník Pochodu vďaky 
SNP – 19.1.2013 – viac v sa-
mostatnom článku 
• Novoročný stromček pre 
zvieratká – turistický výlet do 
zimnej prírody pre handlovské 
deti spojený s výzdobou strom-
čekov jedlými ozdôbkami pre 
zvieratká – termín nájdete na 
www.handlova.sk 

DK Handlová pozýva v januári 2013

predstaví Greve, ktorý je majiteľom 
originálu Rubensovho Lovu na divi-
aky. Roger vycíti príležitosť stať sa 
finančne nezávislým a začne plánovať 
svoju najväčšiu krádež....

31.januára 2013, 19.00h, 
MÁME PÁPEŽA! 
Réžia: Nanni Moretti, Taliansko, Fran-
cúzsko, 2011, 104 min.
Z balkóna Baziliky Svätého Petra 
zaznie slávnostné Habemus Papam! 
Státisícový dav veriacich netrpezlivo 
očakáva nového pápeža. Ale balkón 
ostáva prázdny. Práve zvolený pápež 
sa odmieta ujať funkcie. Vatikán nájde 
v tejto situácii jediné možné rieše-
nie. Povolá uznávaného psychiatra, 
aby vyriešil neobvyklé rozpoloženie 
pápeža. Svieža komédia o pápežovi, 
ktorý neunesie ťažobu obrovskej 
zodpovednosti .                    
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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
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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

Príchod nového roku je spojený 
s bilancovaním toho predchádza-
júceho. Hodnotíme a zamýšľame 
sa nad udalosťami, ktoré nás 
v priebehu roku stretli, ako 
ovplyvnili naše postoje a či sme 
sa z neho poučili do budúcnosti. 
Mnohí sa pozeráme aj do minulos-
ti, vybavia sa nám nielen pekné aj 
negatívne spomienky či udalosti. 
Významné historické medzníky 
nepíše len náš súkromný život, či 
kolektív a spolupracovníci na pra-
covisku. Píše ich aj život v našom 
meste. 

V niektorých vydaniach Handlov-
ských novín vám prinášame kúsok 
poznania o histórií Handlovej. Verí-
me, že sú pre vás mnohých príleži-
tosťou zaspomínať na časy minulé. 
Historické medzníky, ktoré sa zapí-
sali do historického diania mesta, 
nezostanú zabudnuté ani v roku 
2013. V tomto vydaní prinášame 
prehľad historických momentov, 
ktoré  sa zapísali do života Handlo-
vej, jej obyvateľov a v tomto roku si 
pripomíname ich okrúhle výročie. 
Ako to všetko ovplyvnilo dianie na 
nasledujúce roky a do akej miery 
prispeli k rozvoju Handlovej sa 
bližšie dočítate v priebehu roka. 
Už o mesiac si pripomenieme 100 
rokov prevádzky železnice Handlová 
– Prievidza. Jej výstavba znamenala 
pre Handlovú nielen spojenie so 
svetom, ale uhlie z handlovských 
banských polí sa dostalo k zákazní-
kom do celej  vtedajšej ČSR.

1523 zmena v dedičnom richtár-

stve, rod Krickerovcov vymrel a 
za nového richtára     Krickerhau bol 
zvolený Ján Goltberger
1733  v historických kronikách 
je zapísané, že v tomto roku v  
Krickerhau začal pracovať cech 
krajčírov
1733   schválené boli stanovy 
spoločného cechu kováčov a zá-
močníkov
1753   v Krickerhau  je zaznamena-
ná činnosť 28 remeselníkov 
1913   február – spustená prevádz-
ka na železničnej trati Handlová 
- Prievidza 
1913   apríl – spustená prevádzka 
novopostavenej elektrárne 
1913 september – svoje brány 
otvorila nová obecná škola, v po-
radí už piata a to  „najdolnejšia“. 
Stály nárast počtu obyvateľov si 
vynútil otvorenie malej školy aj  
v baníckej kolónií 
1913    založenie Salónneho orches-
tra (Banícka dychovka)
1923    marec – založenie Obecnej 
besedy (Obecná knižnica)
1923    zo zbierok baníkov bol po-
stavený Robotnícky dom
1933    otvorená druhá  lekáreň 
v mestečku Handlová
1933    dokončená stavba nemoc-
nice z príspevkov Revíznej bratskej 
pokladnice
1953    dobudovaná mestská po-
liklinika 
1963    odovzdaný do užívania Dom 
služieb a Malý dom služieb v baníc-
kej kolónií 
1973    odovzdaný do užívania  
novopostavený obchodný dom 
Jednota

Jana Oswaldová

V roku 2013 si naše mesto pripomenie okrúhle výročia

Prenájom priestorov na podnikanie!
Začínate podnikať a hľadáte priestory?
Podnikateľský inkubátor v Handlovej vám 
ponúka priestory od 23eur/m2/rok.
www.inkubatorhandlova.sk
0465444013, 0907774280

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Všetko krásne v novom roku, 
dobrých ľudí popri boku, 
veľa šťastia, veľa zdravia, 
nech sa všetky plány zdaria!

Mestskú knižnicu počas uplynulého 
roka navštívilo 39 300 návštevníkov. 
Do fondu knižnice pribudlo 390 
nových kníh, pravidelne prichád-
zalo 45 titulov novín a časopisov. 
Čitatelia si vypožičali 76 500 kniž-
ničných jednotiek. Pripravili sme 
240 kultúrno-výchovných podujatí, 
ktorých sa zúčastnilo 5 200 detí 
a dospelých Handlovčanov. Popri 
mnohých literárnych a tématických 
hodinách, sme sa v knižnici stretli 
na besedách so zaujímavými ľuďmi: 
Ivanom Ševčíkom, Marekom Šimo-
nom, Zdenkou Matejovičovou. Našu 
knižnicu navštívili známe literárne 
osobnosti a spisovatelia: Ľubomír 
Jančok, Jaroslav Perniš, Gustáv 
Murín, Jozef Heriban, Marek Mittaš, 
Ján Cíger, Vladimíra Komorovská, 
Tamara Heribanová, Táňa Keleová-
-Vasilková.     

Rok 2013 je rokom, kedy si Mestská 
knižnica Handlová pripomenie 90. 
výročie založenia a tým sa budú 
niesť aj všetky naše pripravované 
podujatia. Získame nové tituly 
kníh, nové časopisy, informácie o 
literatúre krásnej i odbornej; tešíme 
sa spolu s vami na autorov, na spi-
sovateľov, na besedy, na stretnutia s 
knihou.
Sme tu pre vás, sme knižnica pre 
všetkých! 
Tešíme sa na Vás aj v roku 2013!

Členský poplatok na celý kalen-
dárny rok, ktorý je v porovnaní 
s cenou novej knihy naozaj sym-
bolický, zostáva aj v tomto roku 
nezmenený:
 dospelý čitateľ 2,30€, 
 dôchodca a študent 2€, 
 dieťa 1,30€
 

Pripravujeme v januári:
Krista Bendová. 
Medajlón k 90. výr. nar.
Osmijankove rozprávky. 
Literárne hodiny. Pre 1. st. ZŠ.
Čierne zlato. Povesti z handlovskej 
doliny. Čítanie s porozumením. 

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



Dňa 16. januára uplynie šesť rokov čo nás navždy 
opustila naša drahá mamička, stará mama 

Júlia Wölcová. 

Kto ste ju poznali venujte jej 
tichú spomienku.

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

v mesiaci december 2012 dožili

Anna  Kaštierová
Mária Lukáčová
Ema Foťková
Mária Kučeráková
Anna Pukačová
Anna Štefancová
Štefan Litva
Hildegarda  Bocková
Ján  Cút
Marian Dobrotka
Viliam Fekete
Albína Ličková
Alois Majer
Štefan Melikant
Anton Rosenberger
Mária Školnová
Michal Valent
Alexander Varín

Narodené detičky 
november/december  2012

Dominik  Veszprémi
Jakub  Budovič
Nikolas  Cibuľa
Roman  Karásek
Nina  Popluhárová
Vivien  Cicková
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Opustili nás  
november/december 2012

Karol Javorský  83 rokov
Henrich Lifka   80 rokov
Ľudovít Adamko  70 rokov
Štefan Dušička  65 rokov
Michal Kuzma  78 rokov
Milan Vojtáš   52 rokov
Anna Jániová  78 rokov
Terézia Kozárová  74 rokov
Mária Klučiarová  60 rokov

Dňa 29.12.2012 uplynul rok, čo nás opustila 
naša drahá mama a babka pani
 
Eleonóra Hincová. 

S láskou spomína celá 
rodina. 

Kto ste ju poznali venujte 
jej s nami tichú spomienku.

Anjelikom dobrým chcel si byť,
a aj si sa  stal ním.
Ako máme teraz žiť,
pýtame sa celé noci, dni.

Dňa 10. januára 2013 by 
sa dožil náš milovaný syn 

Gustáv Ištok  26 rokov. 

S láskou spomínajú 
rodičia, sestra Marcela, 
krstná mama Lýda Nemcová, celá televízia NOE 
a teta Přenosilová. 

Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. 

Dňa 15.01.2013 uplynie 20 rokov, čo nás opustil 

Ľudovít Smačko. 

S láskou spomína celá 
rodina. 

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

Dotĺklo srdce tvoje, zastal čas, 
padla slza na líce, stíchol tvoj hlas.   

Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa 30.11.2012 rozlúčili 
s našou drahou  mamičkou 

TERÉZIOU 
KOZÁROVOU. 

Veľké ďakujem patrí MUDr. 
Vlčkovej za obetavý prístup 
pri starostlivosti a jej zdravie a personálu interného 
oddelenia nemocnice v Handlovej.   

Smútiaca rodina

,,Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, 
v našich srdciach ostávaš s nami“. 

Dňa 24. decembra uplynulo 
5 smutných rokov, čo nás 
navždy opustila naša drahá 
mamička 

Irena Tomková 
z Handlovej. 

S láskou spomínajú 
syn Jozef s rodinou a dcéry Viera a Magda 
s rodinami. 

Kurzy v Handlovej pre každého     
  

Help, n.o. v januári 2013 otvára nasle-
dovné kurzy:
• 14.01.2013 
  Opatrovanie s NJ pre opatrovateľov
• 21.01.2013 
 Počítačový kurz pre začiatočníkov
• 22.01.2013 
 Nemecký jazyk pre mierne pokročilých
• 23.01.2013 - Anglický jazyk pre začiatočníkov 
• 28.01.2013 - Odborná spôsobilosť pracovníka 

SBS do kurzu 
je  možné pri-
hlásiť sa iba do 
18.01.2013 do 
10,00 hod.

• 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@handlo-
va.sk; www.helpha.szm.sk

Ponúkam spracovanie jednoduchého a podvojného 
účtovníctva, mzdy, personalistiku, vypracovanie 
daňového priznania za rok 2012. Cena dohodou. 
0910 987 490. Adresa Lipová 8 Handlová, budova E 
SOŠ. 20 ročná prax. evadaubnerova@inmail.sk.

Lekáreň Barbora v Handlovej oznamuje 
svojim pacientom a zákazníkom, že im poskytne 
lekárenskú starostlivosť počas predĺženej otváracej 
doby:  Po-Pia  7:30 – 17:00, So 8:00 – 11:00

Ďakujeme za návštevu.

Handlová 
na facebooku!
Like!
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Mesto Handlová 
spoluorganizuje jedno 
z najväčších podujatí 

zimnej turistiky
Mesto Handlová sa už cez dve 
desaťročia priamo podieľa na 
spoluorganizovaní jedného 
z najmasovejších podujatí zimnej 
turistiky - Pochodu vďaky SNP 
Cigeľ – Handlová. 
Nielen mesto Handlová, ale celý 
náš región, vníma toto podujatie 
ako poctu všetkým účastníkom 
SNP a zvlášť partizánskemu oddielu 
„Major„ ktorý pri čiastočnom 
potlačení povstania bol na hornej 
Nitre vlajkovou loďou odporu proti 
fašizmu. Oddiel sídlil nad obcou 
Cigeľ.
Pochod vďaky SNP Cigeľ – Handlová 
napĺňa svojou podstatou hlavne 
spoločensko – športový  zámer, 
kde svojou účasťou vyjadrujeme 
úctu a vďaku ľuďom, ktorí sa priamo 
podieľali na našej súčasnosti 
a budúcnosti. Preto sa na tomto 
podujatí každoročne stretávajú 
nielen milovníci zimnej prírody, 
ale aj tí, ktorým je tento odkaz 
záväzkom pre nasledujúce roky.
Mesto Handlová, jej predstavitelia, 
poslanci mestského zastupiteľstva 
i mestské organizácie venujú 
príprave a zabezpečeniu podujatia 
veľkú pozornosť a majú záujem 
o jeho úspešný priebeh. Dňa  
19.1.2013 sa uskutoční už 38. 
ročník Pochodu vďaky Cigeľ 
– Handlová. Prezentácia všetkých 
účastníkov sa začína ráno o 7.00 
hod. v priestoroch Domu kultúry 
Handlová,  odkiaľ budú odchádzať 
aj autobusy do Cigľa. 
Z Cigľa po slávnostnom otvorení 
a položení vencov k Pamätníku 
SNP sa účastníci vydajú na 15 
kilometrovú trať cez Uhliská a Tri 
studničky až do cieľa v Základnej 
škole Morovnianska cesta 
v Handlovej. Tu už na všetkých 
bude čakať voňavý guláš. Keďže 
v minulom roku sa podujatia 
zúčastnilo 386 účastníkov z 
Handlovej, veríme, že tento rok to 
bude ešte viac a prelomíme hranicu 
400 účastníkov. 
Všetkých milovníkov krásnej zimnej 
prírody pozývame na podujatie 
a sľubujeme im, že bude tak, ako po 
iné roky - super. 
Prezentácia pre Handlovčanov
Dom kultúry Handlová 
7.00 hod. - 8.15 hod.                        
ZŠ Morovnianska cesta 
9.00 – 9.30 hod.  pre trasu   P3
Poplatok dospelí 2,50€  deti 1€ 
Prineste si so sebou preukaz 
zdravotného poistenia. Účastníci 
sa pochodu zúčastňujú na vlastné 
nebezpečenstvo a  sú povinní 
dodržiavať pokyny usporiadateľov.
Kontaktná osoba pre mesto 
Handlová: Jana Polakovičová: 
046 5475 351

Už po pätnástykrát sa stretli 
milovníci poézie a prózy 
na  vyhodnotení autorskej 
literárnej súťaže Prebudená 
pieseň, ktorú každoročne 
organizuje Miestny odbor 
Matice slovenskej v Handlovej. 
Spoluorganizátormi súťaže, 
ktorá je určená žiakom 
základných a stredných škôl 
v meste, je mesto Handlová 
a mestská knižnica. 
Práve v jej priestoroch sa 
dňa 26.11.2012 uskutočnilo 
slávnostné vyhodnotenie, 
na ktorom odzneli ukážky 
ocenených prác a prítomní sa 
dozvedeli mená tohtoročných 
víťazov v každej kategórii. Do 
jubilejného ročníka sa zapojili 
všetky základné a stredné školy 
v Handlovej a  porota hodnotila 
68 prác od 63 autorov. 

Mená víťazov 15. ročníka 
Prebudenej piesne

I. kategória – poézia: 
 Patrik Ficel,  ZŠ na MN
 Gretka Miháliková, ZŠ na MN
 Radka Tonhauserová, ZŠ na MN
próza: 
 Erik Páleš, ZŠ na MN

II.kategória – poézia: 
 Adrián Molota, ZŠ na ŠU
 Barbara Ondrušíková, ZŠ na MN
 Daniel Sihelský, ZŠ na MC
próza:  
Martina Kmeťová,  ZŠ na MN
Frederika Nikmonová, ZŠ na MN
Mariana Šebeňová, ZŠ na ŠU

III. kategória – poézia: 
Lenka Kružlicová, Gym. I. Bellu
próza: 
Mária Kováčiková, SOŠ
Cena poroty: 
Kristína Loziňáková, ZŠ na MN

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
sa do súťaže zapojili a osobitne 
pani učiteľkám Gabriele Tome-
kovej, Michaele Lachovej, Jane 
Matiaškovej, Zite Matiaškovej, 
Alene Vaškovej, Michaele Gaš-
paričovej, Michaele Fontányovej, 
Miriam Šebeňovej, Bronislave 
Šperkovej, Jane Šnircovej 
a Dagmar Strmeňovej, ktoré 
pestujú v mladých ľuďoch klad-
ný vzťah k literatúre a podporujú 
tvorivosť a kreativitu svojich 
zverencov. Vďaka finančnej pod-
pore Matice slovenskej a mesta 
Handlová si víťazi odniesli vecné 
ceny a každý jeden súťažiaci 
dostal sladkú odmenu. Veríme, 
že v tejto tradícii bude MO MS 
pokračovať a na budúci rok o ta-
komto čase vyhodnotíme 16. 
ročník Prebudenej piesne. 

Dagmar Strmeňová

Prebudená pieseň 

Gymnastky informujú... 
Gymnastky opäť úspešné
Dňa 24. 11. 2012 sa uskutočnili 
preteky Slovenský pohár „C“ 
v športovej gymnastike v Brezne.  
Vzhľadom na finančnú situáciu 
v klube sme boli nútení prehod-
notiť priority (účasť na Majstrov-
stvách Slovenska „C“ v Trenčíne) 
a do Brezna bola nominovaná 
len jediná gymnastka – Nikolka 
Nieburová , ktorá štartovala vo 
svojej kategórii „predškoláčky“  už 
poslednýkrát.  Zacvičila výborne 
a zaslúžene si odniesla  krásne 2. 
miesto a striebornú medailu.

Máme dve majsterky Slovenska
Na Majstrovstvá Slovenska „C“  
sa nominovalo 15 dievčat,  ktoré 

v roku 2012 získali I. a II. výkon-
nostnú triedu,  dvanásť z nich  
vycestovalo 9. 12. 2012 do Tren-
čína, kde sa Majstrovstvá Sloven-
ska uskutočnili. Naše gymnastky 
sa v silnej konkurencii predviedli 
v tom najlepšom svetle a svojim 
trénerom,  rodičom a kamarátom 
urobili veľkú radosť. 
Vo svojej kategórii  „prípravka“ sa 
Majsterkou Slovenska na rok 2012 
stala Alexandra Strižencová . 4. 
a 5. miesto patrilo naši „dvojkám“  
Nelke a Lejke Lomnickým. Všetky 
dievčatá získali I. výkonnostnú 
triedu. Na 8. mieste sa umiestnila 
Hanka Kotlárová a 13. miesto 
patrilo Andrejke Juríkovej – zíkali 
II. výkonnostnú triedu.
Mladším žiačkam sa na medaile 

síce dosiahnuť nepodarilo, ale 
pekné 4. miesto Viktórie Matiaško-
vej,  6. miesto Tamary Kaplanovej, 
ako aj 14. miesto Andrei Duníkovej  
potešilo, veď  konkurencia bola 
veľmi  silná a dievčatá zacvičili 
ako najlepšie vedeli, aj keď neja-
ká tá chybička sa samozrejme“ 
prihodila.“

Druhou Majsterkou Slovenska  na 
rok 2012 sa v kategórii „staršie 
žiačky“ stala Andrea Golhová. 
Jej kolegyňa Tamara Pazderová 
po heroickom výkone /boleli ju 
zuby/skončila na veľmi peknom 8. 
mieste. Príjemným prekvapením 
bolo 2. miesto Žanety Keratovej, 
ktorá cvičila v kategórii „juniorky.

Sylvia Koštialová
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Si nespokojná(ý) so svojou posta-
vou, všetko ťa stále bolí a  máš 
permanentný STRESS??? Plavá-
reň mesta Handlová Ti ponúka 
nový program  AQUA - FITNESS!

Plaváreň mesta Handlová Vám  
pod  odborným  vedením  Aqua 
Fitness  tréneriek v novom roku 
2013 ponúka:

12 týždenný  redukčný  
Aqua- Fitness  program
ktorý bude obsahovať v období od  
7.1. do 31.3.2013
24  x cvičenie vo vode  (aeróbne, 
posilňovacie a tanečné hodiny aj 
pre neplavcov).
12 x pilates  (správne dýchanie a 
technika vykonávania pohybov )
Cvičenie je vedené v tukspaľujúcej 
zóne  so zameraním na redukciu 
váhy a zvýšenie kondície
(max 50-60%  tepnovej frekvencie 
- TF   a  20 min. v aeróbnej zóne 
strednej intenzity  max. 70-80% 
TF) Cena celého kurzu na 3 me-
siace  75 €.

Plaváreň mesta Handlová pozýva v januári

Aqua - Fitness  pre širokú ve-
rejnosť bez rozdielu veku, pohlavia 
a váhy. Utorok a štvrtok v čase od 
18.30 do 19.15
Cvičebný program so zdravotnou 
orientáciou a orientáciou  na udrža-
nie kondície. Vstup 2 €.

Cvičenie pre tehotné (prvý 
trimester) a ženy po pôrode 
Cvičebný program na zlepšenie 
telesnej a psychickej kondície 

prispievajúci k bezproblémovému 
a príjemnému prežitiu materstva.
(max TF okolo 140 tepov/min. 
s energetickým výdajom max.1000-
2000 kcal/ celé cvičenie).
Kurzy  budú prebiehať podľa záujmu  
klientiek.

Športovo animačný program 
pre firmy, organizácie
Pohybové aktivity vo vode i na suchu 
obsahujúce hry,  cvičenie , tanec aj  

plávanie. Vhodné  aj pre kondičnú 
prípravu  športových klubov a pre 
subjekty podporujúce zdravie (po-
isťovne, nadácie).

AKCIE PLAVÁRNE 
V JANUÁRI  2013

NOVOROČNÝ DARČEK  
pre deti  do 15 rokov
v čase prázdnin od  2.1.2013 do 
7.1.2013
VSTUP 1€  v sprievode platiacej 
dospelej osoby.

POZÝVAME
TROJKRÁĽOVÁ  
DISKOTÉKA  
Plaváreň mesta Handlová pozý-
va dňa 6.1.2013 od 16.00 hod. 
do 21.00 hod.
Diskotéka v plavkách na pla-
várni mesta Handlová, svetlá, 
hudba, miešané nápoje, v  ce-
ne vstupného plávanie aj  parná 
sauna. Vstupné 3 €.

Výsledky školských 
postupových súťaží
Školy z handlovskej doliny sa 
v mesiacoch november a de-
cember zapojili do ďalších postu-
pových súťaží organizovaných 
Slovenskou asociáciou športu na 
školách. Žiaci a žiačky si zmerali 
sily v nasledovných športoch:

I.Orion Floorbal Cup – ZŠ mladší 
žiaci
1. miesto ZŠ ŠU, Handlová
2. miesto ZŠ MN, Handlová
3. miesto ZŠ MC, Handlová

II.Orion Floorbal Cup – ZŠ starší 
žiaci
1. miesto ZŠ ŠU, Handlová
2. miesto ZŠ MN, Handlová
3. miesto ZŠ MC, Handlová

III.Orion Floorbal Cup – ZŠ mlad-
šie žiačky
1. miesto ZŠ ŠU, Handlová

2. miesto ZŠ MC, Handlová
3. miesto ZŠ MN, Handlová

IV.Orion Floorbal Cup – ZŠ staršie 
žiačky
1. miesto ZŠ MC, Handlová
2. miesto ZŠ MN, Handlová
3. miesto ZŠ ŠU, Handlová

V.Basketbal  – ZŠ starší žiaci
1. miesto ZŠ MN, Handlová 
2. miesto ZŠ ŠU, Handlová
3. miesto ZŠ MC, Handlová

VI. Basketbal  – ZŠ 
staršie žiačky
1. miesto ZŠ MN, Handlová
2. miesto ZŠ MC, Handlová
3. miesto ZŠ ŠU, Handlová

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

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

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

dostanete   ZDARMA! 6. január 2013 v Dome kultúry
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Veselo do nového 
roku
Príde kamarát ku kamarátovi a 
pýta sa ho: 
„Čo si dostal na Vianoce?“ 
„Poď, ukážem Ti.“ 
Idú k oknu a hovorí: „Vidíš to 
červené Ferarri?“ 
„No, tak to je pekný darček...“ 
„Tak takej istej farby som dostal 
tepláky...“

Príde pani do drogérie a pýta si 
niečo proti komárom. Vedúci ide 
do skladu a za chvíľu prinesie 
injekčnú sadu a vysvetľuje:
- Keď chytíte komára, zoberte 
injekciu a pichnite mu ju rovno 
medzi oči. Do 5 minút uhynie.
- Ale to keď ho chytím, to ho 
môžem rovno zabiť!
- No, alebo tak.

Ahoj, volám sa Pupa, mám 55 
rokov, narodila som sa 5. 5. 1955, 
bývam na 5. poschodí v byte číslo 
5, a tak som si povedala, že v tom 
bude nejaká symbolika. Nastúpila 
som teda na mestský autobus s 
číslom 5. Išla som na 5. dostihy v 
tomto roku a stavila som na koňa 
s číslom 5. 
- A čo, vyhrali ste? 
- Nie, skončil piaty.

Tatko sleduje syna, ako ide večer 
niekam s baterkou. Pýta sa: 
„Kam ideš s tou baterkou?“ 
„Na rande.“ 
„Cha-cha, keď som ja chodil 
na rande, nikdy som si nebral 
baterku.“ 
„No a pozri sa, čo si zbalil!“

Policajti najdú pred kinom ľudskú 
hlavu. 
Jeden hovorí druhému: „Ja 
budem hovoriť a ty zapisuj.“ 
„Máme tu hlavu pred kinom.“ 
„Kino s akým i/y?“ 
„Neviem... kopni ju radšej pred 
bufet.“

Homosexuál znásilnil mníšku. 
Sudca sa ho pýta: 
- Prečo ste to urobili, keď ste 
opačne orientovaný? 
- No viete, keď ona zozadu vyze-
rala úplne ako Zorro.

Čo je absolútne sebazničenie?
Povedať v Terchovskej krčme, že
Jánošík bol Maďar.

Jožko, cestou domov, hovorí 
mamičke: Dnes som sa ako prvý 
prihlásil v škole. 
A načo? 
Kto rozbil okno.
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ALIBI
ANÉMIA
ASTRA
ATRAPA
BEATA
BODKA
BOLESŤ
EKZÉM
ENTITA
EPIKA
FANTÁZIA
FARAÓNI
FINTA
HENRIETA

CHÁPADLO
IDEÁL
INOTAJE
KÁVOVAR
KNEDĽA
KOPANICE
LENKA
LESANA
LIEČENIE
MLADICA
NATURA
NÁMESTIE
ODPOR
OKAMIH

OPLAN
OPORA
ORTIEĽ
PARCELA
PARTIA
PELENDREK
PENTA
PERUTE
PIONIER
PIVOVAR
PREPRAVA
POĽANA
POMARANČ
PYTÓN

REINKARNÁCIA
REKORDÉRKA
RETARDÉR
RETRO
ROPUCHA
SATURN
SVRAB
TANEC
TERITÓRIUM
TREZOR
USÁMA
VALÉRIA
VANDA
VEKTOR

VIEDEŇ
VIZITA
VRECKOVKA

Výhercovia
Kvalich
Posvítilová
Franzová
Babjaková
Kováčová
Drexlerová
Reháková

Prechod 
Handlová 
Kremnica

Trampský 
prechod do 
Kremnice sa 
bude konať  
v sobotu 
2. februára 2013.

Odchod o 8.00h 
od vežičky.

Veľa šťastia 
a úspechov vám 
v roku 2013 
praje
Asterion, n.o.


