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Vážení obyvatelia nášho 
mesta Handlová, 
drahí moji Handlovčania,

     po roku je tu opäť ten čas, kto-
rý znamená rozlúčku so starým 
rokom a privítanie roku nového. 
Súčasne je to príležitosť, aby sme 
bilancovali a zamysleli sa nad tým, 
aký bol uplynulý rok, ako sme 
naplnili svoje predsavzatia, čo by 
sme mohli v budúcnosti vylepšiť 
a čoho by sme sa mali prípadne 
vyvarovať. 
 Ako po minulé roky i teraz je 
mojím želaním, aby sme všetci, 
tak predstavitelia samosprávy, 
ako aj všetci obyvatelia mesta, 
preniesli do nového roku 2014 len 
to pozitívne, čo sme v uplynulom 
období pre naše mesto dosiahli, 
aby sme sa poučili z chýb, ktoré 

sme vzájomne urobili. A na tom 
dobrom je potrebné ďalej stavať 
napĺňať svoje predstavy a vízie 
a nebáť sa prekážok, ktoré počas 
nastúpenej cesty prídu. 
 V uplynulom roku bol dopad 
svetovej hospodárskej krízy na 
ekonomiku Slovenskej repub-
liky veľmi citeľný vo všetkých 
oblastiach. V dôsledku toho boli 
znižované príspevky štátu na 
�nancovanie samospráv, čo sa 
negatívne prejavilo aj v príjmoch 
nášho mesta. 
Musím konštatovať, že ekono-
mické prognózy ukazujú, že rok 
2014 sa bude niesť v podobnom 
duchu. S rastom nezamestnanos-
ti stagnujú príjmy od štátu a preto 
budeme musieť naďalej odhaľo-
vať vnútorné rezervy samosprávy 
a tiež prispieť na efektívne za-

bezpečenie chodu mesta. Mesto 
a spokojnosť jeho obyvateľov sú 
spojené nádoby a od naplnenia 
príjmov mesta závisí uspokojenie 
potrieb a kvalita služieb poskyto-
vaných jeho obyvateľmi. 
Napriek hospodárskej kríze sa 
nám darí stabilizovať úroveň bez-
pečnosti v meste, pričom dôraz 
kladieme na prevenciu a nie na 
represiu. Za týmto účelom sme 
pre potreby mestskej polície opäť 
skvalitnili bezpečnostný kamero-
vý systém a rozšírili ho na počet 
16 kamier, ktoré významným 
spôsobom napomáhajú k od-
haľovaniu trestných činov a ich 
páchateľov. 
 Rok 2013 bol veľmi význam-
ným v tom, že sa nám spolu 
s Vládou SR a HBP a.s. podarilo 
otvorením 12 poľa na bani Hand-

Šťastie je, keď to, čo si 
myslíš, čo hovoríš a čo robíš 
je v harmónii.

Mahátma Gándhi

lová zastabilizovať 700 pracovných 
miest a prognóza ťažby uhlia v 
našej bani sa predĺžila na 20 rokov. 
S radosťou vítam aktivitu HPB 
v položení základného kameňa 
úžasného projektu ,,Integrovaný 
projekt rybej farby a skleníkového 
hospodárstva“, čo prinesie v roku 
2014 200 nových pracovných 
miest. 
 V tomto roku započala rekonš 
trukcia polikliniky a nemocni-
ce. Takto o rok bude poliklinika 
v novom šate. V tomto roku sme 
realizovali zásadný projekt rekon-
štrukcie čističky odpadových vôd 
v meste Handlová, ktorá bude 
spĺňať parametre Európskej únie. 
Realizáciou uvedeného projektu 
sa zásadne zlepší kvalita životného 
prostredia v našom regióne. 

 V priebehu roka sme vybudo-
vali nové zariadenie pre seniorov 
v našom meste. Bude určené hlav-
ne pre občanov nášho mesta, ktorí 
potrebujú starostlivosť. Som hrdý 
na toto dielo, lebo je to naplnenie 
snov niekoľkých generácií. A vy-
tvára tiež 50 nových pracovných 
príležitostí. Práve s príchodom 
nového roku 2014 ho uvádzame 
do prevádzky. Podarilo sa nám za-
čať rekonštrukciu Základnej školy 
Školská, ktorá jediná ešte neprešla 
úplnou rekonštrukciou. Verím, že 
v tomto roku rekonštrukciu do-
končíme. 
 V rámci vlastných obmed-
zených zdrojov sme postupne 
dopĺňali infraštruktúru v oblasti 
detských ihrísk, parkovísk, ciest 
a chodníkov. Nedá sa mi nespo-
menúť, že v uplynulom roku Han-
dlová získala viacero významných 
ocenení a drží  

(pokračovanie na str4.)     

0907 774 280, 0465444013

Podnikateľský inkubátor 
v Handlovej ponúka priestory na 

SVADBY, KARY, 
OSLAVY, 

STUŽKOVÉ
FIREMNÉ PODUJATIA

www.inkubatorhandlova.sk
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Handlová 
na facebooku!
Like!

Pozvánka na MsZ
Primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba zvoláva 

mestské zastupiteľstvo 
štvrtok  30.1.2014 
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. ie 
poslaneckého zboru je verejné.

Získajte informácie 
o dianí v meste 
priamo do svojej 
emailovej schránky

Aby vám žiadna 
informácia neušla a vedeli 
ste najaktuálnejšie 
informácie z Handlovej, 
zaregistrujte sa na oficiálnej 
internetovej stránke mesta 
www.handlova.sk. Pridajte 
sa k už zaregistrovaným!

V sobotu 14. decembra 2013 
sa na handlovskom námestí 
dymilo zo siedmych kotlov.
Hlavný výťažok, tak ako bolo 
avizované, poputuje pre 
Základnú umeleckú školu 
v Handlovej, ktorá rozšírila 
svoju pôsobnosť na celú han-
dlovskú dolinu. Spolu je to 
rovných 800 €.
V tejto sume je aj bene�čný 
príspevok od People coctail 
baru z Handlovej. To, že via-
nočný punč všetkým chutil, 
svedčí aj jeho vydaných 139 
porcií, čo predstavuje čiastku 
208,50 €.

Výťažok z policajnej kapustnice 
bude venovaný pre útulok pre 
psíkov. Celkovo mestskí policajti 
uvarili a vydali 95 porcií kapusty 
za 142,50 €. Podujatie Handlov-
ská kapustnica inšpirovala aj 
Občianske združenie Free time. 
Tí varili kapustnicu na základe 
vlastného projektu, na ktorý 
získali peniaze a výťažok popu-
tuje pre sociálne slabšie rodiny. 
Celkovo vydali 27 porcií kapusty 
v hodnote 40,50 €.

Veľké poďakovanie patrí tým, 
ktorí od rána od 8.00 h až do 
13.00 h pre vás kapustu pripra-
vili, venovali benefícii svoj voľný 
čas aj vlastné prostriedky. 
• Richtárska – primátor Handlo-
vej a starostovia handlovskej doli-
ny 103 vydaných porcií + kapusta 
pre účinkujúcich grátis
• Policajná – MsP Handlová, 95 
vydaných porcií 
• Národniarska – MO SNS Han-
dlová 54 vydaných kapustníc
• Banícka – Handlovský baníc-
ky spolok, o.z. 90 vydaných por-

cií plus kapusta pre účinkujúcich 
grátis
• Komunikačná - Komisia pre 
komunikáciu a informatizáciu 
pri MsZ Handlová, RTV Prievidza, 
s.r.o. 58 vydaných porcií
• Mladá - Detský a mládežníc-
ky parlament mesta 53 vydaných 
porcií
• OZ FREE TIME – mladí nad-
šenci z Handlovej 27 vydaných 
porcií

 Veríme, že kapustnice chu-
tili, nebolo ojedinelé vidieť 
ľudí s obedármi. Deviaty ročník 
Handlovskej kapustnice skončil 
s výsledkom 983 € čo predstavu-
je 516 vydaných porcií kapusty 
(cena kapustnice pre rok 2013 

bola 1,50 €).
Súčasťou podujatia boli aj súťa-
že pre deti a tvorivé dielne, kde 
mali najmenší možnosť vysúťažiť 
si plyšáka, ale aj vyrobiť vianoč-
nú ozdobu na stromček. Spolu sa 
zapojilo 65 detí.  

Tradiční sponzori Handlovskej 
kapustnice, ktorým ďakujeme:
Papiernictvo STANA – Hand-
lová, Stanislav Chudý VÝROBA 
NÁBYTKU - Handlová, Prie-
vidzské pekárne a cukrárne, 
Hotel Baník Handlová, Vinoté-
ka Pod mostom - Viliam Ciberej

Za kultúrne vystúpenie ďaku-
jeme:
 Komorný zmiešaný spevácky 

zbor Artanno pri ZUŠ a DK Han-
dlová
 Žiaci literárnodramatického 
odboru ZUŠ Handlová
 Folklórny súbor Hájiček 
z Chrenovca – Brusna.

Všetkým, ktorí v decembrovú so-
botu prišli na námestie do Han-
dlovej, ďakujeme, že podporili 
dobrú vec a v mene organizáto-
rov Združenia obcí Handlovskej 
doliny, mesta Handlová a Domu 
kultúry v Handlovej prajeme 
šťastný nový rok 2014. Veríme, 
že 10.ročník opäť prekoná tento. 
V roku 2013 sa vybralo takmer 
o 100% viac �nančných prostri-
edkov ako v roku 2012.

JP, foto JM

Handlovská kapustnica – ďakujeme

Systém varovania obyvateľov 
Harmonogram skúšky varovného systému (sirény) je 
trvalo zverejnený na stránke www.handlova.sk. 
Siréna sa bude najbližšie skúšať v piatok 10. januára 
2014 o 12.00 h. 
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 Handlovskí poslanci mali 
v decembri  naplánované 
dve zasadnutia mestského 
zastupiteľstva. To prvé sa ko-
nalo vo štvrtok 5. decembra. 
Hlavnou témou rokovania 
bolo schvaľovanie  rozpočtu 
na rok 2014. V úvode roko-
vania predkladali návrhy 
rozpočtov pre budúci rok ri-
aditelia príspevkových orga-
nizácií. Dom kultúry bude v 
budúcom roku hospodáriť  s 
rozpočtom vo výške 179 000 
€.  Mestská plaváreň pri 9,5 
mesačnej činnosti v budú-
com roku bude pracovať s 
rozpočtom 221 700 €, ktorý 
je o o 5 000 € nižší oproti 
roku 2013. Mestská knižnica 
požadovala od svojho zria-
dovateľa rovnaký rozpočet 
ako v roku 2013. Poslanci 
rozpočty príspevkových or-
ganizácií schválili. 

 V ďalšom bode rokovania 
sa poslanci zaoberali roz-
počtami v neziskových organi-
záciách  Help, Jazmín, Asterion 
a Senior centrum. Do posled-
ných troch menovaných nie 
je rozpočtovaný transfér z 
mesta. Poslanci prerokovali 
a schválili  aj návrh doplnku 
č. 1 k Všeobecne záväznemu 
nariadeniu  mesta Handlová č. 
5/2012 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka 

škôl a školských zariadení na 
území mesta Handlová. Tie 
budú v budúcom roku vyššie.  
Hlavným ukazovateľom pre 
určenie dotácie je percentuál-
ny výber podielovej dane. Ten 
by sa  mal budúci rok zvýšiť zo 
65,4% na 67%.  Ďalším dôvo-
dom na zvýšenie dotácie sú 
mzdy pedagogických a nepe-
dagogických pracovníkov.
Hlavná ekonómka poslancom 
predložila najdôležitejší bod 
rokovania - návrh rozpočtu 
mesta na nasledujúci rok. Mes-
to bude  hospodáriť s vyrovna-
ným rozpočtom vo výške 8 308 
668 €. Tento návrh rozpočtu 
poslancom odporučila schváliť 
aj hlavná kontrolórka.  Tí ho 
schválili jednohlasne. 

Rudolf Podoba, primátor 
mesta Handlová:  „Museli sme 
hľadať priestor ako ho pripra-
viť, aby sme neriešili rozpočet 
cez úvery, aby sme zabezpečili 
splácanie prijatých úverov z 
predchádzajúcich období, aby 
sme nezvyšovali miestne dane 
a poplatky aby sme zabezpečili 
služby, ktoré občan dostáva. 
Bolo to veľmi komplikované a 
každý jeden z našich pracovní-
kov v meste má na tom zásluhu, 
že musel hľadať v prvom rade, 
už neviem povedať po koľkýkrát 
rezervy vo svojej organizácií 
a tak, aby sme nesiahli ľuďom 

na platy, aby sme neprepúšťali 
ľudí, aby sme zabezpečili dojem, 
že Handlová sa rozvíja.“

 Primátor spomenul aj in-
vestičné akcie pre budúci rok. 
Dokončiť by  sa mali exterié-
rové priestory v Senior centre,  
chystá sa vybudovanie želez-
ničnej zastávky na Morovnian-
skom sídlisku či zateplovanie 
budovy  Základnej školy Škol-
ská. Mesto rokuje s investormi 
aj o vybudovaní obchodného 
reťazca  na Morovnianskom 
sídlisku. 
     Na poslednom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva 
v Handlovej v roku 2013 sa 
poslanci zaoberali protestom 
námestníčky okresného  pro-
kurátora   proti niektorým 
ustanoveniam VZN , ktorým 
sa určujú pravidlá času predaja 
v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Han-
dlová. Zároveň prerokovali aj 
štvrtú úpravu tohtoročného 
rozpočtu.  
V úvode rokovania poslanci 
schválili  dodatok k zriadova-
teľskej listine Centra voľného 
času Relax. Konateľ mestskej 
spoločnosti Hater Blažej Litva 
potom predložil plán zimnej 
údržby na túto sezónu. Tá 
bude zabezpečovaná tak, ako 
v minulom roku, v šetrnejšom 
režime. 

Celková potreba opráv mest-
ského majetku v správe MsBP 
Handlová je  1 659 300  €. In-
formoval o tom konateľ MsBP 
Rudolf Vlk. Do budúceho roka 
majú vyčlenených len 109 300 
€, z ktorých budú realizovať len 
najdôležitejšie opravy na mes-
tskom majetku.
Dôvodov na štvrtú úpravu 
rozpočtu bolo niekoľko. Pred-
niesla ich ekonómka Milica 
Pravdová. Na strane príjmov 
sú to vyššie príjmy vo výške 
1 492 € z prenajatých priesto-
rov od neziskovej organizácie 
Asterion, či zníženie dotácie 
na podporu športu v školách. 
Do úpravy sa dostali aj nové 
rozpočtové vstupy vo výške 
37 000  € na vybudovanie par-
kovacích miest, či stotisícový 
príspevok na vybudovanie od-
dychovej zóny v Senior centre, 
ale aj stornovanie �nančného 
príspevku do tejto organizácie 
vo výške 14 000 €. Príjmy aj vý-
davky sa štvrtou rozpočtovou 
úpravou  zvýšia o 106 193 €  
a budú vo výške 9 645 486 €. 
Poslanci túto úpravu schválili.

 V závere rokovania si 
poslanci mestského zastupi-
teľstva aj s primátorm mesta 
minútou ticha uctili pamiatku 
zosnulého starostu Lipníka 
Ľudovíta Vojtka.

JP

V decembri dvakrát
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a v rebríčku transparentnosti slovenských samospráv v prvej 30-tke. Pa-
tríme naďalej medzi lídrov v oblasti separovaného zberu na Slovensku, 
za čo sme boli opäť ocenení v uplynulom roku. Aj to je dôkaz toho, že 
naše mesto za uplynulých 5 rokov získalo rešpekt a vážnosť medzi slo-
venskými mestami a obcami. Handlovčania sú právom na svoje mesto 
hrdí. Počas uplynulého roka sme prekonávali množstvo prekážok, avšak 
tešili sme sa aj z dokončených diel a úspechov. 

Som si vedomý toho, že mnohých z nás trápia aj problémy plynúce 
z hospodárskej krízy, z choroby, samoty, biedy či beznádeje. Preto by 
som Vám chcel opätovne zaželať stabilnú prácu so stabilným príjmom, 
chorým uzdravenie a osamoteným lásku a priateľstvo. Osobitne želám 
pevné zdravie a veľa lásky Vám, naši seniori, pretože z vašich mozoľov 
a umu vyrástlo naše mesto. 

Vážení Handlovčania, pri príležitosti nového roka mi dovoľte zablaho-
želať všetkým k šťastnému sviatku založeniu samostatnej Slovenskej 
republiky, ktorého 21. výročie si pripomíname. Slováci sú právom hrdí 
na to, že si budujú už dvadsaťjeden rokov svoj vlastný zvrchovaný štát, 
čím napĺňajú tisícročné túžby slovenského národa. 

S mojím želaním do nového roka sa chcem súčasne poďakovať všetkým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o rozvoj a blaho nášho mesta: 
poslancom, zamestnancom mesta, podnikateľom, živnostníkom a všet-
kým inštitúciám. Osobitne mi dovoľte poďakovať Vám, všetkým obyva-
teľom, ktorým záleží na rozvoji a skvalitnení života v našom meste. 

Vážení Handlovčania, prajem Vám pevné zdravie a veľa úspechov 
v osobnom a pracovnom živote. Nech rok 2014 je pre mesto Handlová, 
ale aj pre nás všetkých spoločne, aspoň o niečo lepší, ako uplynulý rok. 

Kúsok od Handlovej, v dedinke Chrenovec, sa zo začiatku 19. storočia 
zachovali koledy a pastorely v zbierke miestneho učiteľa a organistu 
Gašpara Drozda, podľa ktorých vznikla pieseň Daj boh šťastia tejto 
zemi.
Chcel by som, aby sme sa všetci započúvali do slov tejto úžasnej piesne, 
ktorá je vlastne aj veľkou básňou. Je v nej zapísaná nielen dobrota a lás-
kavosť slovenských ľudí, ale aj ich ochota vždy si pomáhať a ich želanie 
celej zemi a všetkým národom.
 
Daj boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej. 
Nech jej slnko jasne svieti, každý boží deň. 
Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá.
Daj boh šťastia tejto zemi, všetkých ľuďom v nej. 
Daj boh šťastia celej zemi, všetkým národom. 
Nech jej svetlo hviezdy, lásky ožaruje dom. 
Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného. 
Daj boh šťastia celej zemi, všetkým národom.
A ja dodávam - Daj Boh šťastia Handlovej. 

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta Handlová

Narodené detičky 
november/december  2013

Samuel  Packa
Miroslav Eštok
Igor  Brunner
Eduard  Gregor
Ján  Mankovecký
Nela  Kovácsová
Sophia  Ostášová
Hana  Holeinová
Alica Eva Čižnárová
Darina  Lazoriková

Pozn.: Zoznamy narodených 
detí a tých, ktorí nás opustili  sú 
zostavené v poradí v  akom boli 
doručené oznámenia o narodení 
či úmrtí z príslušných matrík.

Prenajmem 
nebytové priestory 70 m2, bývalá pizzeria Ul. 29. augusta  na  
akýkoľvek účel.  0905 785 138.

Novoročný príhovor primátora mesta HandlováZvoz separovaných zložiek odpadu
V mesiaci január 2014 sa budú jednotlivé 
zložky zvážať nasledovne: 
Mesto Handlová, Nová Lehota, Horný koniec
 plasty 2. , 15. a 29. 1.2014
 papier 8. a 22.1.2014
 sklo 21.1.2014
Mestská časť Morovno, dolný koniec
 plasty 3. a 17.1.2014
 papier 10.1.2014
 sklo 31.1.2014 
Žiadame obyvateľov mesta, aby v prípade plastových odpadov (PET 
fľaše) a objemnejšieho papierového odpadu, tento stláčali a neznižovali 
tak kapacitu kontajnerov na ich zber. Aktuálny kalendár nájdete aj na 
www.handlova.sk, Kam s odpadom v Handlovej.    

Zber použitých 
vianočných 
stromčekov
7.1.2013 – 11.1.2013
Mesto Handlová oznamuje, 
že zber použitých vianočných 
stromčekov bude 
v období  7.1.2014 – 13.1.2014
Žiadame občanov mesta, aby 
stromčeky vyložili 
ku kontajnerom, odkiaľ budú následne 
odvezené. Ďakujeme, že stromčeky 
budete vykladať len
v uvedenom termíne.

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

Anna  Kaštierová
Mária  Lukáčová
Mária  Gajdošová
Mária  Holicová
Ján  Šagát
Alžbeta  Ďurinová
Anna  Krátka
Zuzana  Kočišová
Júlia  Smoleňová
Emília  Máčeková
Alžbeta  Klembarová
Veronika Posvítilová
Helena  Vašová
Michal  Zubáľ
Adela  Vagáňová
Mikuláš  Ujcsek
Mária  Predáčová
Júlia  Štefanová
Aurélia  Konečná
Mária  Zacharová
Kristína  Ličková
Tibor  Nemec
Gabriela Blahová
Dušan  Polerecký
Mária  Molnárová
Juraj  Fábry
Ján  Bahno
Marcela  Madajová
Reiner  Pittner
Eva  Magdolenová

Novootvorené prevádzky v novembri 2013
Kaviareň FITCAFFE a �tness  centrum, Údernícka 51

Zrušené prevádzky v novembri 2013
Vedenie účtovníctva + zmenáreň, Potočná 66  

Presťahované prevádzky v novembri 2013
101 Drogerie z Námestia baníkov 21 na Ul. MC, súp. č. 1920

Veľa štastia, zdravia 
a úspechov Vám v roku 2014 

prajú Vaše
 

Handlovské noviny
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Informácie pre KLIENTOV
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. (ďalej 
SC n.o.) svoje brány pre klientov otvorilo 
2.1.2014. Prihlášky si môžete podávať od 
30.12.2013 na adresu SC, n.o. na Ul. Krš-
šákovej. Zamestnanci vám radi pomôžu 
s vypísaním potrebných dokumentov, 
ktoré sú všetky dostupné aj na stránke 
www.handlova.sk. Tam nájdete aj spôsob 
podávania prihlášok zhrnutý do šiestich 
krokov.  Priemerná platba pre klienta 
/mesiac: 375 €, kompletný cenník nájdete 
na stránke www.handlova.sk. 

O ZAMESTNANCOCH SC n.o. 
SC n.o. začalo pracovné miesta obsadzo-
vať postupne od vedúcich zamestnancov. 
Pre rozbeh zariadenia boli vyhlásené 
18.11.2013 podmienky výberových konaní 
a v mesiaci december 2013 sa konali ústne 
pohovory. Z výberového konania vzišli 
úspešne títo noví vedúci zamestnanci SC 
n.o., ktorí nastúpia do pracovného pome-
ru 1.1.2014.
• Vedúca zdravotno- opatrovateľské-
ho úseku: 
 Dáša Duvačová 
• Sociálna pracovníčka: 
 Bc. Zuzana Selecká 
• Vedúca technicko-hospodárskej 
prevádzky: 
 Ing. Zuzana Krčová 

V decembri 2013 sa konali výberové ko-
nania na pracovnú pozíciu opatrovateliek, 
sestier a kuchára. Úspešní uchádzači boli 
vybratí na základe splnenia odborných kri-
térií nasledovne: 5 opatrovateliek, 2 sestry 
a 2 kuchárky. Do pracovného pomeru 
nastúpia dňom 1.1.2014.

Zároveň prebiehalo a výberové konanie 
aj na pracovné pozície vodič, inštruktor 
sociálnej rehabilitácie, terapeut, masér, 
fyzioterapeut. Tieto pracovné pozície však 
budú obsadzované úspešnými uchádzač-
mi postupne v závislosti od naplnenia SC 
n.o. klientmi.

Ostané pracovné pozície (upratovačka, 
recepcia) budú v začiatku prevádzky vy-
konávať  pracovníci v rámci dobrovoľnej 
činnosti resp. zamestnanci v rámci projek-
tu drobných obecných služieb.

Žiadosti o zamestnanie zbieralo mesto 
Handlová postupne od roku 2011 (spolu 
sa nazbieralo  700 žiadostí). V súčasnej 
dobe nie je potrebné zasielať žiadosti na-
novo, avšak, ak váš záujem o prácu aj na-
ďalej trvá, máte možnosť navštíviť SC n.o. 
a dohodnúť si osobný pohovor. Ak chcete 
zaslať novú žiadosť o zamestnanie, urobte 
tak už na adresu SC n.o. od 7.1.2014.
V SC, n.o. nájdete príjemné a funkčné 
pracovné zázemie.  

Slávnostné otvorenie 
handlovského „seniorka“

Mrazivý  decembrový utorok primátor 
Handlovej slávnostne otvoril Senior cen-
trum za účasti poslancov TSK, mestského 
zastupiteľstva, starostov mikroregiónu 
Handlovskej doliny, zhotoviteľov a do-
dávateľov zariadenia, zamestnancov 
štátnej správy, organizácií mesta, združení 
a spolkov v Handlovej a Handlovčanov. 
V tento deň navštívilo SC, n.o. takmer 500 
návštevníkov. Po slávnostnom prestrihnutí 
pásky riaditeľkou SC, n.o. Emíliou Nyit-

rayovou a primátorom mesta Rudolfom 
Podobom 17. december  2013 otvoril 
nielen dvere do zariadenia ale aj dvere 
k novým službám v našom meste, ktoré 
sú v prvom rade určené Hornonitranom. 
Otvorili sa dvere k spomienkam mnohých 
Handlovčanov, ktorí sa prišli pozrieť, ako sa 
zmenila „ich“ škola, v ktorej drali lavice. Zá-
žitky školákov sa spojili na jednom mieste 
s pocitmi zrelých ľudí.

Vdýchnite „seniorku“ dušu...
Senior centrum Handlová je príjemné 
miesto pre vašich blízkych, situované 
v tichej lokalite mesta. Krátke prechádzky 
v areáli, čerstvý vzduch z okolitých hôr a 
dôsledne vybratý personál sú zárukou, 
že klienti v Handlovej nájdu starostlivosť 
a pohodu. Z každej izby Senior centra 
klienti môžu uprieť svoj pohľad na kopce 
a zelenú prírodu okolo Handlovej.
Pre budúcich klientov sú pripravené dvoj 
a trojlôžkové izby s úplne novým zaria-
dením. Každá izba je vybavená novým 
inteligentným systémom pre komuni-
káciu klienta s personálom, spoločenská 
miestnosť ponúka novú audiovizuálnu 
techniku. Klientom je k dispozícii uprave-
ná telocvičňa - spoločenské miestnosti, 
miestnosti na fyzioterapiu, masáže a re-
habilitácie. Zariadenie disponuje úplne 
novou kuchyňou s najnovším vybavením 
a presvetlenou jedálňou. Okolie poskytuje 
priestor pre siesty na slnku, na spoločné 
stretnutia klientov a ich rodín, sediac na 
lavičkách rozmiestnených v areáli Senior 
centra. 
Senior centrum vonia novotou, no chýba 
mu duša. Tú Senior centru vložia až jeho 

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. otvorené

klienti alebo láskaví darcovia. Jedna izba 
bola na deň otvorených dverí zariadená, 
aby si návštevníci vedeli predstaviť, že kvety 
v okne, obrusy a fotogra�e blízkych na po-
ličkách, spolu s knižkami, dodajú izbičkám 
atmosféru pohody, ktorú dopĺňa nádherný 
výhľad z ktorejkoľvek izby na handlovské 
kopce a prírodu. SC n.o. Handlová môže byť 
útulné aj vďaka pomoci každého z vás. Ak 
aj vy chcete prispieť, veľmi radi handlovské 
SC n.o. uvíta pomoc v podobe kníh, živých 
kvetov, zachovalej posteľnej bielizne, resp. 
�nančnú pomoc. Ak máte záujem pomôcť,  
kontaktujte riaditeľku SC n.o. Aktuálne in-
formácie nájdete na www.handlova.sk

Kontakt: 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., 
Ul. Márie Krššákovej 1107/1, 972 51 
Handlová
e-mail: seniorcentrum@handlova.sk, Tel: 
+421 (0) 917 127 450
Riaditeľka: 
PhDr. Emília Nyitrayová 
Kancelária riaditeľky od  30.12.2013 v Se-
nior centre

Telefonické kontakty na vedúcich pracov-
níkov budú zverejnené do konca januára 
2014 a nájdete ich na www.handlova.sk .
Neváhajte Senior centrum navštíviť 
osobne v pracovné dni v čase od 7.00 h 
do 16.00 h.

Zariadenie bude poskytovať dva druhy 
služieb: 
Zariadenie pre seniorov (ZPS) s kapacitou 
80 klientov a Domov sociálnych služieb 
(DSS) s maximálnou kapacitou 20 klientov. 

JP, foto z otvorenia - Gross



Mestská polícia zaznamenala 
za mesiac november 2013 – 
december 2013  /od 18.11.2013 do 
18.12.2013/ celkom 341 udalostí. 

Zaevidovaných bolo 39 priestupkov, 
z ktorých bolo 25 priestupkov 
oznámených občanmi mesta. 
Z celkového počtu bolo 7 dopravných 
priestupkov. V 1 prípade použili 
príslušníci TPNZOMV, tzv. papuču.
§ 30 z. č.  372/1990 Zb.  o priestupkoch 
– proti ochrane pred alkoholizmom 
bol riešený 1 priestupok. Proti majetku 
bolo oznámených a riešených 7 
priestupkov.  
Zákon 223/2001 o odpadoch bol 
porušený v 4. prípadoch.
V 18. prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov /nezabránenie voľnému 
pohybu psa; neprihlásenie psa do 
evidencie; neoznámenie zmeny 
skutočnosti a údajov, ktoré sa 
zapisujú do evidencie, neodstránenie 
výkalov/.
Proti občianskemu spolunažívaniu 
riešila MsP 2 priestupky. 
Príslušníci mestskej polície 
odchytili  17 túlavých psov, ktorí 
boli umiestnení v útulku. 10 psov si 
zobrali ich pôvodní majitelia a 4 psom 
bol nájdený nový domov. 
V 2 prípadoch boli pri výkone služby 
použité donucovacie prostriedky. 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 80 zákrokov a 41 výjazdov 
k narušeným monitorovaným 
objektom. Kamerovým systémom 
bolo zistených 6 priestupkov. Na 
žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 17 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za 
obdobie od 18.11.2013 do 
18.12.2013: 

19.11.2013 o 13:20 hod. - oznámené, že 
v byte na Námestí baníkov je bitka a je 
ohrozené aj malé dieťa. Na mieste zistené, 
že došlo k hádke medzi mužom a ženou, 
pričom muž vytrhol žene z rúk malé dieťa 
a fyzicky ju napadol. Tá zo strachu ušla 
k susedom a keď  sused chcel ženu chrániť, 
bol aj on fyzicky napadnutý. Po príchode na 
miesto bolo dieťa už v rukách matky a muž 
bol v byte sám. Bol značne pod vplyvom 
alkoholu. Po zistení totožnosti sa ukľudnil 
a na miesto sa dostavila hliadka OOPZ, 
ktorá menovaného previezla k podaniu 
vysvetlenia na OOPZ. 
22.11.2013 o 17:28 hod. – tel. oznámené, 
že pri tribúne na Námestí baníkov sa bije 
niekoľko osôb. Na mieste zistená totožnosť 
osôb. Keď sa hliadka snažila od prítomných 
zistiť, čo sa stalo, jeden mladík fyzicky 
napadol majiteľa predajného stánku. 
Hliadka voči agresívnemu mladíkovi 
použila donucovacie prostriedky – putá 
a bol naložený do služobného vozidla MsP. 
Na miesto sa dostavila aj hliadka OOPZ, 
ktorá si vec prevzala a muža previezla na 
oddelenie OOPZ.
23.11.2013 o 03:37 hod. – tel. oznámené, 
že pred MsÚ horí stánok. Na mieste zistené, 
že horí plastová celta – strecha, z ktorej 
padal horiaci plast aj na pult a ten sa tiež 
rozhorel. Hliadka zhodila strechu zo stánku 
dole a všetko uhasila. Vykonaná kontrola 
okolia. Nezistené žiadne podozrivé osoby. 
Vec je v riešení MsP ako priestupok proti 
majetku.
23.11.2013 o 19:28 hod. - zo stálej 
služby oznámené, že pred Non stopom 
leží neznámy muž. Na mieste bola zistená 
totožnosť muža, ktorý bol celý krvavý. 
Bola mu privolaná RZP, nakoľko mal tržné 
zranenie tváre a hrče na čele. Hliadka 
zotrvala na mieste do príchodu RZP, 
ktorá ho previezla na ošetrenie do NsP. 
Po poučení odmietol podať oznámenie 
a uviedol, že sa nič nestalo. 
26.11.2013 o 20:10 hod. - tel. oznámené, 

že z jedného z bytov na Ul. Partizánskej  
sa ozýva buchot, nadávky a krik o pomoc. 
Na miesto sa dostavila aj hliadka OOPZ. 
Zistené, že došlo k bitke medzi otcom 
a synom. Syn rozbil vrchnú aj spodnú 
sklenenú výplň na dverách výťahu na 9. 
poschodí. Po bitke bolo v byte veľa krvi 
a všetko bolo porozbíjané. Syn sa s otcom 
pohádal po tom, ako otec prišiel domov 
pod vplyvom alkoholu a začal demolovať 
byt. Zraneným bola privolaná RZP na 
ošetrenie do NsP Bojnice. Vec si na mieste 
prevzala hliadka OOPZ.
29.11.2013 o 23:32 hod. - stála služba 
oznámila, že na MKS bol spozorovaný 
muž, ktorý kopol do lavičky nachádzajúcej 
sa vedľa zastávok SAD na Nám. baníkov, 
pričom po jeho kope ostala lavička, 
ktorá bola osadená v zámkovej dlažbe 
prevrátená. Po príchode na miesto 
menovaný uviedol, že do lavičky kopol 
od nervov. Pred hliadkou vrátil lavičku do 
pôvodného stavu, pričom iné poškodenie 
nebolo zistené. Priestupok na úseku 
verejného poriadku bol predložený 
k ďalšiemu objasňovaniu na OÚ Prievidza.
3.12.2013 o 20:55 hod. -  tel. požiadali 
zo 112-tky o preverenie oznamu, že na 
Ul. Mostnej pod parkoviskom OD Lidl by 
sa mal nachádzať na chodníku muž. Pri 
presune hliadky na miesto oznámila stála 
služba, že na MKS spozorovala osobu, 
ktorá leží na chodníku pod parkoviskom 
OD Lidl. Po príchode na miesto bola 
zistená totožnosť muža. Mal poranené 
a zakrvavené líce od pádu, ktorý predtým 
zaznamenala aj stála služba na MKS. Iné 
poranenie nemal a uviedol, že je riadne 
opitý. Hliadka privolala na miesto RZP 
z dôvodu zranenia osoby a vyhrážania sa, 
že poškodený spácha samovraždu. Posádka 
RZP sa dostavila na miesto a muža previezla 
do NsP Bojnice.
4.12.2013 o 07:20 hod. - pomocou 
MKS zistené, že v novinovom stánku si 
zakúpil cigarety mladík, ktorý  nemal 18 
rokov. Hliadkou zistené, že sa ide  o 15 
ročného chlapca. Hliadke sa priznal, že 
si kúpil cigarety, pričom predavačka od 
neho nepýtala OP. Hliadka kontaktovala 
predavačku v novinovom stánku, ktorá 

uviedla, že predávala mladíkovi cigarety, 
pričom si neskontrolova vek. Uviedla, 
že s cigaretami položila na pult aj blok 
z pokladne, avšak mladík vzal len cigarety 
po ich zaplatení. Priestupok ukončený 
v zmysle zákona.
5.12.2012 o 11:01 hod. - tel. oznámené, že 
na Ul. MC pri kontajneroch leží na zemi muž, 
asi bezdomovec. Oznamovateľka uviedla, 
že s ňou poškodený vôbec nekomunikuje. 
Hliadka na mieste zistila totožnosť osoby. 
Muž s hliadkou nekomunikoval, viditeľné 
zranenie nemal. Bola mu privolaná RZP, 
ktorá ho previezla na ošetrenie do NsP 
Handlová.
6.12.2013 o 16:15 hod. -  tel. oznámila 
obyvateľka bytu na Ul. 29. augusta, že 
jej sused od rána nevychádza z bytu. 
Oznamovateľka uviedla, že má aj kľúč od 
jeho bytu, ale on má zvnútra v zámku kľúč. 
Bolo počuť len vzdychanie. Mala dôvodnú 
obavu, že sa mu niečo stalo. Na miesto 
bola privolaná hliadka OOPZ a hasiči, ktorí 
otvorili byt – vypáčili dvere. V obývačke 
sa na zemi nachádzal majiteľ bytu. 
Nekomunikoval, ležal na pravom boku a 
mal zmodrené ruky. Bola privolaná RZP, 
ktorá ho odviezla do NsP Bojnice.
7.12.2013 o 12:10 hod. - tel. oznámili 
z Krajského operačného strediska hasičov 
TN, že na Ul. ČSA č. 22 v Handlovej horí 
plastová smetná nádoba na separovaný 
odpad /papier/ a ich posádka sa  tam už 
presúva. Po príchode na miesto zistené, že 
vo dvore za predajňou COOP Jednota na Ul. 
ČSA pri vchode č. 26 horí smetná nádoba 
na papier. K inému poškodeniu smetných 
nádob nedošlo, nakoľko obyvateľ 
vchodu stihol ostatné smetné nádoby 
odtiahnuť a tým zabrániť ich poškodeniu. 
Hliadka vykonala šetrenie vo vchodoch 
u obyvateľov bytového domu, nikto nevidel 
podozrivé osoby. Vec v riešení MsP.

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

MsP Handlová
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M e s t s k á  p o l í c i a  i n f o r m u j e . . . . .

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

Dobrá správa z Handlovej č.31/2013, 19.12.2013
V sobotu 14. decembra 2013 sa konalo bene�čné podujatie 
Handlovská kapustnica 2013. Deviaty ročník Handlovskej 
kapustnice skončil s výsledkom 983 € čo predstavuje 516 vydaných 
porcií kapusty (cena kapustnice pre rok 2013 bola 1,50 €).
Dobrou správou je, že benefícia podporí umenie (ZUŠ Handlová), 
útulok pre psíkov aj sociálne  slabšie rodiny. Ďakujeme 
Handlovčanom aj všetkým ktorí kapustnicu varili: Richtárska 
– primátor Handlovej a starostovia handlovskej doliny, Policajná 
– MsP Handlová, Národniarska – MO SNS Handlová, Banícka 
– Handlovský banícky spolok, o.z., Komunikačná - Komisia pre 

komunikáciu a informatizáciu 
pri MsZ Handlová, RTV Prievidza, 
s.r.o., Mladá - Detský a mládežnícky 
parlament mesta, OZ FREE TIME 
– mladí nadšenci z Handlovej. 
Výťažok z benefície je takmer o 
100 % vyšší ako vlani.
Autor: Komisia pre komunikácia 
a informatizáciu pri MsZ Handlová

Dobrá správa z Handlovej č.30/2013, 9.12.2013
V sobotu 7.12. 2013 sa uskutočnilo posledné kolo Slovenského 
pohára v latinsko - amerických tancoch v Pezinku, na ktorom 
Jaroslav Oboňa s Dominikou Roškovou skončili na krásnom 
I.mieste, čím potvrdili absolútne víťazstvo v Slovenskom pohári 
za rok 2013 v latinsko - amerických tancoch, BLAHOŽELÁME 
Výsledky za posledné obdobie : 9.11. Slovenský pohár v Banskej 
Bystrici II.miesto 23.11. WDSF Ruse, Bulharsko V.miesto 30.11. 
Majstrovstvá sveta v Berlíne 68.miesto. Právom sme na vás hrdí.

Autor: Dagmar Oboňová

Dobré správy z Handlovej



7Zo školských lavíc Handlovské         noviny

CVČ Relax 
pozýva v januári 2014
 
18.1.2014 od 7,15 hod
39.ročník „Pochodu vďaky Cigeľ- 
Handlová“ - tradičné podujatie 
pre milovníkov
 turistiky podľa  KCP, odchod od 
DK

18.1.2014 od 10,00 hod.
Novoročný stromček pre zvieratká 
- ozdobovanie stromčekov v prí-
rode jedlými ozdôbkami pre zvie-
ratká na ľahšie prežitie zimného 
obdobia, odchod  od vežičky.

24.1.2013 od 18:00 hod.
Retropárty – podujatie pre čle-
nov Detského a mládežníckeho 
parlamentu Handlová, členov 
mládežníckych parlamentov 
Prievidza, Žiar nad Hronom, Tur-
čianske Teplice, Kremnica, Nováky 
– projektová aktivita „Sme v tom 
spolu“ z programu Mládež v akcii,  

CVČ Handlová

DaMP-áci ukončili  
rok 2013
Úspešne sme ukončili kalendárny 
rok 2013... 
Ne�ákali sme sa ani v decembri, ale 
tvrdo sme na sebe pracovali. Ako? 
Prostredníctvom aktivít a podujatí, 
ktoré pripravujeme. V decembri sme 
organizovali Vianočnú poštu. Mohli 
ste nás vidieť, naši rovesníci, v Stred-
nej odbornej škole v Handlovej. Posi-
elali ste si odkazy a sladké potešenie 
medzi sebou navzájom J Áno, aj to 
sme boli my – DaMP-áci, teraz Mi-
kulášovia a poštári. Tento projekt bol 
�nancovaný z národného projektu 
KomPrax, ktorého sa tentokrát zú-
častnila naša členka Kika Kováčiková, 
žiačka menovanej školy. 
Tí menší nás videli na tvorivých diel-

ňach. Spojili sme sa s oddelením ume-
nia a prírodovedy v Centre voľného 
času a spoločne s vedúcou tohto od-
delenia – Gabrielou Grígerovou sme 
zorganizovali ďalšiu projektovú akti-
vitu – Vianočný workshop a tvorivé 
dielničky.  Ako už viete, sme úspešní 
v projektoch, takže aj toto podujatie 
bolo �nancované z projektu „Sme 
v tom spolu“ z programu Mládež v ak-
cii a za pomoci mesta. 
Tento rok sme nechýbali ani na Viano-
čnej kapustnici. Veľmi sme sa na to te-
šili a dúfame, že sa do tohto podujatia 
budeme môcť  zapojiť aj budúci rok. 
Naša „Mladá kapustnica“ mala úspech 
a boli sme niekoľkokrát pochválení 
J. Taktiež sme si túto aktivitu hradili 
sami z projektu „Je to o nás“ z progra-
mu ADAM 2. 
V decembri nás čakalo milé prekva-
penie. Nadácia Orange nám schválila 

ďalší projekt „Anjeli zleteli“. Vďaka 
�nančnej podpore sme v čase Via-
noc potešili klientov Senior centra 
sv. Kataríny, ktoré sídli v priestoroch 
našej nemocnice. Toto centrum sme 
my, mladí, navštívili už druhýkrát 
a musíme povedať, že sa nám dobre 
spolupracuje so všetkými zaintereso-
vanými. Táto spolupráca určite bude 
pokračovať aj naďalej a môžeme roz-
dávať radosť a energiu mladých ľudí. 
Podujatia si poväčšine �nancujeme 
za podpory projektov a tešíme sa 
z toho, že sa nám tak super v tomto 
smere darí. Ďakujeme všetkým, ktorí 
nás podporovali a podporujú, určite 
sa budeme snažiť, aby sme nikoho 
nesklamali.
Všetci členovia Detského a mlá-
dežníckeho parlamentu Vám prajú 
krásny nový rok a veľa úspechov 
v ňom.                                    DaMP-áci

Najsladšia 
palacinka
Najväčšiu hodnotu má vždy to, čo 
si sami vyrobíme. Pre deti je prácou 
učenie sa. A to nemusia len sedieť 
nad knihami v škole alebo doma. Aj 
tvorivé učenie je istým druhom ob-
javovania nového. A najcennejšia je 
vlastná skúsenosť.
      Pre našich žiakov zo Školského 
klubu pri ZŠ Školská bolo príjemným 
tvorivým objavovaním popoludnie 
vo štvrtok 12.12.2013, keď sme sa 
stretli na tvorivých dielňach k Viano-
ciam. Uvítali sme pozvanie pána M. 
Sekereša do podniku People. Orga-
nizátorom podujatia bolo CVČ Relax 
v Handlovej pod vedením pani G. 
Grígerovej. Žiačikom pomáhali aj star-
ší DAMPáci. Reštauračné prostredie 
sa zaraz premenilo na tvorivú dielňu 
plnú papierikov, ozdôb, trblietavých 
dekorácií... Ručičky nelenili a vyrábali 
vianočné hviezdy, stromčeky, anjeli-
kov rôznych farieb aj veľkostí.
 Odmenou za vynaloženú námahu 

im boli nielen nádherné výrobky, ale 
mohli svojou prácou aj zaplatiť. Ako? 
Jeden výrobok bol platidlom za ob-
čerstvenie – palacinku so šľahačkou 
a teplý čajík. To bolo radosti v det-
ských očkách!
Vyzbierané detské práce budú zdobiť 
priestory podniku People počas via-
nočných sviatkov. 

Organizátorom ďakujeme za pekné 
popoludnie a veríme, že pre deti 
bola tá ich palacinka najsladšou zo 
všetkých. A to práve preto, že podeliť 
sa a darovať kúsok seba je krásnym 
posolstvom Vianoc.
Vychovávateľky ŠKD D. Bieliková, Z. 

Beznosková, Tr. uč. 2.A triedy  
Mgr. A. Ujčeková

Kurzy v Handlovej pre každého     
  

Help, n.o. v januári 2014 pripra-
vuje pre Vás otvorenie nasledov-
ných kurzov:
20. 1. 2014  
Angličtina začiatočníkov                
21. 1. 2014  
Nemčina pre začiatočníkov            
27. 1. 2014  
Opatrovateľstvo s nemčinou          
28. 1. 2014  
Odborná spôsobilosť pracov-
níka SBS
prihlásiť sa najneskôr 17. 1. 2014 
do 10,00 hod.
Individuálne           
Obsluha motorových vozíkov        
Do kurzu sa môžete prihlásiť už 
dnes: 
Help, n.o. Handlová, Námestie ba-
níkov 8 (nad MsP,  2. posch.)
tel.: 0905 884 813; e-mail: kme-
tova@handlova.sk; www.hel-
pha.szm.sk.

U NÁS  ŠANTILI   ČERTÍCI 
Štvrtok 5.12.2013 bol pre deti z MŠ SNP, 
elokovaného pracoviska Cintorínska 
výnimočný a naozaj nevšedný, bol 
„Dňom čertíkov a čertíc.“ 
Od rána prichádzali vyobliekaní, 
namaľovaní drobčekovia do škôlky s 
dobrou náladou, rožkami na hlave, s 
hravými a nezbednými chvostíkmi, 
ktoré vynikali svojou kreativitou a 
názornosťou. Počas zábavného dopo-
ludnia si spolu všetci čertíci zatancovali, 
zasúťažili a domov odchádzali so slad-
kou odmenou. 
Veríme, že takouto formou sme odbúrali, alebo as-
poň zmiernili  u detí strach a obavy zo stretnutia  s 

čertíkom Bertíkom, ktorý prišiel do MŠ – EP  na druhý 
deň spolu s dedkom Mikulášom a anjelom rozdávať 
balíčky.

Silvia Bobríková, uč. MŠ – EP Cintorínska



Kultúrne pamiatky  nestratené v čase 
 Kultúrne pamiatky patria k dokladom existencie človeka, sú dedič-
stvom našej minulosti a prameňom poznania. Dokumentujú tvorivé 
snahy predchádzajúcich generácií, ich technické schopnosti, estetické 
cítenie a spôsob života. Aj keď si to možno neuvedomujeme, kultúrne 
dedičstvo, pamiatkový fond a kultúrne pamiatky sprevádzajú každého z 
nás a predstavujú pre väčšinu z nás veľmi dôležitú súčasť života. Kultúrne 
dedičstvo je dokladom historických koreňov každého národa a každej 
komunity. Ochrana kultúrneho dedičstva je deklarovaná ako verejný 
záujem a je zakotvená aj v Ústave Slovenskej republiky (čl. 44, ods. 2: 
„Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne 
dedičstvo“). 
Ochrana pamiatkového fondu je verejným záujmom. 
 Zachované zhmotnené dedičstvo po minulých generáciách nám 
dáva do rúk pomyselnú štafetu od našich predkov, ktorú by sme my 
mali odovzdať ďalej, našim potomkom. Odovzdať však môžeme len to, 
čo nebude zničené a bude čo možno najviac autentické. Neskreslené in-
formácie o živote, duchovnej, kultúrnej a hospodárskej vyspelosti našej 
spoločnosti, závisí od každého z nás.

 Aj keď sme z právneho hľadiska často výhradnými vlastníkmi tej-kto-
rej časti kultúrneho dedičstva, z časového hľadiska ju spravujeme iba na 
prechodný čas. 
V našom meste a jeho prímestských častiach v Novej Lehote a v Morov-
ne je mnoho pekných domov, jedinečná kamenná nemecká architektúra, 
priemyselné stavby, priemyselné areály, náhrobné kamene, pomníky, prí-
cestné kaplnky, písomnosti, či výtvory ľudí.  
V roku 2014 sa v Handlovských novinách budeme venovať jednotlivým 
pamiatkam a prinesieme ich prehľad. V Handlovej máme Zoznam pamä-
tihodností mesta Handlová.
Je to pomyslený krok k tomu, aby sa nám niečo v čase nestratilo. Možno 
hlas známej osobnosti, možno kroniky združení na území mesta, ale aj 
stavby, ktoré využívame.
 Pokúsme sa spoločne zdokumentovať históriu nášho mesta. Mesta, 
ktoré sa z malej nemeckej poľnohospodárskej obce zmenilo na mesto 
a najvýznamnejšie centrum uhoľného baníctva na Slovensku. Snahou 
nás všetkých, by malo byť ponúknuť aj turistom prichádzajúcim do 
nášho mesta nielen bohatú históriu na obrázkoch, ale predstaviť im sku-
točne zachované dedičstvo. Predstaviť im Handlovú ako mesto, ktoré je 
hrdé na svoju históriu a k práci svojich predkov sa s úctou hlási. 

Jana Oswaldová
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Ďakujeme zo škôlky 
„A máme za sebou ďalší úspešný rok“. Za to,  že bol plný pozitívnych skúse-
ností, by som sa chcela poďakovať celému kolektívu pedagogických, nepeda-
gogických a prevádzkových zamestnancov Elokovaného pracoviska Morovni-
anska cesta. Za šírenie pozitívnej atmosféry na pracovisku, za láskavý prístup k 
našim najmenším, za kvalitne a s ochotou odvedenú prácu, za chutné jedlo a 
čisté prostredie. Do ďalšieho roku chcem popriať celému kolektívu aspoň toľko 
elánu, ako v tom predchádzajúcom.                          Zástupkyňa EP MC Jana Gurinová  

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

stará cena

nová cena

499,-
nová cena179,-

250,-

Ponúkame viac ako 
100 druhov sedacích súprav

Dov
oz

 zd
arm

a!

Predaj  na splátky
Podnikateľský inkubátor  Handlová

Sedacia súprava Kamil 230 x 150 cm
spacia plocha 190x 133,
možnosť výberu poťahu
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Opustili nás  
november/december 2013

Ľubomír Tušjak  44 rokov
Daniel Bitala  86 rokov
Jozef Majer  84 rokov
Cyprian Hegedüš  78 rokov
Pavel Kmeť  39 rokov
Milan Vagáň  61 rokov
Jozef Fojtík  70 rokov
Ladislav Bella  71 rokov
Paulína Ciberajová 88 rokov
Božena Kriváňová  78 rokov
Júlia Čahojová  93 rokov
Zora Valigurová   83 rokov
Daniela Pittnerová  70 rokov
Jolana Hocková  78 rokov

Spomienka

Dňa 29.12. 2013 uplynul rok, čo nás 
navždy opustil manžel a ocko

 Igor Babjak.

S láskou spomínajú manželka, dcéra 
Katka a syn Maťko. 

Ocko chýbaš nám.

Dňa 6.1.2014 uplynul rok, čo nás navždy 
opustil drahý manžel, otec, dedko 
a pradedko 

Gabriel Kmeť.
Aj keď si odišiel, v našich srdciach 
žiješ navždy. 

S láskou spomínajú manželka Sidka, syn 
Gabriel a vnučka Gabika s rodinami. 

Spomienka

Terézia Kozárová

Dotĺklo srdce, doznel hlas,
navždy opustila si nás!

S láskou spomínajú manžel a deti 
s rodinami.

Dňa 4.1.2014 uplynuli 3 roky, čo nás 
nečakane a navždy opustila naša drahá 
maminka, babka a prababka 

Anna Fabinyiová.

S láskou spomínajú dcéry Anna, Eva a syn 
Ľubomír s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. 

Maminka, chýbaš nám. 

Odišiel dobrý človek
Mal vždy dobrú náladu, oči sa mu smiali a keď sa s vami 
stretol, určite ste ani na sekundu nepochybovali, že vás rád 
vidí.  Zo života, ktorý určite ani pre neho nebol vždy ľahký, 
ako keby si vedel vytriediť len to dobré. Nikdy nikoho 
nerozdeľoval. On patril k tým, ktorí spájajú. Možno práve 
preto si ho kolegovia vybrali za predsedu Združenia obcí 
handlovskej doliny. Mal rád svoju dedinu, svoj Hájiček ale 
hlavne mal rád ľudí.  Správa o náhlom úmrtí nášho priateľa 
Ludvíka Vojtka nás šokovala. Lúčilo sa s ním veľmi ťažko 
a ešte veľmi, veľmi dlho tomu nebudeme môcť uveriť.
Ludvík, budeš nám chýbať. Mnoho vecí bude bez Teba 
iných. Budeme na Teba spomínať a pripomínať si Ťa 
tým, že sa pokúsime byť ako Ty – dobrí, plní pochopenia 
a nezlomného životného optimizmu. Odpočívaj v pokoji, 
kamarát!

Mesto Handlová

Aby v zime nikto nezamrzol....
Kde je v Handlovej nocľaháreň a štandardné 
pravidlá počas zimného obdobia

Mesto Handlová,  zastúpené sociálnym oddelením MsÚ 
Handlová, prostredníctvom neziskovej  organizácie Jazmín, 
n.o. pripravili na zimné obdobie stredisko hygienickej očisty a 
priestor na prenocovanie počas zimného obdobia  v suteréne  
DORKY, F.  Nádaždyho 4 v Handlovej. Oproti minulým rokom 
sa v podstate v Handlovej nezmenil tento „ záchranný“ plán 
v prípade, že prídu treskúce mrazy. Do nocľahárne budú vpustení 
ľudia, ktorí majú maximálne zostatkový alkohol, nie sú agresívni 
a nie sú nebezpeční sebe i okoliu. Títo ľudia si za prenocovanie 
zaplatia 1 € s tým, že majú možnosť osprchovať sa, v prípade 
potreby dostanú prádlo, teplý čaj a chlieb, ráno teplú polievku. 
Ráno musia priestory po sebe upratať a opúšťajú zariadenie.  
Na základe prognóz SHMÚ sa mesto Handlová rozhodlo v roku 
2012 ustúpiť od kritérií, ako je  maximálna povolená hodnota 
alkoholu v krvi. V prípade, že teploty radikálne klesnú, má takúto 

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

foto www.tyden.cz
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INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Rok 2013 bol rokom, počas ktorého si Mestská knižnica 
Handlová pripomínala 90. výročie založenia. Na sklonku 
jubilejného roka sme sa v priestoroch knižnice stretli 
s našimi čitateľmi, aby sme si zalistovali v kronike a 
oživili zaujímavé momenty tejto mestskej organizácie. 
Do „kresla pre hosťa“ sme posadili človeka, ktorý sa do 
histórie knižnice zapísal veľkými písmenami. Knihov-
níčku srdcom i dušou Žofku Martišovú, ktorá má na 
takmer dvadsaťpäť ročné pôsobenie v knižnici krásne 
spomienky. A dodnes, aj vo svojom úctyhodnom veku,  
„svoju“ knižnicu miluje, pravidelne navštevuje a sleduje 
dianie v knižnici.  

Listovanie v kronikách a spomienky dlhoročných čita-
teľov, doplnili naši mladí čitatelia, študenti gymnázia, 
svojimi literárnymi prácami „90 slov pre knižnicu“. Na 
záver sme vyžrebovali výhercov ankety „90-krát prečo 

navštevujem knižnicu rád“. Čitatelia, Pavel Dobrotka 
(odd. pre dospelých) a Martin Košík (odd. pre deti a ml.), 
získali čitateľský preukaz na rok 2014 zdarma.
Všetkým čitateľom a návštevníkom knižnice prajeme 
krásny nový rok. Čítajte s nami aj v roku 2014!  Sme tu 
pre vás, sme knižnica pre všetkých! 
Členský poplatok na celý kalendárny rok je, v porovnaní 
s cenou novej knihy, naozaj symbolický: dospelý čitateľ- 
2,50 €, dôchodca a študent- 2,20€, dieťa- 1,50 €

Pripravujeme v januári:
Spoločenská etiketa. 
Populárno-náučné podujatie pre 2.st. ZŠ
Osmijankove rozprávky. 
Literárne hodiny. Pre 1. st. ZŠ.
Čierne zlato. Povesti z handlovskej doliny. 
Čítanie s porozumením. 
Milan Rúfus. 
Medajlón. k 5. výr. úmrtia

Dom kultúry pozýva v januári 2014
DK Handlová Pozývame Vás na koncert  

KYSUCKÝ PRAMEŇ   DUO SONET
v piatok 31. januára 2014 o 18,00 h

Dom kultúry mesta Handlová
vstupné: 6,- €
Rezervácie a predpredaj v Dome kultúry v pracovných 
dňoch od 14,00 do 18,00 h.

LM, DK Handlová

FK REBEL JANUÁR 2014
Každý štvrtok u nás na dobrom 
�lme.

2.januára 2014 , 19.00 h 
KALAMITA
Réžia: Věra Chytilová, Česko, 1981, 96 min.
Mladý muž opúšťa vysokoškolské štúdium, 
aby nadviazal na rodinnú tradíciu ako 
strojvodca horskej lokálky. Zmysel pojmu 
„kalamita“ rezonuje takmer vo všetkých 
jeho ľudských kontaktoch: jeho predstavy 
o poctivosti, nezištnosti a úprimnosti ne-
ustále vstupujú do kon�iktu s realitou. Zá-
verečná skutočná kalamita, keď jeho vláčik 
zavalí horská lavína, poskytne satisfakciu 
jeho viere v krásu života: ľudia uväznení 
pod snehom precitnú zo svojej mravnej le-
targie a pri záchrannej akcii naplnia činom 
pojem solidarita.

9.januára 2014, 19.00 h 
IMAGINÁRNE  LÁSKY
Réžia: Xavier Dolan, Kanada, 2010,  97 min.
Francis a Marie sú blízki priatelia. Jedného 
dňa sa zoznámia s Nicolasom, mladíkom 
z vidieka. Nasleduje jedna katastrofálna 
schôdzka za druhou. Francis i Marie sú 
čoraz posadnutejší predmetom ich túžob. 
Čím náruživejšie súperia o priazeň nového 
kamaráta, tým hlbšie trhliny jatria ich ke-
dysi neotrasiteľné priateľstvo.

16.januára 2014   19.00 h 
OSAMELOSŤ PRVOČÍSEL  
Réžia: Saverio Costanzo , Taliansko/
Nemecko/Francúzsko, 2010, 118 min.
Alice sa ako dieťa stala vinou svojho otca 
obeťou ťažkej lyžiarskej nehody a neskôr aj 
anorexie. Pri stretnutí s Mattiom spoznáva 
spriaznenú dušu a on sa jej zasa zdôveruje 
so svojim strašným tajomstvom: v det-
stve nechal svoju mentálne retardovanú 
sestru–dvojča samú a odišiel na oslavu. 
Medzitým sestra zmizla. Tieto dve udalosti  
poznamenali ich životy.

23.januára 2014 , 19.00 h 
TRESKY-PLESKY
Réžia: Vasilij Šukšin, Rusko 1972, 96 min. 
Sibírčan Ivan má možnosť cestou do kúpe-
ľov konfrontovať sa s ľuïmi najrôznejších 
povolaní, ktorých stretne vo vlaku a v 
Moskve, kde so ženou príjmu pohostinstvo 
v domácnosti starého profesora etnogra�e 
(ktorého neúprimný, sarkasticky zobrazený 
svet je „spojený“ s dedinou, ikonami a sa-
movarmi). Dospeje k poznaniu, že druhým 
nemá čo závidieť, ak má svoju životnú isto-
tu a že na svojom mieste je doma.

30.januára 2014, 19.00 h 
KTO JE TU RIADITEĽ ? 
Réžia: Lars Von Trier, Dánsko, 2006, 99 min. 
Lars von Trier nakrútil komédiu! Ako sám 
hovorí: „...taký malý, smiešny �lm.“ Riaditeľ 
�rmy pred svojimi zamestnancami pred-
stiera, že je jedným z nich. Môže tak ano-
nymne aplikovať nepopulárne opatrenia. 

 LM. DK Handlová

Tanečná skupina 
DAZYA
Dňa 13. decembra sme oslávili 
naše 1.narodeniny. Ešte ste o 
nás nepočuli? Sme nová tanečná 
skupina, ktorá sa venuje moder-
nému tancu. Čím sa odlišujeme 
od iných? Prístupom k deťom, 
modernou štruktúrou tréningov a 
nízkymi poplatkami. 42 šikovných 
tanečníkov tancuje pod vedením 
II. vicemiss dance SR 2012 - Daši 

Ďurčovičovej v našej vlastnej a 
nami vybudovanej tanečnej sále. 
Nepatríme medzi tých, ktorí majú 
zbytočne veľa rečí, za nás hovoria 
činy.. 
Naše úspechy v roku 2013:
2x1.miesto + špecialná ceta poro-
ty, 2x2.miesto, 4x3.miesto na celo-
slovenských tanečných súťažiach.

Sme autorom projektov: DAZYA 
DANCE WORKSHOP, DAZYA CAMP 
2013, DAZYA CHEERLEADERS pre 

MBK Handlová.
Vzdelávame sa: IUVENTA, UNI-
TED MOVEMENT BA, 4 DANCE 
WORKSHOP BB.
PS: Toto všetko sme dokázali za 
1 rok! A viete si predstaviť, čo 
dokážeme za 14 rokov?.. Ďakuje-
me rodičom a všetkým, ktorí nás 
podporujú. 
TANEŇÁ SKUPINA DAZYA VÁM 
PRAJE ŠTASTNÝ A ÚSPEŠNÝ NOVÝ 
ROK 2014!

DAZYA - Róbert Nemec
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TJ Partizán Cigeľ a TJ Plameň Han-
dlová  v spolupráci s obcou Cigeľ, 
mestom Handlová, Slovenským 
zväzom protifašistických bojovní-
kov, Združením miest a obcí hornej 
Nitry, Trenčianskym samosprávnym 
krajom a Regionálnou radou klubu 
slovenských turistov Prievidza 
organizujú a pozývajú na

XXXIX. ročník
Pochod vďaky SNP

18. január 2014 (sobota)

pod záštitou predsedu Vlády  SR 

Róberta Fica
Prezentácia: Dom kultúry Handlová 
– 7.00 – 8.15 hod. pre trasy L2,P2
ZŠ Morovnianska cesta 9.00 
– 9.30 hod. pre trasu P3
Doprava: Handlová – Dom kultúry 
– Cigeľ 7.45 h, 8.00 h, 8.15 h, 
Účastnícky poplatok: dospelí: 2,50 €, 
deti do 15 rokov: 1 € 
Viac na www.handlova.sk, pochodvda
kysnp.webnode.sk, vo výveske mesta 
Handlová, v infotexte RTV Prievidza.

L – lyžiarske trasy, P – pešie trasy 

23.novembra, deň po prevzatí oce-
nenia z rúk primátora za  zisk titulu 
majsteriek Slovenska v TeamGyme 
2012 sa konali Majstrovstvá Slo-
venska v TeamGyme  2013. 
Dievčatá, ktoré trénujú pod vedením 
trénerov Márie Kotríkovej a Karola 
Bajána, v silnej konkurencii neskla-
mali a titul obhájili. 
Družstvo v zložení: Andrea Golho-
vá, Tamara Pazderová, Tamara 
Kaplánová, Viktória Matiaškovká, 
Nina Koštialová, Laura Koštialová, 
Michelle Váňová a Milka Vlčková 
obdržalo najvyššie známky v každej 
z troch disciplín, ktorými sú: pódiová 
skladba, akrobacia a malá trampolín-
ka a suverénne s rozdielom viac ako 
bod vyhrali. Tento úspech nezostal 
nepovšimnutý, dievčatá a tréneri ob-
držali množstvo gratulácií, osobitne 
si ceníme gratuláciu od pani Mariky 
Némethovej-Krajčírovej, ktorá je 
najúspešnejšou Slovenskou gymnast-
kou, účastníčkou a držiteľkou medailí 
z troch olympijských hier a mnohých 

majstrovstiev Európy a sveta.)

O týždeň neskôr, 30.11.2013, sa 
v Trenčíne konali Majstrovstvá Sloven-
ska v športovej gymnastike kategórie 
C. KŠG Handlová reprezentovalo 13 
gymnastiek, ktoré počas roka získali 
aspoň na jednej súťaži I. alebo II. 
výkonnostnú triedu. Náš klub mal 
zastúpenie v každej kategórii. 

V silnej konkurencii si gymnastky vy-
bojovali nasledujúce miesta:
Prípravka: 
14. miesto  Hana Kotlárová
24. miesto  Nikola Nieburová
32. miesto  Andrea Juríková
Mladšie žiačky:
10. miesto  Viktória Matiašková
16. miesto  Andrea Duníková
19. miesto  Alexandra Strížencová
32. miesto  Lea Lomnická
Staršie žiačky:
4. miesto  Andrea Golhová
7. miesto  Tamara Pazderová
9. miesto  Tamara Kaplánová
13. miesto  Nina Koštialová

Juniorky:
6. miesto  Milka Vlčková
Ženy:
1. miesto  Laura Koštialová 
– s rozdielom 1,316 bodu získala titul 
majsterka Slovenska

Majstrovstvá Slovenska boli zakonče-
ním série súťaží pre rok 2013. Dievčatá 
však stále trénujú a pripravujú sa na 
budúcoročné súťaže. Gymnastika je 
ťažký, ale krásny šport, ktorý je zákla-
dom mnohých populárnych športov 
a aktivít. Pomáha pri rozvoji koordiná-
cie pohybov, zapája všetky svaly, pod-
poruje zdravé a krásne držanie tela 
a tiež trénuje cieľavedomosť a ďalšie 
vôľové vlastnosti.  Pre všetkých, ktorý 
by sa chceli gymnastike venovať, sú 
dvere klubu KŠG (Klub športovej gym-
nastiky) otvorené. Trénujeme v telo-
cvični Základnej školy Morovnianska 
cesta každý pondelok, stredu a piatok 
od 16:30 do 18:30 hod.

 Kolektív trénerov
Foto  KŠG Handlová,Facebook

Potvrdili, že sú najlepšie na Slovensku 

Záložka do knihy 
spája školy
V mesiaci september vyhlásila Slovenská 
pedagogická knižnica v Bratislave pri 
príležitosti Medzinárodného mesiaca 
školských knižníc celoslovenský projekt 
Záložka do knihy spája školy s témou 
Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho 
hrdinu.

Po úspešnej registrácii sme sa prostredníctvom 
elektronickej pošty skontaktovali s našou 
družobnou školou. Spresnili sme si spôsob 
a termín výmeny záložiek. Aj napriek vzdialenosti 
sme postupne spoznávali našich kolegov a ich 
žiakov zo ZŠ v Nemčiciach nad Hanou. 

Vyučovacie hodiny výtvarnej výchovy, 
pracovného vyučovania, ale aj etickej výchovy sa 
niesli v pracovnom nasadení vyrábania záložiek 
pre nových kamarátov. Do projektu sa zapojili 
všetci žiaci 1. až 9. ročníka. V spolupráci s pani 
učiteľkami slovenského jazyka si pripomenuli 
obľúbených literárnych hrdinov, čítali si ukážky 
z literárnych diel... Výrobe záložiek boli venované 
aj tvorivé dielne s jesennou a hallowenskou 
tematikou. Záložky sme využili taktiež v rámci 
školského podujatia Brána do života, kde sme 
sa prezentovali aj pred  rodičmi.  Pri tvorivej 
činnosti sme rozvíjali u žiakov nielen manuálne 
zručnosti a kreativitu, ale predovšetkým sme 
podporili ich záujem o literárnu tvorbu a čítanie 
literárnych diel.  V nemalej miere sa budovali 
nové priateľské vzťahy. 
Do projektu sa prihlásilo 183 českých škôl a 527 

slovenských škôl. Na základe tejto skutočnosti 
bolo vytvorených 344 partnerských dvojíc. 
Hlavným kritériom vytvorenia partnerskej 
dvojice bol typ školy a celkový počet prihlásených 
žiakov. 
Do Českej republiky sme balíkom preposlali 
330 záložiek. Pre potešenie a bližšie spoznanie 
nášho mesta a regiónu sme pribalili darčekové 
predmety s logom mesta Handlová. Nechýbali 
ani informácie o našej škole s prezentáciou 
v elektronickej podobe a fotodokumentačným 
materiálom z priebehu dvojmesačnej práce 
žiakov a pedagógov Základnej školy na Školskej 
ulici. Veríme, že spolupráca s partnerskou školou 
nebude ukončená len poslaním záložiek, ale 
bude pokračovať aj naďalej.

Mgr. Andrea Ujčeková

Rozpis zápasov 
MBK Handlová 
na mesiac január
 
23. kolo - streda, 8. január 2014 

Handlová - Levice
24. kolo - sobota, 11. január 2014 

B.Bystrica - Handlová 
25. kolo - streda, 15. január 2014 

Handlová - Inter 
26. kolo - sobota, 18. január 2014 

Komárno - Handlová 
 

27. kolo - streda, 22. január 2014 

Handlová - Prievidza 
28. kolo - sobota, 25. január 2014 

Handlová - Nitra
29. kolo - streda, 29. január 2014 

Handlová - Svit 

Srdečne Vás pozývame!
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OČNÁ optika M, s.r.o. 
Námestie baníkov 2, Handlová   

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

AKCIA 1+1
pri zakúpení dioptrického rámu, druhý, 
akciový rám dostanete zdarma

1.  strata chuti do života 
2.  české autobusy 
3.  voňavý ker pestujúci sa vo  
 Francúzsku 
4.  malé koryto 
5.  zelený „kar�ol“ 
6.  umelá vodná nádrž 
7.  naši južní susedia 
8.  potravinárska korporácia s  
 pobočkou v Prievidzi 
9.  tvorivosť 
10.  ašpirant, uchádzač 
11.  ten, čo nosí darčeky v USA 
12.  výrobok z keramickej 
 hmoty 
13.  bylinka používajúca sa aj  
 do  gulášu 
14.  základná stavebná 
 jednotka spoločnosti 
15.  pohár na pivo 
16.  klinček 
17.  české mesto, kde sa konajú  
 dostihy 
18.  najznámejší �lozof 
19.  hormón, ktorý chýba 
 cukrovkárom 
20.  tí, čo zabíjali 
21.  oblasť okolo Rýna 
22.  zariadenie na počítanie 
23.  veľký citrusový plod 
24.  obyvateľ štátu v Severnej  
 Amerike 
25.  palivo do áut 
26.  situačná komédia 
27.  vianočné jedlo 
28.  čiernosivý, lesklý liečivý 
 kameň 
29.  dielo Andreja Sládkoviča 
30.  dutá zelenina pestovaná 
 hlavne v Maďarsku 
31.  model automobilky Škoda 
32.  ten, čo má prácu na prvom  
 mieste 
33.  ťažký, búrkový oblak 
34.  zastávka na diaľnici
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Vyplnenú tajničku odovzdajte v predajni Sladká vášeň v Dome 
kultúry, v Podnikateľskom inkubátore kancelária č. 314, alebo 
pošlite na atohorvath@gmail.com. 

No, vy ste sa teda vyznamenali, - hovorí sudca. - Susedovi ste ukradli 
prasa. Len hanbu robíte rodine! 
- Kdeže, mali ste vidieť tú radosť, keď som ho priniesol.

 Už si podal majetkové priznanie? 
- Áno, ale neprijali mi ho. 
- A prečo? 
- Lebo na otázku, akej som 
národnosti, som napísal sprostý 
Slovák a na otázku, kde bývam 
som odpovedal, 
v rozkradnutej 
republike...

Pride chlap 
domov a hovori 
rodine:“Tak 
a kúpine si 
prasa, urobime 
jaterničky, 
tlačenku...“ 
Potom sa 
zamysli, pride 
k synovi a 
da mu facku. 
Manželka sa ho 
pyta:“Prečo ho 
biješ?“ A otec na 
to :“Už ho vidim 
ako to žere bez 
chleba...!“

Sudca k obžalovanému: 
- Ako ste sa opovážil zastreliť 
toho zajaca, keď nie ste členom 
poľovníckeho združenia? 
Obžalovaný sa bráni: 
- A ako sa ten zajac opovážil žrať 
našu kapustu, keď nebol členom 
záhradkárskeho spolku?

Na súde: 
- No, pani Kukučková, ako vás 
znásilnil ten športovec? 
- Prosím vás, aký športovec? Keby 
som nespomalila, tak ma nechytí!

Sudca vrahovi: Koľko 
máte rokov? 
Vrah: Budem mať 38 
Sudca sa zasmeje a 
povie: Nebudete.

Premiér sa vybral na 
osobný prieskum 
životnej úrovne 
obyvateľstva. Vošiel 
do akéhosi domu, 
v ktorom na dvore 
postávala babička. Pýta 
sa jej: 
- Babka, ako sa máte? 
- Dobre. Nesťažujem si. 
- Babka, máte televízor 
a chladničku? 
- Samozrejme. 
- A auto? 

- Mercedes. 
- Aha! Na nedostatok peňazí si 
teda nesťažujete. 
- Nie, nesťažujem. Žijeme si 
celkom dobre. Pohoda. 
- A viete babka, - vypne hruď 
premiér - že je to moja zásluha? 
- Starý! - volá babka na dedka 
- Poď dolu z povaly. Prišiel ti brat z 
Ameriky.


