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Vianoce sú výnimočné

Keď sa pýtali Dalajlámu čo ho 
na ľudstve najviac prekvapuje 
odpovedal: 
,,Ľudia, pretože obetujú zdravie 
aby zarobili peniaze, potom obe-
tujú peniaze aby znovu získali 
zdravie, potom sa tak znepokojujú 
budúcnosťou, že si neužívajú prí-
tomnosť a tak nežijú ani v prítom-
nosti, ani v budúcnosti. A žijú 
tak, akoby nikdy nemali zomrieť 
a potom zomrú bez toho, aby 
predtým žili.“

Prečo to píšem? Píšem to preto, 
aby sme si tento predvianočný 
čas nedali ukradnúť. Je na nás 
aby sme nepodľahli reklamám 
a nákupom, lebo Vianoce sú 
sviatky naozaj výnimočné. Veď 
spomienky na ne si nesieme 
celým našim životom. Snažíme 
sa nezabudnúť, aké to bolo u nás 
doma, dodržať tradíciu, vyčariť 
atmosféru. 

Vianoce sú ale výnimočné aj tým, 
ako veľmi si želáme byť všetci 
spolu doma. Okolo jedného stola. 
Vďačnosť osudu za to, že máme 
rodinu v nás prebúdza tie najlep-
šie vlastnosti. 

Milí Handlovčania, prajem vám 
pokojné prežitie vianočných sviat-
kov, pohodu, lásku a porozumenie 
v kruhu rodiny. A ak je vo vašom 
okolí niekto, kto bude na Vianoce 
sám, potešte ho aspoň pekným 
slovom. Veď jednou z vecí, ktoré 
sa ťažko rozdávajú je dobro, lebo 
sa zvyčajne vracia.    
  

      Ing. Rudolf Podoba, v. r.  
primátor mesta  Handlová

tel.: 5444013

Narodila sa 9. novembra 1914. 
V piatok 22. novembra 2014 poz- 
valo mesto Handlová do obradnej 
miestnosti všetkých, ktorí chceli 
vzdať hold Žofii Martišovej pri 
príležitosti narodenín. 

Prišlo takmer 150 gratulantov, 
ktorí pripravili kyticu blahoželaní.
Narodeniny otvorila matrikárka 
mesta Renata Strážovská: „Dnešný 
deň je sviatočný nielen pre vás, 
teta Žofka, pre vašu rodinu, ale aj 
pre naše mesto, pre Handlovčanov, 
ktorí sú súčasťou vášho života.“

Prvá dáma knižnice
 „Tri generácie detí si naučila milo-
vať písmenká, naučila si nás milovať 
knihy. Ty si nám kedysi rozdelila kus 
srdca a my dnes uprosíme čas, aby 
nám nebral výsadu tešiť sa, učiť sa 

žiť, byť múdrejší a lepší, naša drahá 
po tvojom boku.“ – vyznala sa jej 
priateľka a obdivovateľka MUDr. 
Alica Buzalková.

Nič nie je náhoda
„Sú v živote človeka chvíle, keď po-
vie: ‒ Zastav sa, obzri sa, spomeň 
si. ‒ Človek sa na chvíľu otočí a za-
myslí, kto všetko ma v živote stre-
tol? A koho všetkého som stretla 
ja? – položila si otázku Mgr. Jarmila 
Žišková. ‒ Zdá sa mi, že niektorí 
ľudia sú pre ostatných darom. A do-
konca sú darom pre svoje mesto. 
My sme v Handlovej tiež dostali dar. 
Našu výnimočnú tetu Žofku.“ 

Aká je?
Vždy usmiata, upravená, plná elánu 
a nadšenia, ktoré môže rozdávať 
plným priehrštím. Taká je pani Žofia 
Martišová, pre priateľov a známych 

„teta Žofka“. Väčšinu obyvateľov 
mesta pozná po mene, je súčasťou 
takmer všetkých spoločenských 
a kultúrnych podujatí mesta a má 
guráž, ktorú jej môžu závidieť aj 
mladší.

Primátor mesta Handlová Ing. Ru-
dolf Podoba neskrýval dojatie:
„Rodičia Benjamín a Klára Keleče-
niovci vám dali meno Žofka a su-
dičky múdrosť, pracovitosť, zdravú 
dravosť, ochotu pomáhať a vždy 
hľadať správnu cestu. Napohľad 
ste krehká, striebrovlasá osôbka, 
na ktorej tvári sa podpísal čas. No, 
zároveň v sebe skrývate dušu, ktorá 
nepozná starobu a vrásky. Svojou 
múdrosťou, dôstojnosťou a vníma-
vým pohľadom vo mne vždy evoku-
jete prototyp životom ostrieľanej, no 
šťastnej  (pokračovanie na str. 3) 

Teta Žofka má 100 rokov  

Šťastné a veselé Vianoce, 
pekného Silvestra 

vám želajú
Handlovské noviny
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Cirkevný zbor ECAV 
Vás srdečne pozýva na služby Božie, ktoré sa 
v čase vianočných a novoročných sviatkov 
uskutočnia v modlitebni na Železničiarskej 
ulici 17 v nasledovných termínoch:

21.12.2014 (nedeľa) 11:15 - 4. adventná nedeľa
24.12.2014 (streda) 14:30 - Štedrý deň
25.12.2014 (štvrtok) 11:15 - 1. slávnosť vianočná
26.12.2014 (piatok) 11:15 - 2. slávnosť vianočná 
    s Večerou Pánovou
28.12.2014 (nedeľa) 11:15 
31.12.2014 (streda) 14:30 - Silvester
  1.1.2015 (štvrtok) 11:15 - Nový rok
  4.1.2015 (nedeľa) 11:15 
11.1.2015 (nedeľa) 11:15 - 1. nedeľa po Zjavení

Prípadné bližšie informácie na stránke www.ecavprievidza.sk, 
alebo telefónnom čísle 046/548 86 08 (mobil 0918 828 364).

1. ročník memoriálu 
Karola Matiaška
Dňa 8. 11. 2014 v športovej hale mesto Handlová 
v spolupráci s FC Baník horná Nitra usporiadalo 
prvý ročník Memoriálu Karola Matiaška pre deti 
základných škôl Handlovskej doliny. 
Memoriál bol zorganizovaný na počesť vzácneho 
človeka Karola báčiho Matiaška, ktorý celý svoj 
život prežil v Handlovej a venoval ho svojej veľkej 
láske - futbalu. Karol Matiaško bol vyhlásený 
v ankete najlepším futbalistov Handlovej 20. teho 
storočia. S mužstvom Baníka Handlová dosiahol 
významné víťazstvá. Odolal lákaniu veľkoklubov 
Spartak Trnava, Slovan Bratislava, ČH Bratislava 
a ostal verný Baníku Handlová. Vychoval dlhý rad 
úspešných futbalistova a svojich nasledovníkov. 
Prvého ročníka sa zúčastnilo 8 mužstiev z Hand-
lovskej doliny. Zápasy sa hrali v dvoch kategóriách:   
1.-2. ročník ZŠ a 3.-4. ročník ZŠ. O zábavu sa 
starala tanečná skupina Volcano a v prestávke tur-

naja odohrali  exhibičný zápas 
Dievčatá FC Baník horná Nitra 
verzus rodičia detí! 

V prvej kategórii boli 
výsledky nasledovné:
1. miesto ZŠ Školská A
2. miesto ZŠ Školská B
3. miesto Špeciálna základná 
škola 

V druhej kategórii boli výsled-
ky nasledovné:
1. miesto ZŠ Chrenovec
2. miesto ZŠ Mierové námestie
3. miesto ZŠ Školská

Organizátori vyhodnotili 
a ocenili:
Najlepší brankár turnaja: Jakub 
Zbiňovec
Najlepší strelec turnaja: Nikolas Prelev 
Najlepší hráč turnaja: Adam Grajciar

Poháre a ocenenia mužstvám a jednotlivcom odo-
vzdali synovia Karola Matiaška a to Peter Matiaško 

a Karol Matiaško. Putovný pohár, ktorý  venovali do 
turnaja synovia pána Matiaška, získala ZŠ Chreno-
vec.  

Ing. Rudolf Podoba,  primátor mesta  Handlová

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ 
HANT BA
Pozemné stavby
□ Priemyselné haly
□  Logistické centrá
□  Bytové domy
□  Administratívne budovy
□  Obchodné centrá
Inžinierske stavby
□ Cestné stavby
□ Vodné diela a vodohospodárske stavby
□ Ekologické stavby

Vzdušné zámky 
prenecháme iným. 

HANT stavia 
na pevných základoch.

www.hant-ba.sk/

Jindřiško! Ještě jsme nelili olovo...
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Pozvánky na Mestské
 zastupiteľstvo 

Primátor mesta 
Handlová Ing. 
Rudolf Podoba 
zvoláva Mestské 
zastupiteľstvo na 
štvrtok 
4. 12. 2014 
o 14. 00 hod., na štvrtok 11. 12. 
2014 o 14.00 hod. záverečné 
Mestské zastupiteľstvo poslanec-
kého zboru za obdobie 2010-2014 
a 15. 12. 2014 o 15.00 hodine 
ustanovujúce Mestské zastupi-
teľstvo poslaneckého zboru na 
volebné obdobie 2014-2018 do 
Veľkej zasadacej miestnosti MsÚ. 

ženy, babičky, akú vo svojom diele 
opísala Božena Němcová. 
Patrí medzi tých vzácnych ľudí, 
ktorí stáli pri najvýznamnejších 
míľnikoch nášho mesta a zazna-
menali ich do svojej vnútornej 
kroniky. Snáď najlepšie ju vysti-
huje jej povestný výrok: „Handlová 
‒ moje ...všetko“. Ďakujem Vám, 
teta Žofka, za Vašu prácu, za Vaše 
srdce, ktoré ste venovali Handlovej 
a Handlovčanom.“

Medzi gratulantmi boli „chlap-
ci“, ako ich nazvala teta Žofka, 
z Handlovského baníckeho spolku, 
Šarlotka s dedom, Banícky spevo-
kol s Tonkom Michele, ARTANNO 
a mnohí, mnohí ďalší.

Oslava bola plná lásky a ľudskej 
vrúcnosti. Teta Žofka, želáme 
vám i nám ešte veľa spoločných 
dní na zemskej púti v milovanej 
Handlovej. 

AK

Teta ŽOFKA má 100 rokov

Komunálne voľby 2014
Handlová
Do zoznamu voličov sa zapísalo 
14 783 voličov a hlasovania sa 
zúčastnilo 4 765 voličov, čo predsta-
vuje 32,28 % účasť .
Volil sa primátor a 19 poslancov 
na volebné obdobie 2014-2018. 
Môžeme konštatovať, že boli zvolení. 
Nové Mestské zastupiteľstvo bude 
pracovať po vzdaní sa mandátu Ing. 
Rudolfa Podobu v členení: 8 členov 
za SMER-SD, 5 členov za SDKÚ-DS, 
2 členovia za SNS, 2 členovia SZ 
a 2 členovia za koalíciu MOST-HÍD, 
NOVA, NP, OKS, SaS.

Pri voľbe primátora odovzdalo hlas 

4 702 občanov.
Najvyšší počet hlasov na primátora 
mesta Handlová získal Ing. Rudolf 
Podoba 2 387, čo predstavuje 
50,77 % z odovzdaných hlasov.

Z 19 poslancov MsZ zasadne do 
poslaneckých lavíc 12 opätovne a 7 
nových poslancov.

Percentuálna účasť podľa 
volebných obvodov:

VO1 (okrsok 1-8) 
Počet voličov 7 176
Volilo 2 157 voličov
Účasť v percentách: 30,06 %

VO2 (okrsok 9-16)
Počet voličov 7 072

Volilo 2 352 voličov
Účasť v percentách: 33,26 %

VO3 (okrsok 17)
Počet voličov 267
Volilo 133
Účasť v percentách: 49,81 %

VO4 (okresok 18)
Počet voličov 248
Volilo 123 voličov
Účasť v percentách: 49,60 %

Najvyššia účasť bola v okrsku č. 15 
ZŠ Juh – 44,14 %
Najnižšia účasť bola v okrsku č. 10 
HBP – 19,10 %.

 Ing. Tatiana Molnárová
 vedúca organizačného štábu 

Sanácia geologického prostredia 
je zameraná na zhotovenie súboru 
geologických, stavebných a iných 
technických prác, ktoré odstránia 
negatívne následky havarijných 
zosuvov v predmetných lokalitách 
a ich najbližšom okolí a zabezpe-
čia dlhodobú stabilizáciu poruše-
ného územia.

Monitorovacie objekty 
(inklinometrické vrty)
Inklinometrické vrty budú vy-
budované v lokalitách Handlová 
– Žiarska ulica a okolie, Handlová 
– Morovnianske sídlisko a Handlo-
vá – Kunešovská cesta. Vrty budú 
osadené špeciálnou meracou tech-
nikou určenou k meraniam pohybov 
v zosuvných územiach (spolu cca 
100 m).
V rámci sanačných prác sa usku-
toční:
- revízia a rekonštrukcia existujú-

cich odvodňovacích vrtov 
(cca 4330 m),
- odvedenie zachytenej vody povr-
chovými rigolmi z odvodňovacích 
vrtov mimo zosuvné územie, prípad-
ne opravy a rekonštrukcie nefunk- 
čných častí rigolov,
- revízia a opravy netesností existu-
júceho potrubia odvádzajúceho vodu 
z drenážnych objektov.

Práce sú zamerané predovšetkým 
na obnovenie funkčnosti a zvýšenie 
účinnosti sanačných objektov, ktoré 
existujú v území viac ako 40 rokov. 
Súčasťou prác je vybudovanie objek-
tov umožňujúcich presné sledovanie 
pohybovej aktivity zosuvov. 
Práce budú ukončené 
do 15. 12. 2014. 

Ing. Adrián Ilkanič

Sanácia havárijných zosuvov v Handlovej

Novinky v sociálnej 
oblasti
Vyberáme
Mestské zastupiteľstvo mesta Han-
dlová na svojom 48. zasadnutí dňa 
30. 10. 2014 schválilo dva zásadné 
dokumenty pre sociálnu oblasť 
v meste a tvorbu sociálnej politiky 
mesta.

Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Handlová č. 5/2014 o úhra-
de za poskytovanie vybraných 
druhov sociálnych služieb na území 
mesta Handlová, vrátane Zásad 
poskytovania vybraných druhov 
sociálnych služieb na území mesta 
Handlová, ktoré sú neoddeliteľnou 

súčasťou VZN. 
Základné zmeny v nových návrhoch 
(VZN a Zásady):
– zapracované všetky platné Do-
plnky,
– doplnené už registrované sociálne 
služby na TSK (základné sociálne 
poradenstvo, terénna sociálna služ-
ba krízovej intervencie), sociálne 
služby pripravené na registráciu 
(komunitné centrum),
– vymedzená úhrada za každú so-
ciálnu službu poskytovanú mestom, 
nezvyšovala sa úhrada,
– vyňaté sociálne služby, o ktoré 
nemal za 5 rokov platnosti pôvod-
ného VZN nikto z občanov záujem 
(odľahčovacia služba, pomoc pri 
osobnej starostlivosti o dieťa a 
podpora zosúľaďovania rodinného 

a pracovného života), sčasti ich 
nahrádzajú nové služby v SENIOR 
CENTRE HANDLOVÁ, n. o.,
– vyňatá prepravná služba a sociál-
ny taxík v plnej miere prechádzajú 
pod SENIOR CENTRUM HANDLO-
VÁ, n. o., ktoré zabezpečí ich po-
skytovanie občanom mesta naďalej 
a ďalšie.

Druhým dokumentom bol Zámer 
zriadenia a prevádzky Komunitné-
ho centra v meste Handlová.
Mesto Handlová realizuje terénnu 
sociálnu a komunitnú sociálnu 
prácu v meste formou terénnych 
programov kontinuálne 10 rokov. 
Priamym prepojením a zvýšením 
kvality služieb je výkon komunitnej 
práce ambulantnou formou, kde sa 

možno zamerať na priamu prácu 
s deťmi a podchytiť najmladšiu 
generáciu. 
Národný projekt Komunitných 
centier má pre mesto pozitívum aj 
vo vytvorení 3 pracovných miest 
s minimálnym spolufinancovaním 
mesta od 1. 1. 2015.

Miesto: objekt HBP, a. s., Štrajková 
č. 1, v Handlovej
Kapacita objektu: 30
Otvorenie komunitného centra: 
1. 12. 2014 
Bližšie informácie o výberových 
konaniach a aktivitách komunitného 
centra budú zverejnené priebežne.

Mgr. Veronika Cagáňová, 
vedúca sociálneho odd. MsÚ Handlová

Já asi nic, protože jsem zlobil...



Používať pyrotechniku 

je zakázané
(O ktoré objekty ide v meste Hand-
lová nájdete na www.handlova.sk, 
úradnej tabuli, tabuli na mieste pr-
vého kontaktu MsÚ a na vývesných 
plochách mesta.)

Pravidlá používania pyrotechniky 
boli upravené v zákone č. 51/1988 
Zb. o banskej činnosti, výbušninách 
a o štátnej banskej správe a aj vo 
Všeobecne záväzných nariadeniach 
obcí a miest. Zásadnou zmenou bolo 
prijatie zákona č. 58/2014 Z. z. o vý-
bušninách, výbušných predmetoch 
a munícii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov zo dňa 4. 2. 
2014 s platnosťou od 14. 3. 2014 
a účinnosťou od 1. 6. 2014. So spo-
mínaným zákonom súvisí nariadenie 
vlády SR č. 485/2008 o uvádzaní 
pyrotechnických výrobkov na trh.
V súvislosti s používaním pyro-
technických výrobkov sú dôležité 
niektoré informácie pre tých, ktorí ich 
budú používať. V zmysle § 3 ods.2 
nariadenia vlády č. 485/2008 sa 
pyrotechnické výrobky zaraďujú do 3 
základných kategórií – zábavná, scé-
nická a iné pyrotechnické výrobky. 

Podrobnejšie rozdelenie:
a) zábavná pyrotechnika
1. kategória 1: zábavná pyrotechni-
ka, nízke nebezpečenstvo, zanedba-
teľnú hladinu hluku, používanie v ob-
medzených priestoroch, používanie 
vo vnútri obytných budov,
2. kategória 2: zábavná pyrotechni-
ka, nízke nebezpečenstvo a má nízku 
hladinu hluku, používanie vonku          
v obmedzených priestoroch,
3. kategória 3: zábavná pyrotech-
nika, stredne veľké nebezpečenstvo, 
určená na používanie vonku na 
veľkých otvorených priestranstvách, 
hladina hluku nie je škodlivá pre 
ľudské zdravie,
4. kategória 4: zábavná pyrotechni-
ka, vysoké nebezpečenstvo, môžu 
používať iba odborne spôsobilé 
osoby a ktorej hladina hluku nie je 
škodlivá pre ľudské zdravie:
b) scénická pyrotechnika – T1 a T2 
– používanie na javisku, nízke nebez-
pečenstvo, odborná spôsobilosť,
c) iné pyrotechnické výrobky P1 
a P2 – scénická pyrotechnika, nízke 
nebezpečenstvo, odborná spôso-
bilosť.

Pyrotechnické výrobky kategórie 4, 
kategórie P2 iné ako pre automobilo-
vý priemysel a T2 môžu nadobúdať a 
používať len fyzické osoby s oprávne-
ním odpaľovača ohňostrojov.
Predávanie a sprístupňovanie spo-

trebiteľom podľa veku upravuje § 7 
ods.1:
(1) Pyrotechnické výrobky sa nesmú 
predávať ani inak sprístupňovať spo-
trebiteľom, ktorých vek je nižší ako:
a) 15 rokov, ak ide o zábavnú pyro-
techniku kategórie 1,
b) 18 rokov, ak ide o zábavnú pyro-
techniku kategórie 2,
c) 21 rokov, ak ide o zábavnú pyro-
techniku kategórie 3,
d) 18 rokov, ak ide o scénickú pyro-
techniku kategórie T1 a iné pyrotech-
nické výrobky kategórie P1.
(2) Výrobca, dovozca a distribútor 
nesmú predávať ani inak sprístup-
ňovať pre iné ako odborne spôsobilé 
osoby:
a) zábavnú pyrotechniku kategórie 4,
b) scénickú pyrotechniku kategórie 
T2 a iné pyrotechnické výrobky ka-
tegórie P2.

Zákon č. 58/2014 upravuje v § 53 
ods.2 používanie pyrotechnických 
výrobkov – kategóriu 2, 3, P1 a T1 
je zakázané používať vo vzdialenosti 
menšej ako 200 m od nemocníc, 
kostolov, detských zariadení, do-
movov dôchodcov, škôl, liečební a 
cintorínov bez písomného súhlasu 
vlastníka týchto objektov.

Každý, kto použije pyrotechnické 
výrobky v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi alebo 
návodom na ich používanie môže byť 
postihnutý pokutou až do 500 eur.
Blíži sa obdobie, kedy sa stretávame 
s pyrotechnickými výrobkami pri 
ich predaji v obchodoch a následne 
aj s ich používaním na verejných 
priestranstvách. Chceme preto upo-
zorniť obyvateľov mesta, aby po kúpe 
striktne dodržiavali návod na pou-
žívanie a nepodceňovali silu týchto 
výrobkov. Zároveň žiadame každého 
o ohľaduplnosť voči okoliu, deťom 
starším ľuďom a v neposlednej miere 
aj domácim miláčikom.

 Ing. Milan Pepich, náčelník 
Mestskej polície mesta Handlová

Netradičný školský deň zažili žiaci 
prvého ročníka dňa 12. 11. 2014 
na ZŠ Morovnianska cesta, kedy sa 
uskutočnila v škole slávnostná imat-
rikulácia – prijatie prvákov do cechu 
žiackeho. Stať sa prvákom nie je také 
jednoduché, ako sa na prvý pohľad 
zdá. Okrem toho, že dieťa musí absol-
vovať zápis do školy, na ktorom si pani 
učiteľky preveria školskú zrelosť, musí 
dieťa začiatkom septembra nastúpiť 
do školy. Naučiť prvákov zvládať prvé 
týždne a mesiace v novom prostredí, 
odovzdať im potrebné vedomosti, nau-
čiť ich čítať, písať, počítať, si vyžaduje 
veľkú mieru úsilia i trpezlivosti. Za to 
všetko patrí poďakovanie pani učiteľke 
Mgr. Kanianskej a Mgr. Ondruškovej. 
Poďakovanie patrí takisto aj rodičom 
za podnetné prostredie plné lásky 
a porozumenia, ktoré vytvárajú pre 
svoje deti. My učitelia urobíme všetko 

pre to, aby naši žiaci dostali kvalitné 
vzdelanie, aby boli šťastní a s radosťou 
chodili do školy. Prváci zvládli svoj pa-
sovací deň na veľkú jednotku. Sľubom 
sa zaviazali, že sa budú dobre učiť, 
slušne správať a vzorne reprezentovať 
svoju školu. Slávnostné podujatie sa 
nieslo v znamení rozprávky. Program 
pre prvákov si pripravili starší žiaci 
pod vedením pani vychovávateľky De-
liovej, za čo im veľmi pekne ďakujeme. 
Slávnostná imatrikulácia bola veľkým 
dňom nielen pre samotných prvákov. 
Ich usmievavé tváričky žiarili šťastím a 
z milej akcie odchádzali s nezabudnu-
teľnými zážitkami. 
Imatrikulácia bola zážitkom aj pre ich 
rodičov, či najbližších príbuzných, ktorí 
si tak zo slávnostného podujatia spolu 
so svojimi ratolesťami očividne odná-
šali pocity plné nevšedných dojmov. 
Mgr. Elena Šoltysová, riaditeľka ZŠ MC

Slávnostná 
imatrikulácia            prvákov 
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Víťaz je z Handlovej
 
Klub mladého barmana a baristu pri 
SOŠ obchodu a služieb v Púchove, 
Trenčiansky samosprávny kraj a 
mesto Púchov zorganizovali dňa 

16. 10. 2014 v Púchove prvý ročník 
súťaže pre stredné školy
TRENDY BAROVÝ ČAŠNÍK 2014.
Súťaže sa zúčastnilo 10 škôl 
z Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a 15 súťažiacich. Gymnázium 
I. Bellu v Handlovej reprezentovali 
študenti 1.A - Dominika Bojová 

a Tomáš Dlhý, ktorých pripravoval 
a odbornými radami vyzbrojil Mgr. 
Michal Sekereš (Barman roka 2010 
a 2011, úspešne reprezentoval Slo-
vensko aj na medzinárodnej súťaži    
v barmanov v Číne v roku 2012).

Tomáš Dlhý sa stal absolútnym 
víťazom súťaže a zároveň obsadil 
druhé miesto v miešaní Fres drin-
kov a získal diplom Trendy barový 
čašník.
Výprava z Handlovej úspešne repre-
zentovala nielen Gymnázium I. Bellu, 
ale aj svoje mesto – Handlovú.

 Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,.... 



Mestská polícia 
informuje...
Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac október 2014 – november 
2014 /od 20. 10. 2014 do 19. 11. 
2014/ celkom 413 udalostí. 

Zaevidovaných bolo 71 priestupkov, 
z ktorých bolo 41 zistených vlastnou 
činnosťou a 30 oznámených občan-
mi mesta. 

Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 97 zákrokov a 24 výjazdov 
k narušeným monitorovaným ob-
jektom. 

Kamerovým systémom bolo ziste-
ných 16 priestupkov. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušník-
mi MsP vykonaných 19 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za ob-
dobie od 20. 10. 2014 do 19. 
11. 2014:
26. 10. 2014 o 1:00 hod. – hliadka 
spozorovala na Nám. baníkov pred 
Non stopom osoby, medzi ktorými 
dochádzalo k slovnej potýčke, pri-
čom jedna osoba ležala na zemi. 
Zistená totožnosť muža, ktorý bol 
zranený v oblasti tváre. Uviedol, že 
ho mal napadnúť kamarát, s ktorým 
spolu pil. Zranený muž požiadal hli-
adku o privolanie RZP, čo mu hliadka 
zabezpečila. 

28. 10. 2014 o 12:45 hod. – MKS 
bola spozorovaná podozrivá osoba, 
ako pristavuje okoloidúcich a dáva 
im podpisovať nejaký papier a žiada 
o finančný príspevok na charitu. 
Vzbudzoval súcit tým, že sa správal 
ako hluchonemý. Cez MKS bolo 

spozorované, ako podozrivá osoba 
pred príchodom hliadky odhodila 
papier pod schody budovy Jednoty. 
Hliadka osobu pristavila a vyzvala 
ju, aby ju dobrovoľne nasledovala na 
útvar MsP, kde bola zistená totožnosť 
muža rumunskej národnosti. Zistené, 
že prišli na červenom W-Passate 
a spolu s ním prišli ešte tri osoby. Po 
uhradení pokuty za znečistenie verej-
ného priestranstva muž z útvaru MsP 
odišiel na neznáme miesto. 

2. 11. 2014 o 13:50 hod. – tel. 
oznámil pracovník SBS Baňa Hand-
lová, že neznáme osoby vykopávajú 
v areáli železný šrot. Hliadka z diaľky 
spozorovala tri neznáme osoby, ktoré 
v areáli zo svahu vykopávajú železný 
šrot. Aj keď osoby pred hliadkou MsP 
ušli a ukryli sa v neďalekých kríkoch, 
boli neskôr nájdené a predvedené 
na útvar MsP. Všetci sa priznali, že 
chceli odcudziť železný šrot a speňa-
žiť ho v ZS. Po vykonaní potrebných 
úkonov boli osoby prepustené. 

3. 11. 2014 o 17:05 hod. – stála 
služba oznámila, že na ul. Prie-
vidzskej na ČS Slovnaft horí vozidlo. 
Na mieste sa nachádzali hasiči, 
ktorí vozidlo Peugeot 306 uhasili. 
Majiteľka vozidla uviedla, že keď pri-
chádzala k pumpe tak si všimla dym, 
ktorý sa šíril od podlahy, k zraneniu 
osôb nedošlo. 

7. 11. 2014 o 13:45 hod. – osob-
ne sa dostavil poškodený občan 
a oznámil krádež motocykla Babetty, 
ktorú mal riadne uzamknutú v areáli 
nemocnice od 29. 10. 2014 do 31. 
10. 2014. Dňa 12. 11. 2014 o 00:
20 hod. bola na MKS spozorovaná 
osoba, ako v uličke pri SLSP na 
Nám. baníkov pri smetnej nádobe 
umýva znečistenú Babettu. Hliadka 

sa presunula na miesto, nakoľko 
bolo podozrenie, že by sa mohlo 
jednať práve o tú odcudzenú. Hliadka 
na mieste zistila, že sa motocykel bol 
prefarbený, vrchný náter bol červenej 
farby, pričom zadný rám bol zelenej 
farby a spod červenej farby na niek-
torých miestach vystupovala zelená 
farba. Mladík, ktorý motocykel umý-
val uviedol, že ju asi pred týždňom 
kúpil od neznámeho róma z Baníckej 
kolónie za 30 €. Ďalším šetrením sa 
potvrdilo, že išlo o odcudzený moto-
cykel, ktorý bol vrátený pôvodnému 
majiteľovi. Priestupok proti majetku 
je v riešení MsP.

9. 11. 2014 o 17:28 hod. – tel. ozná-
mené cez 112, že na ul. Prievidzskej 
za ČS Slovnaft leží pri hlavnej ceste 
osoba. Hliadka na mieste zistila 
totožnosť muža, ktorý mal viditeľné 
tržné zranenie na hlave a sťažoval 
sa na bolesť v nohách, no lekárske 
ošetrenie odmietol. Hliadka zistila, 
že býva u známej na Prievidzskej 
ulici, ktorá si ho na mieste prevzala 
a odviedla domov.

13. 11. 2014 o 14:45 hod. – stála 
služba OOPZ požiadala hliadku 
MsP o preverenie oznamu na ul. M. 
Čulena, kde mala byť oznamovateľka 
napadnutá svojim priateľom. Po 
príchode na miesto bolo zistené, že 
na oznamovateľku a jej dcéru fyzicky 
zaútočil jej priateľ, ktorý sa v tom 
čase už na mieste nenachádzal. 
Nakoľko chcela podať oznámenie na 
OOPZ a na mieste sa začala situácia 
ešte vyhrocovať, lebo prišla matka 
jej priateľa, bola hliadkou prevezená 
a odovzdaná stálej službe OOPZ.

15. 11. 2014 o 02:05 hod. – stálou 
službou MsP oznámené, že pri po-
hostinstve Mamutík dochádza k bit-

ke. Na mieste zistené, že už k bitke 
nedochádzalo. Na zemi zostal ležať 
zranený muž, ktorému bola privolaná 
RZP. Po chvíli na miesto prišli dve hli-
adky OOPZ, ktoré si vec prevzali. 

19. 11. 2014 o 10:20 hod. – hliadka 
preverila oznam, že na Školskej ulici 
chodia deti fajčiť pri rodinný dom 
a mali by byť v škole. Hliadka pri 
schodoch ku škole spozorovala sku-
pinku detí. Keď jedna osoba zbadala 
hliadku, rýchlo niečo zahodila do 
záhrady rodinného domu. Zistené, že 
zahodila nedopitú 1,5 l zelenú plasto-
vú fľašu bieleho vína. Hliadka zistila 
totožnosť maloletých osôb, žiakov 
ZŠ Školská. Všetky osoby okrem 
jednej sa priznali, že konzumovali al-
kohol. Za prítomnosti zákonných zá-
stupcov bola u nich na útvare vyko-
naná dychová skúška na prítomnosť 
alkoholu v dychu, u dvoch z nich 
s pozitívnym výsledkom. Alkohol im 
zakúpil 18 ročný mladík, ktorý bol 
na MsP riešený v zmysle zákona. 
Priestupky na úseku ochrany pred 
alkoholizmom a inými toxikománia-
mi sú v riešení MsP.

19. 11. 14 o 14:50 hod. – tel. 
oznámené, že Školskej ulici chodia 
podozrivé osoby odpisovať plyn, 
pričom žiadajú aj o rozmenenie 50 
eurovej bankovky. Hliadka v spo-
lupráci s hliadkou OOPZ vykonala 
kontrolu v danej lokalite na podozrivé 
osoby a OMV bielej farby, ktoré 
neboli spozorované. Neskôr bolo 
zo stálej služby OOPZ oznámené, 
že tieto osoby sa dopustili podvodu 
v obci Chrenovec na staršej osobe. 
Podľa svedkov podozrivé osoby 
prišli na vozidle zn. Opel bielej alebo 
krémovej farby.

MsP Handlová
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Zvoz druhotných surovín 

Mesto Handlová – Horný koniec 
– Nová Lehota

Plasty 
3. 12. 2014
17. 12. 2014 
31. 12. 2014
Papier 
10. 12. 2014
23. 12. 2014

Morovno, Dolný koniec, Remata 

Plasty
5. 12. 2014
19. 12. 2014
Papier
12. 12. 2014

 HATER, s. r. o.

Dom kultúry Handlová 
Vyberáme z podujatí Domu kultúry 

7. 12. o 16:00 h Vianočný koncert 
Mistříňanka 
Vstupné: 6 €, predpredaj v pokladni DK 

16. 12. o 19:00 h Rómea a Júlio 
Repríza predstavenia Street dance aca-
demy
Vstupné: 10 €,  predpredaj v pokladni DK 

17. 12. o 8:30 h 
Výchovný koncert 
pre žiakov ZŠ – Čekovský

18. 12. o 9:00 ha 11:00 h 
Výchovný koncert 
pre žiakov ZŠ – LET ART 

Kurzy v Handlovej pre každého 
Help, n. o., v decembri 2014 
otvára tieto kurzy:

• Odborná spôsobilosť pracovníka SBS,
 otvorenie 8. 12. 2014 do kurzu sa prihláste najneskôr 
5. 12. 2014 do 10:00 hod. 
• Obsluha motorových vozíkov  
otvorenie kurzu podľa individuálnych požiadaviek. 

Do kurzov sa môžete prihlásiť už dnes:
 
Help, n. o. Handlová, Námestie baníkov 8 (nad MsP, 2. posch.)
tel.: 0905 884 813; e-mail: kmetova@handlova.sk; www.hel-
pha.szm.sk

Tady orel, orel volá poštolku...
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Jubilanti 
v mesiaci november 2014

 

Žofia  Martišová
Mária  Hazuchová
Mária  Šuriová
Anna  Lachká
Gizela  Matiašková
Jozef  Boháč
Katarína  Bušová
Jozef  Schlosser
Otília  Oswaldová
Cecília  Skočíková
Helena  Maxianová
Mária  Dobrotková
Jozefa  Kalabusová
Jozef  Arvay
Jindřiška  Šimečková
Anna  Mjartanová
Štefan  Prôčka
Mária  Miková
Rudolf  Roob
Adela  Čičmancová
Anna  Prekopová
Jozef  Detvan
Eugen  Pospíšil
Oľga  Sovská
Juraj  Sovský
Jolana  Cingelová
Ján  Obernauer
Emília  Tóthová
Mária  Chamilová
Ivan  Dobiš
Alžbeta  Juhaniaková
Margita  Kovačovičová
Anastázia  Sztranyovszká
Ján  Chrastina
Emil  Pastier

Dňa 19. novembra sme otvorili 
brány školy pre všetkých, ktorí 
boli zvedaví, ako sa učilo v mi-
nulosti a na najmodernejšie 
vybavenú učebňu prírodoved-
ných predmetov, ktorá sa práve 
v tento deň otvárala.

Všetci prítomní si mohli prezrieť 
tri učebne s ukážkou vyučovania 
v troch historických obdobiach: 
na začiatku 20. storočia, v období 
socializmu a v súčasnosti.

V najstaršej triede nechýbali staré 
drevené lavice, počítadlá, piecka, 
košík na polienka, ukážka starých 
učebníc, zošitov a historickej 
pedagogickej dokumentácie. Na 
stene visela stará mapa a dobové 
obrazy. Keďže v tomto období boli 
školy cirkevné, na stene visel kríž 
a náboženské obrázky. Hodina 
sa začala modlitbou, ľudovými 

piesňami a riekankami. Onesko-
renci si vyskúšali silu trstenice 
a kľačanie na polienku.

V socialistickej triede dominovali 
dobové nápisy a heslá, množstvo 
predmetov z tohto obdobia, „naj- 
modernejšie“ učebné pomôcky 
ako napr. meotar, premietačka 
diapozitívov, gramofón, tranzistor, 
kotúčový magnetofón. Vyučova-
nie v ruskom jazyku, zo zemepisu 
všeobecné informácie o ČSSR 
dotvárali atmosféru týchto čias.
Práve v tento deň sme otvárali aj 
najnovšiu učebňu prírodovedných 
predmetov, vybavenú najmoder-
nejšími školskými pomôckami 
dnešnej doby – interaktívna ta-
buľa s prepojením na tablety. Žiaci 
si vyhľadávali informácie na inter-
nete prostredníctvom tabletov, 
ktoré využili v interaktívnej online 
hre, zameranej na geografiu.

V spolupráci s jedálňou sme sa 
mohli vrátiť k dávno zabudnutým 
školským desiatam a to nielen 
k tým socialistickým, ktoré tvorilo 
vrecúškové mlieko a pečivo, ale 
aj k tým zo starších dôb, chlebíku 
s masťou a cibuľou. V ponuke 
boli aj súčasné zdravé desiate, 
ktoré ponúka naša školská jedá-
leň dnes.

Počas celej akcie školou znela 
spartakiádna hudba, na ktorú 
žiaci našej školy nacvičili do-
bovú choreografiu v červených 
a modrých trenírkach s bielymi 
tielkami.

K vydarenému priebehu akcie pri-
speli sponzori, ktorí nám požičali 
historické predmety a finančne 
prispeli k vybaveniu novej učebne 
a patrí im naše poďakovanie.

Mgr. Miriam Šebeňová, 
Mgr. Bronislava Šperková

Otváracie hodiny počas 
vianočných sviatkov

Plaváreň mesta Handlová in-
formuje, že počas vianočných 
sviatkov bude plaváreň otvorená 
nasledovne:

24.- 25. 12. 2014 
Vianočné sviatky ZATVORENÉ,

26. 12. 2014 SVIATOK 
OTVORENÉ od 9:00 h. do 19:00 h 
bazén, sauna, masáže,

27.-28.-29.-30. 12. 2014 
OTVORENÉ

1. 1. 2015 ZATVORENÉ.

Tešíme sa na vás 2. januára 
2015 so všetkými službami!

POZOR!: ŠTVRTOK 18. 12. 2014 
od 17:00 h bude bazén uzavre-
tý z dôvodu konania Kapriády 
Plaveckého klubu Handlová. 
Ďakujeme, že prídete povzbudiť 
našich plavcov!

Vyhrajte vianočného kapra 
23. decembera 2014

Plaváreň mesta Handlová pozýva 
na „Predvianočnú naháňačka o 
vianočného kapra“ 
Príďte v UTOROK 23. 12. 2014 
od 18:00 h! Využite príležitosť 
vyplávať si vianočného kapra v 3 
kategóriách:
• muži bez obmedzenia veku,
• ženy bez obmedzenia veku,
• deti.

Cez prázdniny 
na Plaváreň

Plaváreň 
mesta 
Handlová 

pripravila pre 
svojich návštevníkov 
PRÁZDNINOVÚ VIANOČNÚ 
AKCIU! 
V čase prázdnin od 20. 12. 2014 
do 7. 1. 2015 budú mať deti do 
15 rokov v sprievode dospelej 
osoby zľavnený vstup 1,5 €/2 
hodiny.

Retro vyučovanie na ZŠ Školská 

Narodené detičky 
október/november 2014

Dominik  Krecháč
Patrik  Sigeti
Manuel  Baláž
Oliver  Kurasz
Lukáš  Guštafík
Leon  Oláh
Róbert  Kolenička
Dominika  Neuschl
Lujza  Ďurkechová
Nina  Perská

Plaváreň mesta Handlová

Dám do prenájmu 
kompletne zariadenú prevádz-
ku, kaderníctvo – solárium, 
pedikúru a manikúru. Možnosť 
obhliadky objektu. Len seriózni 
záujemcovia. 
Lokalita: Chrenovec-Brusno, 
časť Brusno. 
T. č. 0944  181  288

Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není..
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13. decembra 2014
Benefičné kapustnice sa budú 
variť od 8:00 h, podávať sa budú 
od 11:00 h.

Program
• 10.00 h – Súťaže pre deti, tvo-
rivé vianočné dielne

• 11.00 h – Podávame kapustni-
ce!

• 12.00 h – vystúpenie folklór-
nej skupiny Hájiček z Chrenovca 

– Brusna s vianočnými koledami 
 a ďalších. 

Tradične sú hlavnými organizá-
tormi podujatia mesto Handlová, 
Združenie obcí handlovskej 
doliny a Dom kultúry mesta 
Handlová. V roku 2014 to bude 
už v poradí 10. ročník tradičnej 
Handlovskej kapustnice a spomi-
enka na bývalého starostu obce 
Lipník Ľudovíta Vojtku.
Určite v tomto roku budete môcť 
prispieť na benefíciu ochutnávkou 
a kúpou jednej z kapustníc.
Richtárska – primátor mesta 
Handlová a starostovia handlov-
skej doliny 
Banícka – Handlovský banícky 
spolok, o.z.
Policajná – MsP Handlová
Národniarska – MO SNS Han-
dlová
Dampácka – Detský a mládež-

nícky parlament (DaMP)
Sociálna - pripraví sociálne odd. 
mesta, výťažok z predaja kapust-
nice bude použitý na nákup po-
travín pre mnohopočetné rodiny 
a rodiny v núdzi.
a ...

Kto sa ešte pridal, komu pôjde 
výťažok z ostatných kapustníc? 
Sledujte aktuálne informácie na 
www.handlova.sk, mestský roz-
hlas, vývesné tabule a dozviete 
sa viac.

V uvedený deň, počas varenia 
kapustnice môžete tiež pri-
niesť na označené miesto aj 
dlhotrvácne potraviny (múka, 
ryža, cukor, cestoviny, konzervy 
a pod.), z ktorých spoločne s po-

travinami zakúpenými z výťažku 
za predaj kapustnice, budú zho-
tovené vianočné balíky a dňa 22. 
12. 2014 ich budú pracovníci 
sociálneho oddelenia MsÚ roz-
vážať priamo do rodín. 

Všetky kapustnice varia jednotlivé 
subjekty na vlastné náklady. Ro-
bia to pre dobrú vec a z presved-
čenia. Ak sa chcete pridať aj vy 
svojou kapustnicou, je potrebné 
zabezpečiť si suroviny a kotol. 
Dajte nám vedieť do utorka 
9. 12. 2014. Kontakt: info@han-
dlova.sk, predmet správy – han-
dlovská kapustnica 2014, tel.: 
046/519 25 39.
Strávte predvianočné chvíle na 
Námestí baníkov v Handlovej a 
podporte dobrú vec!

Handlovská kapustnica 2014 

Ďakujem všetkým, ktorí mi 
v komunálnych voľbách 2014 
odovzdali svoj hlas. Teším sa na 
spoluprácu a stretnutia s Vami. 
Budeme spoločne hľadať riešenia 
pre naše mesto.

Dušan KLAS

Ďakujem za vašu podporu 
vo voľbách 2014. 

Ing. Andrea Klasová 

Cena pre Handlovčana
Ján JURAČKA sa narodil 19. 1. 1943 v Novej 
Bošáci, pracoval v bani, žil a pochovaný je 
v Handlovej. Umrel predčasne na zákernú 
chorobu v roku 1986 vo veku 43 rokov. Dňa 
22. novembra 2014 v Zlatej sále Bojnického 
zámku prevzala jeho nevesta Iveta a vnučka 
Nina literárnu cenu Zlaté pero Ladislava 
Ťažkého in memoriam z rúk Petra, syna La-
dislava Ťažkého, a profesora Leikerta. Cenu 
udelilo Jánovi Juračkovi Občianske združenie 
Benedikt za jeho celoživotný prínos k literatúre 
za prítomnosti primátora mesta Handlová Ing. 
Rudolfa Podobu.

Svoje básne publikoval najskôr časopisecky 
a v roku 1978 mu vyšla zbierka Hľadanie 
znamení. Mal veľa priateľov, medzi nimi bol aj 
básnik Milan Rúfus, redaktorka Marta Morav-
číková, výtvarník Milan Stano a ďalší. 
Literatúra bola po celý čas jeho životom. Mal 
knižnicu, ktorá od podlahy po strop praskala 
vo švíkoch. Mal v nej stovky kníh. Každú 

prečítal. Za najvzácnejšie považoval výtlačky 
podpísané autormi. S mnohými sa osobne 
stretol a ďalších, zahraničných požiadal o pod-
pis listom. Podpísali sa mu Polevoj, Ščipačov, 
Christie, a ďalších približne 1 200 spisovateľov. 
Nechýbali mnohí slovenskí autori ako Hečko, 
Mihálik alebo Rúfus, s ktorými boli osobnými 
priateľmi. Popri tom písal básne. Najskôr len 
tak pre seba, odkladal ich do zásuvky, lebo 

svoju tvorbu považoval za neokrôchanú v po-
rovnaní s veľkými básnikmi, ktorých obdivoval. 
Až potom mu priatelia odporučili, aby zostavil 
zbierku. Vyšla s názvom Hľadanie znamení. 
Janko Juračka odišiel, ale zanechal po sebe, 
hoci malé, ale myšlienkovo bohaté dielo, 
ktoré budú obdivovať ďalšie generácie baníkov 
a Handlovčanov. 

AK

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

499,-
nová cena

Ponúkame ihneď k odberu viac ako 100 druhov  sedacích súprav

Odvoz zdarma!

Predaj  na splátky

Sedacia súprava Kamil 230 x 150 cm
spacia plocha 190x 133,
možnosť výberu poťahu

Jedine u nás  - ART Nábytok s.r.o.

Kupón platný 
do 24. 12. 2014
Zľava 20 eur na celkový nákup od 
301 do 500 eur
Zľava 50 eur na celkový nákup od 
501 do 900 eur
Zľava 70 eur na celkový nákup nad 
900 eur
Zľava sa vzťahuje aj na tovar, ktorý 
je v tomto období zálohovaný

Vymeňte starú sedaciu súpravu za novú!

OLINA

Šrotovné! 

Ako vnímame novelu zákona o teple 
Novela zákona o teple chráni záujmy všetkých ko-
nečných spotrebiteľov tepla bez ohľadu na to, či sú 
alebo nie sú pripojení na systém centralizovaného 
zásobovania teplom (SCZT). Zvýšila sa predovšet-
kým ochrana spotrebiteľov s vlastnou kotolňou. Doteraz nikto nekontroloval, či 
sa z domovej kotolne dodáva do bytov teplo a teplá voda v určenom čase, v ur-
čenej kvalite a hospodárne. Zavedením oznamovacej povinnosti pre domové 
kotolne sa zabezpečí, že títo spotrebitelia budú vedieť, aké sú skutočné náklady 
na výrobu tepla. Dokážu si overiť, či prezentovaná úspora nákladov pred realizá-
ciou domovej kotolne, ktorú im investor sľuboval, sa aj dosiahla. 
Novela zákona významne prispieva aj k ochrane životného prostredia: parame-
tre a produkcia emisií sa ľahšie ustrážia pri jednom komíne ako pri desiatkach 
komínov, umiestnených pri každom bytovom dome. Každý zdroj, ktorý vyrába 
teplo a dodáva ho ľuďom, by mal byť pravidelne kontrolovaný, či funguje správ-
ne a či neznečisťuje ovzdušie viac, ako je prípustné. 
Štát má aj určité záväzky vyplývajúce zo smerníc EÚ. A tie sa dajú splniť len 
zachovaním fungujúcich systémov CZT. Preto je nevyhnutné, aby zákon zabránil 
nesystémovému odpájaniu sa od sústav CZT. Tým sa zabráni zhoršeniu ekoló-
gie, zabezpečí sa hospodárna výroba a bezpečná dodávka tepla z existujúcich 
systémov CZT.

KMET Handlová, a.s.

Zamestnajte sa 
v Handlovej
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, 
n.o. so sídlom Márie Krššákovej 
1107/1, 972 51 Handlová
hľadá zamestnancov na obsa-
denie pracovného miesta sestra, 
zdravotná asistentka.

Písomné žiadosti o obsadenie pra-
covného miesta s požadovanými 
dokladmi posielajte alebo osobne 
prineste najneskôr do 19.12. 2014, 
do 15:00 hod. na adresu SENIOR 
CENTRUM HANDLOVÁ, n. o., M. 
Krššákovej 1170/1, 972 51 Han-
dlová.  PhDr. Emília Nyitrayová, 
riaditeľka, SENIOR CENTRUM HAN-
DLOVÁ, n. o.

Čo nového v ZUŠ-ke ?
V mesiaci november v rámci mimoškolskej činnosti pedagógovia ZUŠ v rámci 
zoskupenia speváckeho zboru ARTANNO reprezentovali farby mesta Handlová, 
ZUŠ i DK mesta Handlová v Bojniciach, kde 9. 11. 2014 o 16.00 hod. koncer-
tovali v kostole Sv. Martina v Bojniciach. Podujatie »Dobrý nápad« – Akadémia 
škôl má už v meste dlhoročnú tradíciu a tak ani ZUŠ-ka v programe nemohla 
chýbať. No, a dostali sme aj pamätný list k našej 6O-tke od pána primátora, 
teda k výročiu vzniku našej školy a ušla sa nám aj ružička. 25.11. ZUŠ-ka 
ponúkla verejnosti ďalší zo série interných koncertov v priestoroch našej školy.
A na záver najzaujímavejšia informácia. Od 1. 12. 2014, ako malý darček pre 
učiteľov i žiakov, ale aj rodinných príslušníkov, ktorí trávia čas v priestoroch 
čakaním na svoje deti, či vnúčence, bude škola pokrytá free wifiinternetom. 
Slúžiť bude učiteľom a žiakom najmä vo vyučovacom procese. Veríme,že si to 
všetci spolu užijeme a naše vyučovanie v škole bude zas o čosi zaujímavejšie

 Ria Ferčáková, riaditeľka ZUŠ Handlová

METODICKÝ DEŇ V ŠPECIÁLNEJ  ZÁKLADNEJ  ŠKOLE   HANDLOVÁ
Dňa 13. novembra 2014 prebiehal v Špeciálnej základnej škole Handlová metodický 
deň. Školu navštívili učitelia z viacerých špeciálnych základných škôl trenčianskeho 
kraja, kde si zdokonaľovali, rozvíjali svoje pracovné zručnosti a tvorivé aktivity, 
ktoré pri svojom povolaní učiteľa nevyhnutne potrebujú. Hlavnú úlohu samozrejme 
mali pani učiteľky z domácej špeciálnej základnej školy, ktoré sa prezentovali pred 
ostatnými zhotovovaním rôznych netradičných výrobkov. Bolo to zhotovovanie via-
nočných gúľ – falošný patchwork, zhotovovanie hviezdičiek z korálok, pletenie via-
nočných stromčekov a anjelov z papiera, pletenie náramkov technikou makrame. 
Pani učiteľky prejavili naozaj v týchto rôznych pracovných aktivitách veľkú tvorivosť, 
fantáziu, ale aj veľa pevnej vôle a trpezlivosti.

Všetky ostatné pani učiteľky si odniesli z Handlovej veľmi príjemne obohatené zážit-
ky, pracovné skúsenosti a pozitívnu energiu do svojej ďalšej práce.
V handlovskej špeciálnej základnej škole sa pani učiteľky intenzívne venujú svojim 
žiakom v pracovných oblastiach. Počas roka vytvoria spoločne veľké množstvo 
rôznych výrobkov, zúčastňujú sa so žiakmi i rôznych súťaží v pracovných zručnos-
tiach. Svoje výrobky sa snažia príležitostne prezentovať aj verejnosti. Tento rok to 
bolo na Katarínskom handlovskom jarmoku a tiež budú na vianočných trhoch, kde 
si ich široká verejnosť znovu môže pozrieť.



Zapisovateľke storočia 
(pani Žofke Martišovej)

Buď oslávený život, hoc bolel si. 
Buď oslávený život mojim všedným hlasom...
ja teba nadovšetko predsa vždy ľúbila som.

Erika Čechová
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Dňa 8. novembra 2014 sme sa naposledy 
rozlúčili s naším milovaným otcom, starkým 
a pradedkom 

Pavlom Strapkom. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ním prišli 
rozlúčiť. 

Smútiaci syn s rodinou.

Dňa 3.decembra si so smútkom 
a láskou v srdci spomíname na 

pani Aničku Kravárikovú.
 Kto ste ju poznali spomeňte si 
s nami. Priateľka Marcela

Dňa 6. decembra uplynie 9 rokov, čo nás 
navždy opustila naša milovaná dcéra, matka, 
stará matka a sestra 

Ľudmila Jantová. 

S láskou spomínajú mama, dcéry Barborka, 
Vladka, Zojka a sestra Alena. 

,,Ako tíško žila, tak tíško odišla. 
Skromná vo svojom živote, 
veľká vo svojej láske a dobrote“. 

Dňa 15. decembra 2014 uplynie 1 rok, čo nás 
navždy opustila milovaná mamička, starká 
a prastarká 
Erika Kuzmínová. 

Dňa 24. decembra 2014 si pripomenieme 
desiate výročie, čo nás navždy opustil 

Karol Bederka. 

S láskou spomínajú manželka Marika, syn 
Karol, dcéra Zuzka a vnučka Barborka. 

Dňa 25. novembra 2014 sme si pripomenuli 
15. výročie úmrtia nášho otca a starého otca 

Jozefa Vaňu z Handlovej. 

S láskou na neho spomínajú manželka Betka, 
dcéra Evka s rodinou a syn Dušan s rodinou. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli dňa 
12.11.2014 rozlúčiť s našim drahým 

Milanom Warcholom. 

Ďakujeme za kvetinové dary. 
Smútiaca rodina

Dňa 18. decembra 2014 uplynú dva roky, čo 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
starký a prastarý otec 

Viliam Ulbrik.
Dotĺklo srde, ktoré sme milovali, no ani čas 
neubral zo spomienok, v ktorých žiješ s nami. 

S úctou a láskou spomínajú manželka 
a synovia s rodinami. 

Terézia Kozárová

Smrť je neoddeliteľná súčasť života. Aj tak je 
však nepochopiteľná pre toho komu odišiel 
blízky človek. 

Spomína manžel a deti s rodinami. 

Opustili nás 
október/november 2014

František  Anjel  68 r.
František  Jurčák  66 r.
Jozef  Surovčík  59 r.
Jozef  Krško  94 r.
Pavol  Strapko  81 r.
Stanislav  Hrčka  73 r.
Milan  Warchol  68 r.
Milan  Bomboš  54 r.
František  Halomi  71 r.
Anna  Mikulová  70 r.
Ružena  Vicianová  68 r.
Ľubica  Pittnerová  60 r.
Mária  Obrovníková  93 r.
Mária  Beňušková  75 r.
Oľga  Valková  55 r.
Anna  Hrbáčiková  82 r.
Júlia  Paulíková  76 r.
Helena  Kormanová  72 r.

Dňa 6.12.2014 uplynie 9 rokov, 
čo nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, otec a starý otec 

MUDr.  Jaroslav Dolník. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, dcéra Jarka a syn 
Stanko s rodinami. 
Kto ste ho poznali, spomínajte 
s nami. 

Je ti teplo dievčatko...
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Keď darovanie robí radosť...
.„Mojím šťastím je keď robím šťastných dru-
hých ľudí.“ Možno práve na to myslela pani 
Viera Rečková, keď tvorila svoje unikátne 
šperky, ktoré mali možnosť obdivovať po-
zvaní aj náhodní hostia na vernisáži jej prvej 
autorskej výstavy, ktorá sa uskutočnila 18. 
novembra 2014 v priestoroch Karpaty Art 
Gallery v Handlovej. 

Pani Rečková tvorí jedinečné šperky zo vzác-
nych kameňov, keramiky alebo skla. Tento 
materiál je osadený do kovu ako cín s ob-
sahom striebra a medi, použité sú medené 
komponenty, pričom niektoré šperky sú pati-
nované staro-striebornou alebo staro-mede-
nou patinou. Z každého šperku pani Rečkovej 
dýcha iný príbeh, každý šperk má svoje meno. 
Vskutku unikátne sú jej prívesky, alebo náram-
ky, poprípade náušnice alebo prstene. Tieto 
vystavené exponáty si je možné zakúpiť aj v  
sadách. Vernisáž bola presiaknutá krásnymi 
hlasmi talentovaných speváčok, ktoré vystúpili 
a síce slečny Dominiky Richterovej a žiačky 
pani Anežky Balušinskej slečny Sofie Ficelovej. 
Hostia obdivovali taktiež jedinečné konfekčné 

oblečenie na módnej prehliadke a na dôvažok 
pani Rečková pripravila aj milé prekvapenie pre 
jedného vylosovaného šťastlivca , ktorý si od-
niesol domov sadu krásnych šperkov. Dúfame 
a veríme že sa hostia v Karpaty Art Gallery 
cítili príjemne a že ich potešil bohatý program. 
Vážený čitateľ, ak hľadáte vkusný darček pre 
svoju nežnejšiu polovičku, alebo jednoducho 
povedané pre ženu alebo dievčinu, určite neo-

bíďte Karpaty Art Gallery v Handlovej a šperky 
pani Rečkovej, ktoré sú za veľmi prijateľné 
ceny, alebo krásne textilné hračky vyrobené 
v chránenej dielni ktorá je súčasťou galérie. 
Určite neobanujete. Výstava potrvá do 30. 
decembra 2014. Ste srdečne pozvaní.

Žaneta Bucková
galerista Karpaty Art Gallery

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE 
Z podujatí knižnice... 

O titul Kráľa čitateľov bojovali naj-
aktívnejší čitatelia Mestskej knižnice, 
šiestaci handlovských škôl a sekundy 
Gymnázia. Do finále 16. ročníka ce-
lomestskej vedomostnej súťaže išli 
všetci súťažiaci so vstupnými bodmi 
za aktívnu návštevnosť knižnice, za 
počet vypožičaných kníh počas škol-
ského roka a za vypracovaný projekt, 
reklamný plagát na ľubovoľnú knihu, 
ktorým oslovili spolužiakov, aby si 
knihu prečítali. Najviac bodov získali 
dve súťažiace Ingrid Jarušková (ZŠ 
Školská) a Dominika Danielová (ZŠ 
MC). Keďže „Kráľ“ mohol byť len 
jeden, porota zobrala do úvahy počet 
vypožičaných kníh. Suverénnou víťaz-
kou s 80 vypožičanými knihami sa 
Kráľovnou čitateľov 2014 stala Ingrid 
Jarušková. Putovný pohár kráľovnej 
odovzdal viceprimátor mesta Dušan 
Klas. Tento školský rok sa pohár 
presunul na ZŠ Školská, ktorú víťazka 
navštevuje. 
Do knižničného „kresla pre hosťa“ 
sme už po druhýkrát pozvali Jarosla-
va Orsága, ktorý sa venuje netradičnej 
záľube. Vo vábení jeleňov, patrí medzi 
slovenskú špičku. Jeho zanieteným 
rozprávaním o lese a zvieratách boli 
žiaci 4. roč. ZŠMN úplne nadšené. 
Osobné zážitky so stretnutí s kráľom 

našich lesov-jeleňom, ale aj inými 
zvieratami, doplnil praktickými ukáž-
kami a videoprezentáciou. Mladého 
Handlovčana deti počúvali so zataje-
ným dychom a on dúfa, že sa medzi 
nimi nájdu jeho pokračovatelia. 
Oslávili sme 100-ku. V komornom 
prostredí knižnice, sme oslávili „100“, 
úžasné jubileum našej tety Žofky Mar-
tišovej. Koyšova báseň a hudobné 
vystúpenie žiakov ZUŠ dojalo našu 
oslávenkyňu k slzám. 
Slávnostné posedenie, ktoré sme 
pripravili aj pre bývalé knihovníčky sa 
nieslo spomienkami, predovšetkým 
na obdobie jej dvadsaťpäť ročného 
pôsobenia ako riaditeľky knižnice. 
Tete Žofke, knihovníčke srdcom i 
dušou ešte raz gratulujeme.

Pripravujeme v decembri: 
„O snehuliakovi s horúcim srdcom“. 
Dramatizácia zimnej rozprávky. Pre 
1. st. ZŠ.
2. 12. Vianočné tradície zdobenie 
medovníkov. 2.st. ZŠMN. V spoluprá-
ci s MOMS.
3. 12. Spisovateľky v knižnici. 
Mária Pomajbová, Jozefína Hrkotová-
-Hladká. Vianočná poézia
2. 12. Prebudená pieseň. Vyhodno-
tenie literárnej súťaže. 
Vianočné tradície u nás a vo svete. 
Pre 2. st. ZŠ.
Vianoce v knihách. Výstavka kníh. 

Vianočný darček z knižnice:
Členský poplatok do knižnice v me-

siaci december pre nových detských 
čitateľov, študentov a dôchodcov 
je zdarma. Dospelí čitatelia zaplatia 
členský poplatok v decembri 1 €. 

Knižnica počas vianočných 
sviatkov 
Mestská knižnica na Námestí 
baníkov bude v čase Vianoc počas 
všetkých pracovných dní 
(okrem 31. 12.) 

OTVORENÁ od 8:00 – 18:00 h. 
Pobočka knižnice v ZŠ MC bude 
v čase vianočných školských prázd-
nin od 20. decembra 2014 – do 7. 
januára 2015, ZATVORENÁ

Príjemné prežitie vianočných 
a novoročných sviatkov prajú 
pracovníčky Mestskej knižnice 
Handlová.

DIGITÁLNE KINO 
BANÍK 
Program 1. - 15.december 2014
 

1.12. a 13. 12. PO o 18:00 h /USA/
horor/90min/ČT/MP15/ vstupné 4 €
OUIJA (PREMIÉRA)

2.12.UT o 18:00 h /USA/sci-fi/
169min/ST/MP12/vstupné 4 €
INTERSTELLAR

4. decembra 2014 (F.K.REBEL) 
19.00h
DVOJNÍK 

6.12.SO, 14. 12. o 16:00h /USA/
rozprávka/95min/SD/MP/vstupné 4 €
TUČNIACI Z MADAGASKARU

6.12. SO o 18:00 h /USA/komédia/
110min/ST/MP12/vstupné 4 € 

BLBÝ A BLBŠÍ SÚ SPÄŤ 
8.12. PO 18:00 h /SK/dokument/
90min/SV/MP/vstupné 4 € 
PAVOL DEMITRA: 38 - filmová 
pocta hokejovej legende 

9.12. UT o 18:00 h /USA/vojnový/
135min/ST/MP15/vstupné 4 €
ŽELEZNÉ SRDCE

11.12.o 19:00 h, 12. 12. o 18:00 h, 
13. 12. o 20:00 h, 14. 12. o 18:00 
h /USA/fantasy/180min/ČD/MP12/
vstupné 4 €
HOBIT: Bitka piatich armád 
(SLOVENSKÁ PREMIÉRA)

13.12.SO o 16:00 h /USA/rozprávka/
85min/SD/MP/ vstupné 3 €
VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ

15.12.PO o 18:00 h /USA/komédia/
110min/ST/MP12/vstupné 4 €
BLBÝ A BLBŠÍ SÚ SPÄŤ

Rozvíjej se poupátko, nejkrajsnejší z květú..
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Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00  |  Sobota: 8:00 - 12:00

Nájdete u nás aj okná, podlahy, kľučky,
vertikálne žalúzie, sieťky proti hmyzu...

Kľučky k interiérovým dverám
podľa vlastného výberu zdarma!

*na výber rôzne druhy 
a prevedenia

Akciové ceny platia do 31.12.2014! Akcie nie je možné kombinovať.

Interiérové
dvere
MAGNÓLIA

3D fólia
85 € s DPH

Laminát
95 € s DPH

Vchodové
dvere
PREMIUM 26

3 rôzne
prevedenia

557 €
s DPH

Gymnastky 
opäť úspešné 
11. 10. 2014 sa v Prievidzi usku-
točnilo 4. kolo Slovenského pohára 
JIPAST kategória „C“ v športovej 
gymnastike žien. Pretekov sa zú-
častnilo 112 gymnastiek z celého 
Slovenska a KŠG Handlová (Klub 
športovej gymnastiky)  mal svoje 
zastúpenie vo všetkých kategóri-
ách. Všetky dievčatá predviedli 
kvalitné výkony, najviac sa nám ale 
darilo v kategóriách „staršie žiač-
ky, juniorky a ženy“, kde dievčatá 
získali dve prvé, jedno druhé a dve 
tretie miesta. Rovnako v súťaži 
o najúspešnejší klub sa KŠG (Klub 
športovej gymnastiky) Handlová 
umiestnil na prvom mieste.

Juniorky:
1. miesto Nina Koštialová 
 1., 2. miesto preskok, 
 2. hrazda, 1. kladina, 
 1. prostné.
Ženy:
1. miesto  Laura Koštialová  
 zvíťazila na všetkých  
 štyroch náradiach.

 Mária Kotríková 

Handlovskí chodci 
v závere sezóny úspešní 
Majstrovstvá SR v chôdzi na 20 km mužov v Dub-
nici boli záverečným domácim podujatím v tohto-
ročnej chodeckej sezóne. Pri neúčasti najlepšieho 
nášho chodeckého reprezentanta Mateja Tótha, 
strieborného na nedávnych ME vo Švajčiarsku, 
majstrovský titul získal Patrik Spevák (Dukla B. 
Bystrica) pred Milanom Rízekom (ŠK Skalica) 
a Miroslavom Úradníkom (Dukla B. Bystrica). Na 
výbornom 4. mieste skončil 19-ročný juniorský 
reprezentant Milan linkeš, ktorý v závere odolal fi-
nišu Zdenka Mederu (AK Dubnica). Žiak 4. ročníka 
Gymnázia v Handlovej pri svojej premiére na tejto 
chodeckej trati naplnil očakávania. 
68 ročný veteránsky reprezentant Eduard Straka 
sezónu svojho zverenca hodnotil ako úspešnú. 
V Dubnici aj on štartoval a to v kategórii veteránov 
nad 35 rokov. Na 5 km trati obsadil 2. miesto. Boli 
to už jeho 505. chodecké preteky v ukončenej 
55. chodeckej sezóne. V histórii atletickej chôdze 
na Slovensku nik iný nemá na svojom konte viac 
pretekov v sezóne.
V závere sezóny obidvaja Handlovčania aktívne pod-
porili podujatia Svetového dňa chôdze, ktoré v rámci 
európskej kampane na Slovensku koordinuje Aso-
ciácia športov pre všetkých s cieľom zvyšovať po-
vedomie o prospešnosti športu a fyzických aktivít.                                                                                        

- red-

Ja už chcem darčeky!!!!!

Ďakujem týmto svojim voličom, ktorí mi prejavili dôveru a dali svoj hlas 
v komunálnych voľbách 2014. Teším sa na spoluprácu zo všetkými 
občanmi našej mestskej časti a verím, že spoločnými silami sa nám v 
nadchádzajúcom volebnom období bude dariť riešiť každodenné pro-
blémy a našu Novú Lehotu tým postupne posúvať ďalej.

Ďakujem:  Bc. Alžbeta Orthová



      
- Zameranie a vytyčovanie stavieb a pozemkov
- Porealizačné zamerania
- Vecné bremená, kontrolné merania
Tel.: 0905 696 520, 046/5477 520
E - mail: pukacmilan@gmail.com, www.georeal.biz
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OČNÁ optika M, s.r.o. 
Námestie baníkov 2, Handlová     046/5477003   

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

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

Geodetické práce - Milan Pukač, 1. mája 95, Handlová

ARMY SHOP SKLENÉ
           
KAPSAČE BDU     15,90 11,90
VOJENSKÝ SPACÁK   11,60    
RUCKSAK ASSALUT   31,80 24,80 
NOH. US RIP STOP WOODLAND   28,20      21,80

Ut., str., štvr.: 14.00 - 18.00 hod., sobota: 9.00-13.00 hod.        

Telefón:                 0908 559 136

A
K

CI
A ZĽAVY AŽ DO - 30 %  

Ďakujem za dôveru, ktorú ste mi 
preukázali v komunálnych voľbách 

15. novembra.

Nesklamem Vás
Ing. Rudolf PODOBA

Vianočka
V miske rozpučíme lyžicou droždie 
s trochou cukru a pridáme do misy 
s múkou. Pristrúhame citrónovú 
kôru, muškátový oriešok a pridáme 
žĺtka, rum, tuk alebo maslo a ostatné 
suroviny, riedime mliekom po 
častiach. Cesto na vianočku musí byť 
trošku hustejšie. Primiesime hrozienka 
a mandle, potom necháme vykysnúť.

Vykysnuté cesto položíme na 
pomúčenú dosku a rozdelíme ho na 
9 rovnakých kúskov. Spravíme z nich 
šúľky a začneme splietať vianočku, 
najskôr zo 4 šúľkov od stredu, začneme 
krajným (4), preložíme ho cez vedľajší 
(3), (2) cez (3), a (1) preložíme pod 
(4), tento postup opakujeme z oboch 
strán. Na pletenci urobíme hranou 
dlane jamku, potrieme bielkom.    

Spojíme ďalšie 3 šúľky a spletieme do vrkoča a položíme na pletenec 

zo 4 šúľkov. Zvyšné 2 šúľky zmotáme do vrkoča a položíme na 
vrch vianočky. Necháme na plechu na papieri na pečenie ešte 
vykysnúť.  

Potrieme zmesou vajca s mliekom, ozdobíme mandľami a 
za�xujeme špajľami od vrchu.
Dáme do rúry, pečieme 10 minút na 190°C, potom stíšime a 
pečieme ďalších 45 minút.

Na záver posypeme práškovým cukrom.
Z internetu stiahol V. Horváth

http://www.nebickovpapulke.sk/

VIANOCE S RECEPTAMI STARÝCH MÁM
polohrubá múka  500g
droždie   42g
kryštálový cukor  100g
vanilkový cukor  podľa 
chuti
soľ   1 lyžička
citrónová kôra z 1 citróna
žĺtka   3ks
muškátový oriešok štipka
tuk maslo alebo hera 150g
rum
mlieko   1 l
hrozienka   60g
mandle do cesta  30g
mandle lupienky 
na posypanie  30g
bielko na potretie
vajce 1ks rozmiešané s mliekom na 
potretie
práškový cukor na posypanie


