
PC Kurz 1+1
v Podnikateľskom inkubátore
 jeden lektor, jeden žiak

Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia Marec 2015

Komisia športu pri MsZ na 
základe podkladov TJ, klu-
bov a jednotlivcov v zmysle 
schválených kritérií vybrala 
najúspešnejších športovcov, 
trénerov, kolektív, funkcioná-
rov a zvláštne ocenenie mesta 
Handlová za rok 2014. 

V prestávke extraligového bas-
ketbalového stretnutia Baník 
Handlová – ŠKP Banská Bystrica 
boli predstavení tí z nášho mes-
ta, ktorí dosiahli na svetových, 
európskych a národných súťa-
žiach najlepšie výsledky. Tento 
rok sme ocenili štrnástich špor-
tovcov nášho mesta. Z rúk Du-
šana Klasa, zástupcu primátora 

mesta Handlová, Ing. Martina 
Radovského, predsedu Komi-
sie kultúry a športu a Eduarda 
Straku, člena Komisie kultúry 
a športu prevzali najúspešnejší 
športovci mesta ocenenia za 
športové výsledky alebo zásluž-
nú prácu v oblasti telovýchovy 
a športu za rok 2014. 
Za reprezentáciu nášho mesta 
patrí všetkým úprimný obdiv 
a poďakovanie. Do budúceho 
obdobia prajeme všetkým veľa 
športových úspechov.
 

Kategória: TALENT ROKA 

Eva Vojtková - plávanie 
(Plavecký klub Handlová)
33 - násobná medailistka za rok 

2014 (do dnešného dňa má na svo-
jom konte zlato - 13x, striebro - 8x, 
bronz - 10x, dve bronzové medaile 
získala v štafetách). 

Pretekala nielen na oblastných, 
krajských, ale aj na Majstrov-
stvách Slovenska. 
Na neoficiálnych majstrovstvách 
získala 4 medaile a 1 bronzovú 
medailu v štafete družstiev. 
Medaile získala na viacerých 
veľkých pretekoch ako sú Veľká 
cena Púchova, Veľká cena D. 
Kubína. Tieto preteky mali aj 
medzinárodnú účasť.
V Plaveckom klube Handlová 
patrí medzi najmladšiu a najta-
lentovanejšiu pretekárku všet 
kých čias.  (pokračovanie na str.4)

Oceňovanie najúspešnejších športovcov a funkcionárov 
za rok 2014

8. marec MDŽ

046 5444 013

Pri listovaní našich novín na mňa 
a verím, že nielen na mňa padá 
ťažoba. Len samá vojna, nešťastie, 
trápenie, žiadne úsmevy a oddych. 
Taký dojem človek nadobudne aj 
pri sledovaní televíznych správ. 
Akoby sa všade na svete diali len 
tragédie a ukrutnosti. Nečudo, že 
sa negatívne vnemy na diváka 
prenesú a keď si vyberá, čo bude 
pozerať ďalej, už si vyberá len ľahké 
komédie či romantiku v krásnom 
prostredí. Akoby v živote nič 
a nikomu nemohlo vyjsť a nemal 
sa na čo tešiť. Ešteže sa príroda 
neriadi našimi svetobôľmi a tak 
ako každý rok ju čoskoro po zime 
slnko opäť prebudí a rozveselí náš 
život farbami. 

A tak, ako každý rok opäť je tu 8. 
marec Medzinárodný deň žien. 
Sviatok v našich končinách tak 
zatracovaný a onálepkovaný so-
cialistickými nálepkami. V živote 
človeka ale nie vždy je všetko v sú-
lade s novými spoločenskými nor-
mami. A tak, ako po každý rok, tak 
aj v tomto roku prinesiem domov 
na 8. marca mojim ženám kytičku 
a som presvedčený, že tak urobia 
mnohí muži. Lebo sviatok MDŽ je 
dňom, kedy ženám, my muži pre-
javujeme úctu a obdiv za všetko, čo 
pre nás robia. Prijmite preto naše 
milé ženušky úprimnú gratuláciu 
nás mužov k vášmu sviatku. 

V marci máme ešte jeden dátum, 
ktorý si zaslúži našu pozornosť! Je 
to 28. marec, Deň učiteľov. Tak, ako 
v minulosti sa banícke mesto ozna-
čovalo ako ,,hrdinské a čestné“, tak 
v tejto našej dobe sa tieto prívlastky 
dajú spojiť s učiteľským povolaním.
Vážení učitelia, učiteľky, prijmite 
od nás gratulácie k vášmu sviatku 
a vedzte, že si vašu prácu vážime. 

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta Handlová

30 eur/kurz
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Musíme si pomáhať
 alebo benefičné cvičenie pre Mareka

V sobotu 7.2.2015 sa nadšenci handlovského aerobicu stretli 
na ZŠ Školská nielen preto, aby si zacvičili, nabrali energiu ale-
bo skrášlili svoje krivky. Stretli sa pre dobrú vec, a to pomôcť 
svojej kamarátke Janke Mihálovej. Presnejšie jej synovi Ma-
rekovi Pavlíkovi, 13 - ročnému chlapcovi s detskou mozgovou 
obrnou. Marek má naplánovanú operáciu v Čechách. Finančné 
náklady s ňou spojené si hradí rodina sama. 

Vstupné na podujatie bolo dobrovoľné a darované na tento účel. 
V telocvični, v triedach, na chodbách sa cvičili rôzne druhy aerobi-
cu, ako dance aerobic, bodyforming, pilates, skákalo sa na trampo-
línkach, cvičilo na stepoch. Kto chcel, mohol využiť aj posilňovňu. 
Všetci si výborne zacvičili a odchádzali domov príjemne unavení. 
No predovšetkým s dobrým pocitom, že prispeli na dobrú vec.
Týmto by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa postarali o to, aby 
benefičné cvičenie dopadlo na jednotku. Predovšetkým vedeniu 
ZŠ Školská za bezplatný prenájom priestorov na cvičenie, ďalej 
handlovským cvičiteľkám Petre Sabovej, Saskii Mátychovej, Mar-
tine Dankovej a Lenke Barotošovej za skvelú atmosféru na ich cvi-
čebných hodinách. Za sponzorstvo pitného režimu pre cvičencov 
ďakujeme firme Flóra J.Z. p. Zverbíkovej. A z celého srdca ďakujeme 
všetkým cvičenkám, známym a priateľom, ktorí ukázali svoje veľké 
srdce a prispeli Marekovi na zlepšenie jeho zdravotného stavu.

Mgr. Michaela Lachová, Mgr. Andrea Ujčeková – organizátorky podujatia

SZUŠ Volcano
Naši Volcanisti zažili skvelý týždeň workshopov. 
Od 9. - 13. februára sme si v našej škole zatancovali 
lyrical jazz, MTV style, ladies style, disco, zlepšili 
sme si techniku klasického tanca, jazzového tanca, 
ľudoviek, zavlnili sme sa v rytme latinsko-ame-
rických tancov a orientu, chlapci mali hodiny hip 
hopu a breaku a naše mamičky si užili show dance, 
kde si zatancovali legendárnu pomádu. Deťom 
sa veľmi páčilo, boli spokojné a užili sme si spolu 
veľa zábavy. A naše najmenšie detičky už o týždeň 
čaká maškarný ples, kde máme pripravený skvelý 
program, kopec krásnych cien a my sa už teraz 
všetci veľmi tešíme. 

Kristína Kulichová

Kamenárstvo Jalovec
♦ kamenárske služby
♦ urnové hroby od 250€
www.kamenarstvo-sf.sk, 0917 112 177
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Pánovi učiteľovi 
s láskou
Spomínate si na tento film z roku 1967 s cha-
rizmatickým Sidney Poitierom v hlavnej úlohe? 
Že film je naivný  a sentimentálny? V dobách 
svojej slávy si nikto príliš nelámal hlavu, či je 
alebo nie je film naivný. Milý film o jednom 
veľmi dobrom učiteľovi, ktorý sa na svet díva 
s nádejou a túto nádej dáva i svojim žiakom...

Príležitostí, kedy vyjadriť vďaku dobrému učite-
ľovi, nie je, aj vzhľadom na ich súčasnú pozíciu 
v spoločnosti, nikdy dosť. 28. marec – deň 
narodenia Jana Amosa Komenského - je dňom, 
kedy si  môžeme zaspomínať na týchto svojich 
učiteľov, či učiteľov svojich detí.  Všetci si zaslúžia 
našu úctu a vďaku. „Svojmu“ učiteľovi môžete 
poďakovať napríklad aj tak, že mu poďakovanie 
napíšete do rubriky „Dobré správy z Handlovej“ 
na webovej stránke mesta. 

Úprimne ďakujeme všetkým našim pedagógom 
za ich náročnú prácu v prospech našej mladej 
generácie a súčasne pozývame na mikroregio-
nálne oslavy Dňa učiteľov „Ľuďom za katedrou“ 
spojené s odovzdávaním ocenenia „Vynikajúci 
pedagóg“, ktoré sa uskutočnia 27.marca 2015 
(piatok) o 10,00 hod v kinosále Domu kultúry 
mesta Handlová.

ZO ŠKOLSKÉHO DIÁRA
Bude viac prvákov

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/16 
sa konal 02.02.2015 vo všetkých našich zá-
kladných školách. Zápisu sa zúčastnilo spolu 
183 detí, z toho 92 detí zapísali v ZŠ Mierové 
námestie, 53 detí v ZŠ Školská a 38 detí v ZŠ 
Morovnianska cesta. Pre porovnanie - v minu-
lom roku sme zapísali 173 detí, takže v novom 
školskom roku budeme mať prváčikov viac ako 
vlani. 

Zápis do škôlky
V dňoch 11. a 12. marca 2015 prijímame 
žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie do našej materskej školy. Písomnú 
žiadosť treba priniesť spolu s potvrdením o 
zdravotnej spôsobilosti a o povinnom očko-
vaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti. 
Ďalšie informácie k zápisu detí do materskej 
školy nájdete na webovej stránke mesta.

Veľkonočné prázdniny budú v čase od 2. ap- 
ríla do 7. apríla 2015.  Žiaci po prázdninách do 
školy nastúpia v stredu 8. apríla 2014. 



 Prevádzkarne  
Január 2015

Nové:
- MM Electric, Námestie baníkov  
10/4
Presťahované:
- diskontná predajňa, z Nám. 
baníkov 19 na Nám. baníkov 20 
(hotel Baník) 
Zrušené:
- predajňa mäsa a mäsových 
výrobkov, Mostná 6 
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Handlovský banícky spolok 

ďakuje všetkým členom a sym-
patizantom, ktorí v roku 2014 
prispeli 2% zaplatenej dane na 
našu činnosť. Zároveň oznamu-
jeme a zdvorilo prosíme o Vašu 
priazeň aj v roku 2015. Zdar boh.

Kurzy v Handlovej 
pre každého

Help, n.o. v marci 
2015 ponúka tieto kurzy:

Kurz opatrovania, otvorenie 
16.3.2015

Obsluha motorových vozíkov 
otvorenie kurzu podľa individu-
álnych požiadaviek 

V apríli 2015 pripravujeme
Kurz odbornej spôsobilosti 
SBS 
Evidovaní UoZ majú možnosť 
absolvovať kurz cez ÚPSVaR 
prostredníctvom RE-PAS

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

Mestská polícia zazname-
nala za mesiac január 2015 
– február 2015 (od 21.01.2015 
do 17.02.2015) celkom 362 
udalostí. 

21. 01. 2015 o 11:55 hod. 
- počas hliadkovej činnosti v centre 
bolo spozorované podozrivé vo-
zidlo Š Felícia s ev. č. NR, v ktorom 
sa nachádzali tri podozrivé osoby 
– vec oznámená na stálu službu. 
MKS neskôr zistené, že osoby vyko-
návajú podomový predaj. Jeden róm 
ponúkal tovar pred MsÚ /hodinky 
a holiaci strojček/ a druhý sedel vo 
vozidle a ponúkal tovar na parkovis-
ku na ul. SNP. Priestupky boli ukonče-
né v zmysle zákona.

23. 01. 2015 o 12:30 hod.
 - telef. oznámené z predajne Coop 
Jednota na ul. SNP, že mali v predajni 
neznámeho občana rumunskej ná-
rodnosti, ktorý vzbudzoval verejné 
pohoršenie tým, že vypytoval od 
ľudí peniaze na údajnú „charitu“ 
pre postihnuté osoby. MKS zistený 
podozrivý, ktorý prechádzal cez 
námestie na Partizánsku ulicu. Tam 
hliadka zastihla podozrivého spolu 
s ďalšími dvomi osobami, ktorí pe-
niaze na charitu lákali od obyvateľov 
na Partizánskej ulici. Vec vybavená 
v zmysle zákona. 

23. 01. 2015 o 22:15 hod. 
- tel. oznámené, že na ul. ČSA leží 
opitá osoba. Hliadka po príchode 
na miesto zistila, že oznam sa zakla-
dal na pravde. Pri ležiacom opitom 
mužovi stál oznamovateľ, ktorý po 
príchode hliadky z miesta odišiel. 
Opitý muž nebol zranený a bol od-
tiahnutý z chodníka s tým, že hliadka 
ho bude chodiť kontrolovať. O 22:53 
hod. bola hliadka muža skontrolovať. 
Bol už povracaný a vo vrecku mu 
zvonil mobil. Zistené, že mu volala 
priateľka, ktorá uviedla hliadke jeho 
totožnosť. Bola požiadaná, nech dá 
vedieť jeho bratovi, aby si prišiel 
pre neho. Hliadka pri osobe zotrvala 
do príchodu jeho brata a pomohla 
mu ho naložiť do auta. Priestupok 
proti verejnému poriadku ukončený 
v zmysle zákona. 

24. 01. 2015 o 07:30 hod. 
- počas pochôdzkovej činnosti bola 
v parku zistená prevrátená smetná 
nádoba a tiež posunutá lavička. 
Hliadka napravila smetnú nádobu aj 
lavičku na pôvodné miesto, pričom 
na hliadku pokrikoval smerom od 
autobusových zastávok neznámy 
muž pod vplyvom alkoholu. Okolo-
idúci hliadke uviedli, že smetnú ná-

dobu aj lavičku prevrátil práve tento 
muž, ktorý na hliadku pokrikoval. 
Hliadka oslovila podnapitého muža, 
ktorý bol podozrivý zo znečisťovania 
verejného priestranstva a lavičky 
a požiadala ho, aby uviedol svoju 
totožnosť, čo odmietol. Hliadka ho 
preto požiadala, aby ju nasledoval 
na útvar MsP za účelom zistenia jeho 
totožnosti. Uvedený muž nasledoval 
hliadku MsP, po chvíli však začal pred 
hliadkou utekať. Hliadka ho chytila 
a on začal klásť aktívny odpor, preto 
boli použité donucovacie prostriedky 
a uvedeného muža predviedla na 
útvar MsP za účelom zistenia totož-
nosti. Na útvare hliadke dobrovoľne 
predložil svoj občiansky preukaz. Vec 
bola ukončená v zmysle zákona. K po-
škodeniu majetku mesta nedošlo. 

27. 01. 2015 o 17:40 hod. 
– tel. oznámené, že keď po ul. Odbo-
járov išla maloletá dievčina, tak ju pri-
stavil vodič väčšieho tmavého vozidla 
s ev. č. MA a pýtal si od nej tel. číslo 
a potom ju chcel odviezť. Pristavil 
sa pri nej dvakrát, preto si vymyslela 
tel. číslo, aby jej podozrivý vodič dal 
pokoj. Hliadka vykonala kontrolu na 
uvedenej ulici a v okolí. Podozrivé 
vozidlo nebolo spozorované. V uve-
denej lokalite bola pristavená hliadka 
OOPZ, ktorá uviedla, že keď boli na 
zákroku pri vrátnici Bane Handlová, 
tak tam stálo podobné vozidlo s ev. 
č. MA a pravdepodobne sa jednalo 
o podozrivé vozidlo. Hliadka sa 
skontaktovala s matkou maloletej a aj 
s maloletou, ktorá uviedla, že vozidlo 
si všimla prvýkrát na ul. SNP pri Jed-
note okolo 17:20 hod., keď išla domov 
zo ZUŠ po ul. SNP, vedľa NsP a po ul. 
Novomestského, kde ju vodič oslovil 
a pýtal sa, či sa nejde s ním povoziť na 
aute, čo odmietla. Pýtal si od nej tel. 
číslo. Vecou sa zaoberá OOPZ.

31. 01. 2015 o 20:45 hod. 
- tel. požiadali z tiesňovej linky 112 
o preverenie oznamu, že na MN leží 
na zemi zranený muž. Muž by mal 
komunikovať, ale je zranený na hlave. 
Na mieste čakalo asi 5 osôb, ktoré vec 

oznamovali na 112. Zistená totožnosť 
zraneného muža, ktorý mal pod pra-
vým okom veľkú krvnú zrazeninu, 
rozbitý nos a sťažoval sa na bolesť 
ľavej nohy v oblasti členka. Poškode-
ný uviedol, že spadol a oznámenie 
nechcel podávať. Bola mu privolaná 
RZP. Po ich príchode bolo zistené, že 
poškodený má zlomenú nohu, a pre-
to bol prevezený do NsP Bojnice. 

04. 02. 2015 o 16:20 hod. 
– tel. oznámené, že na ul. MC pri 
stánku Tiposu zaparkovala dodávka 
s maďarským ev. č. a vyšli z nej 3 oso-
by, ktoré niesli tovar na predaj. Osoby 
boli spozorované v pohostinstve 
Jánošík. Mali so sebou ovčie rúno, 
ktoré ponúkali na predaj. Jednalo sa 
osoby rumunskej národnosti. Osoby 
boli hliadkou vyzvané, aby tovar ďalej 
nepredávali a aby opustili mesto. Prie-
stupky ukončené v zmysle zákona. 

08. 02. 2015 o 03:15 hod. 
- telefonicky oznámil cez 112-tku 
vodič taxislužby, že priviezol do 
Handlovej na ul. Morovnianska cesta 
zákazníka, ktorý mu odmietol zapla-
tiť. Na mieste zistené, že zákazník je 
pod vplyvom alkoholu. Uviedol, že sa 
dohodli na cene a teraz, keď ho taxi-
kár priviezol do Handlovej, požaduje 
inú cenu. Taxikár mu predložil doklad 
z taxametra na sumu 16,10 €. Neskôr 
taxikárovi za prítomnosti hliadky za 
odvoz zaplatil. 

13. 02. 2015 o 18:00 hod. 
- tel. oznámila občianka mesta, že 
keď prechádzala po Nám. baníkov, 
zo 720-tky bloku č.1 počula rozbitie 
skla. Na mieste zistené, že sklo rozbil 
muž, ktorý spadol na schodoch a hla-
vou rozbil sklenenú výplň. Svedkovia 
zranenému mužovi privolali RZP. Muž 
bol zranený na hlave, pod ľavým 
okom mal rezné rany od skla. Prisľúbil, 
že dvere dá zaskliť. RZP bol prevezený 
na ošetrenie do NsP Bojnice. 
(krátené)

Ing. Milan Pepich
náčelník Msp

Zber druhotných surovín 
Marec 2015

Handlová
Plasty  11.3.2015, 25.3.2015
Papier  4.3.2015, 18.3.2015
Sklo  17.3.2015

Morovno, Dolný Koniec, Remata
Plasty  13.3.2015, 27.3.2015
Papier  20.3.2015
Sklo  6.3.2015

ZBER VOO 
2.3.2015 bytové domy 
– „činžáky“

3.3.2015 obytné domy 
– „rodinné domy“

4.3.2015 Morovno, Nová Leho-
ta, Horný koniec

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od 21.01.2015 do 17.02.2015

Rozbité sklo na  autobusovej zástavke
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Kategória: MLÁDEŽ 
– jednotlivci

Mário Ihring - basketbal 
(IMC Považská Bystrica)

- reprezentant SR v kategórii U16. 
V hodnotenom roku absolvoval 2 re-
prezentačné medzištátne stretnutia. 
Získal na Majstrovstvách SR v kategó-
rii kadeti 2. miesto a v kategórii juniori 
3. miesto.

Laura Koštialová – športová 
gymnastika 
(Klub športovej gymnastiky Handlová)

- na Majstrovstvách SR v kategórii „C“ 
v Trenčíne obsadila 1. miesto. 
Stala sa majsterkou Slovenska na rok 
2014 TEAMGYM v Bratislave ako člen-
ka družstva.

Peter Kuric - horolezectvo 
(Horolezecký klub Prometeus Handlová)

- vyhral 6 pretekov Slovenského po-
hára v športovom lezení v kategórii 
do 14 rokov, čím sa stal celkovým 
víťazom. Vyhral Majstrovstvá prievi-
dzského okresu v športovom lezení 
v kategórii juniorov do 18 rokov.

Milan Linkeš - atletika 
(Atletický klub Spartak Dub./ nad Váhom)

- obsadil na Majstrovstvách SR v kate-
górii juniorov v Bacúchu v chôdzi na 
10 km 2. miesto. Na Majstrovstvách 
SR v kategórii mužov v Dubnici 
získal v chôdzi na 20 km 4. miesto. 
Je reprezentantom SR v kategórii 
juniorov. Absolvoval 2 reprezentačné 
štarty v drese SR v medzištátnych 

stretnutiach. Úspešne súťažil v I. at- 
letickej lige mužov. Za posledné roky 
je najúspešnejším mládežníckym 
športovcom v našom meste. 

Miroslav Mátych – basketbal 
(Mestský basketbalový klub Handlová) 

-je člen MBK Handlová- juniori. 
Bol ocenený v rámci All Stars turnaja 
ako najlepší strelec turnaja.

Laura Šebestová - horolezectvo 
(Horolezecký klub Prometeus Handlová)

- vyhrala preteky v športovom 
lezení mládeže do 12 rokov Ban-
skej Bystrici, v Košiciach a Zlatých 
Moravciach a stala sa celkovou 
víťazkou Slovenského pohára 
v športovom lezení v kategórii do 
12 rokov. 

Kategória: DOSPELÍ 
– jednotlivci

Tomáš Mrviš - basketbal 
(Mestský basketbalový klub Handlová) 
-ocenený za výbornú reprezentáciu 
MBK - seniori. Na základe dosiah-
nutých výborných výsledkov dostal 
pozvánku do reprezentácie SR a ná-
sledne prestup do 4-násobného strie-
borného tímu českej basketbalovej 
Mattoni ligy Prostějova.

Dominika Šalamonová – karate 
(Karate Klub FKŠ Prievidza) 

- ocenená získala na Majstrovstvách 
sveta WTKA v Taliansku –   v kategóri-
ách: KOBUDO ženy jednotlivci 
- 2. miesto a KATA ženy DUÁ 
- 2. miesto.

Kategória: KOLEKTÍV 
– dospelí

Mestský kynologický klub 
Handlová 
La Rosa De Inca - chovná stanica psov 
plemena Argentínska doga

Členovia klubu absolvovali skúšky 
podľa národného skúšobného po-
riadku SVV1. Okrem výstav psov, 
trénujú športovú kynológiu a pred-
vádzajú ukážky výcviku psov na 
celomestských podujatiach. Najväčší 
úspech dosiahli na Svetovej výstave 
Argentínskych dog v Srbsku, kde po 
1x v histórii tohto plemena predviedli 
ukážky športovej kynológie. Členovia 
klubu sú ocenení aj za záslužnú prá-
cu Mestského kynologického klubu 
Handlová pod vedením Ing. Rastislava 
Dobiša. 
Mestský kynologický klub La Rosa De 
Inca tvoria: 

- Ľubomír Oslanec 
- Michal Slepánek
- Mgr. Lenka Kotianová 
- Michal Sládečka 

Kategória: TRÉNER 

Karol Baján – športová gymnastika 
(Klub športovej gymnastiky Handlová)

- s deťmi pracuje 30 rokov. Družstvo 
junioriek sa stalo pod jeho vedením 
trojnásobnými majsterkami Sloven-
ska, keď v rokoch 2012, 2013, 2014 
získali 1. miesto v súťaži TeamGym. 

Kategória: FUNKCIONÁR

Ondrej Benke – športová streľba 
(ZO Združenia technických a športových 
činností, Handlová)

-  ocenený pri príležitosti životného 
jubilea 70 rokov - zakladajúci člen 
streleckého klubu v r. 1972. Pred-
seda ZO Združenia technických 
a športových činností v Handlovej so 
zameraním na športovú streľbu. Ak-
tívne riadi strelecký klub. Je hlavným 
organizátorom všetkých streleckých 
akcií v Handlovej. 

Vladimír Ivan - basketbal 
(Školský basketbalový klub Handlová)

- ocenený pri príležitosti životného 
jubilea - 70 r. života. Vykonáva už 25 
rokov funkciu hlavného usporiadateľa 
pri extraligových zápasoch v basket-
bale mužov.

Kategória: ZVLÁŠTNE 
OCENENIE

Mgr. Darina Šafariková
- ocenená za celoživotný prínos k roz-
voju športu v meste.
 
Oceneným srdečne blahoželáme, hos-
ťom ďakujeme za odovzdanie ocene-
ní a touto cestou úprimne ďakujeme 
všetkým organizátorom podujatia, 
všetkým dobrovoľníkom za nezištnú 
pomoc a osobitne mestu Handlová, 
bez ktorých by nebolo možné finanč-
ne zabezpečiť toto podujatie.

VH, SH

Oceňovanie najúspešnejších športovcov a funkcionárov za rok 2014

Komisia kultúry a športu pri MsZ v Handlovej

Dajte o sebe vedieť!
Pripravujete športové, alebo kultúrne podujatie? 
Potrebuje pomôcť?
Napíšte nám: 
martinradovsky.mr@gmail.com
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Fašiangy sa začínajú po sviatku 
Troch kráľov a končia sa Po-
polcovou alebo tzv. škaredou 
stredou, v tomto roku 18. feb- 
ruára. 

Slovo fašiang pochádza z nemeckého 
slova vast-schane, ktoré vo voľnom 
preklade znamená posledný nápoj. 
Toto slovo symbolizovalo, že po ňom 
nastáva 40-dňový pôst pred Veľkou 
nocou, ktorý sa v minulosti bral veľmi 
vážne. Práve preto mali byť posledné 
fašiangové dni, “ostatky”, dňami bu-

jarej zábavy. Dňa 17. februára 2015, 
so začiatkom o 14,00 hod. sa začala 
v našom senior centre fašiangová zá-
bava, ktorú otvorili spevom a hlavne 
dobrou náladou fašiangovníci z Do-
mu kultúry Handlová . Hneď na úvod 
vystúpila s básňou p. Erika Čechová 
a po nej sa v sále ozývali len veselé 
tóny, vtipy a vinše v podaní spevác-
keho súboru Hviezdičky (klientov zo 
senior centra), žien z klubu dôchod-
cov a spevokolu Baníckeho spolku 
Handlová pod vedením p. Antona 
Micheleho. Pestrosť, rôznorodosť a 

chuť zabaviť sa, vládla od začiatku. 
K príjemnému počúvaniu piesní, pre 
tých skôr narodených, nám hral na 
saxofóne p. Juraj Stolárik. Tancovalo 
sa, ale hlavne spievalo, bez rozdielu 
veku alebo postihnutia. Medzitým sa 
rozdávali tombolové lístky, ktoré boli 
postupne losované. Výherca ju však 
nedostal zadarmo. Pieseň alebo vtip 
bol podmienkou. Celé popoludnie 
bolo v znamení príjemného posede-
nia, zábavy, radosti z výhier.

PhDr. Nyitrayová Emília
riaditeľka, n. o. 

F A Š I A N G O V Á   Z Á B A V A  v  SENIOR CENTRE JUBILANTI 
február 2015

Júlia  Rückschlossová
Sidonia  Tončková
Helena  Schniererová
Ľudmila  Urbanová
Jozef  Maxian
Rudolf  Škrovan
Bohuš  Jambor
Emília  Althapová
Anna  Holosová
Irena  Doležalová
Anna  Vojteková
Ján  Šuhaj
Ondrej  Predáč
Pavol  Koštial
Štefan  Paulík
Helena  Gazdaricová
Hildegarda  Maliniaková
Albína  Kňazovičová
Terézia  Tutervaiová
Boris  Lukášik
Emília  Cibulová
Mária  Šoreczová
Edita  Oslancová
Ľudovít  Raj
Bohumír  Sviežený
Helena  Stoličná
Rudolf  Makyta
Mária  Ondrušková
Želmíra  Trnavská
Ladislav  Kňazovič
Anton  Privalinec
Rudolf  Sapančík
Koloman  Kubálek
Pavla  Oravcová

Opustili nás
 január / február 2015

Ivan  Horváth  45 r.
Mikuláš  Ujcsek  81 r.
Jozef  Kenderík  85 r.
Jozef  Danielovits  67 r.
Ján  Dörmer  66 r.
Igor  Tadlánek  80 r.
Eva  Brunovská  50 r. 
Margita  Kiseľová  74 r. 
Valéria  Madajová  79 r.
Erika  Balážová  61 r.
Rozália  Kapustová  77 r.
Anna  Marecseková  90 r.
Jana  Zlatňanská  60 r.
Janka  Trvalcová  71 r. 
Marta  Helbichová  56 r.
Emília  Kmeťová  65 r.
Oľga  Chrenovská  89 r.
Mária  Gatialová  82 r.
Anna  Pavšurová  73 r.
Anna  Petkovská  62 r.

 
Zoznamy sú zostavené v poradí 
v akom boli doručené oznáme-
nia o narodení či úmrtí z prísluš-
ných matrík.

60. výročie vzniku 
umeleckého školstva
na území mesta Handlová 
a jeho dôstojné oslavy

Mesiac marec bude v znamení ume-
leckých aktivít ZUŠ Handlová, ktoré 
súvisia s oslavami vzniku 60. výročia 
umeleckého školstva na území mesta 
Handlová.

14. 3. 2015 o 16.00 hod. sa uskutoční 
v kinosále DK Handlová premiéra 

muzikálu Ľuda Kuruca, Alica v krajine 
zázrakov, v naštudovaní žiakov lite-
rárno-dramatického a speváckeho 
oddelenia ZUŠ, pod umeleckým 
vedením našich skvelých pedagógov 
Anešky Balušínskej a Kataríny Dup-
kalovej. Nenechajte si ujsť návštevu 
už druhého kvalitného muzikálu 
takrečeno z domácej dielne. Cena 
vstupenky na premiére bude len 2 €. 
Hlavný galaprogram k 60. výročiu 
vzniku umeleckého školstva v mes-
te Handlová budete mať možnosť 
vzhliadnuť taktiež v priestoroch DK 

mesta Handlová a to dňa 20. 3. 2015 
o 17.00 hod.
Za vstupné 0 € vám tak ZUŠ v Han-
dlovej ponúka kvalitné, umelecky 
hodnotné kultúrne podujatie vhod-
né pre celú vašu rodinu. Nenechajte 
si to ujsť a buďte s nami pri tom.
V exkluzívnom programe uvidíme 
všetky odbory školy. Mladých hercov, 
tanečníkov, výtvarníkov a samozrej-
me hudobníkov. Talent našich detí 
stojí určite za vašu pozornosť.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Vaša ZUŠka

Základná umelecká škola v Handlovej oznamuje, 
že od mesiaca marec prijíma žiakov 
vo veku od 9 -15 rokov
a vo veku od 15 – 25 ro-
kov do tanečno bojovej 
formácie CAPOEiRA
Prihlásiť sa môžete 
v budove ZUŠ a to 
každú stredu v čase od 
14.00 – 18.00 hod.
A vo štvrtok v čase od 
13.00 – 17. 00hod.
Prihlásiť sa môžte vopred na tel. č. 0907 193 084.
Capoeira je umenie, ktoré spája ľudí, zmazáva rozdiely 
medzi ľuďmi a kultúrami. Je to spojenie boja, hudby a 
tanca. Nájdi svoju cestu. Nájdi Capoeiru.

Tanečný kurz latino a štandard 
pre deti vo veku od 5 – do 15 
rokov otvára v spolupráci so 

ZUŠ Tanečnú škola KRIST.

Pre dievčatá a dámy je priprave-
ný Latino Lady style vo veku od 
15 – 25 rokov.

Zápis sa koná 5.3. a 6.3. 2015 od 
16.00 – 19.00 hod. na worksho-
pe (otvorené hodiny).
Prídite do ZUŠ Handlová, Poštová 58.

Prihlásiť sa môžete vopred na tel. č. 0905 273 475, alebo 
kristova.lubica@gmail.com
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JANUÁR V ZŠ MOROVNIANSKA 
CESTA HANDLOVÁ

Bohatá nádielka snehu umožnila žiakom 1.B stretnúť sa 
so škôlkarmi v športovom zápolení. Prváci sa so škôlkarmi 
stretli na zasneženom ihrisku našej školy a súťažili v behu 
do kopca, triafali snehové gule do obruče, ťahali žiaka na 
boboch v dvojzáprahu a bežali tzv. račí beh, pri ktorom 
zažili úsmevné pády. Víťazi jednotlivých disciplín dostali 
medaily, ale víťazmi boli vlastne všetci , ktorí si dnes 
zašportovali. Odmenení boli sladkosťou a dostali diplom 
za účasť na zimnej olympiáde. Deti sa potom ešte bobovali 
a spúšťali na lopároch. Tento deň nám vyšiel na jednotku. 
Všade plno snehu, slniečko svietilo a v očiach detí žiarila 
radosť. 
Dňa 28. januára 2015 sa uskutočnil na našej škole deň 
otvorených dverí, ktorý sa niesol v duchu fašiangových 
tradícií. Pani učiteľky pripravili pre svojich žiakov pestrý 
program, v ktorom nechýbal spev, tanec, masky, kostýmy 
a samozrejme aj tradičné fašiangové pochúťky ako sú šišky 
s lekvárom a penou. Prvú hodinu nám spestrili druháci 

pesničkou Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá 
kožuška zima mu bude... aj s hudobným doprovodom. 
Privítali tak našich rodičov a starých rodičov, ktorí sa prišli 
na DOD pozrieť. Na vyučovaní prebiehalo fašiangové 
počítanie, čítanie, písanie a aj fašiangové súťaže. Do prvých 
tried zavítali škôlkari, ktorí sa prišli pozrieť na to, čo všetko 
sa už prváci naučili. A zasadli do školských lavíc a vyskúšali 
si vyriešiť zaujímavú úlohu, pri ktorej im prváci pomáhali. 
Pre našich žiakov bol tento deň zábavný, poučný zároveň, 
pretože sa učili v karnevalových kostýmoch a oboznámili 
sa s fašiangovými tradíciami na Slovensku.
Vo štvrtok 12. 2. 2015 sa školská jedáleň zaplnila 
rôznymi vílami, princeznami, strašidlami, zvieratkami a 
rozprávkovými bytosťami. Karneval sa niesol v duchu 
Rokfortskej školy čarov a kúziel, všetkých privítala 
Hermiona so svojimi prefektami – Pipi dlhou podkolienkou, 
Strašidelnou žiačkou a Kocúrom v teniskách. Triediaci 
klobúk rozdelil všetky masky do jednotlivých fakúlt 
a mohla sa začať zábava s tancom a súťažami. Nakoniec 
boli odmenené najlepšie masky. Prežili sme zaujímavé 
popoludnie.

Mgr. Tatiana Ondrušková, Mgr. Mária Maňáková

Predám 1-izbový byt na Ul. 29. 
augusta, 720-tka v Handlovej. RK 
nevolať, cena dohodou. 
Kontakt: 0915 797 214 

Predám Lancia Ypsilon 1,2 l. 
r.v. 1999, 1242 cm, 44 kw (60PS), 
benzín, 3dv, 85 000km, Airbeg 
2x, posil.riadenia, centrál, el. 
predné okná, rádio Icd + mp3, 
hmlovky, imobilizér. TK a EK do 
dec. r. 2016. Cena : 900 €, t.č. 0915 
224 739.

Dajte si pozor na výšku vyme-
riavacích základov a odvodov, 
vyhnete sa nižším sociálnym 
dávkam či penále.

Snaží sa vás zamestnávateľ presved-
čiť, že vám oficiálne prizná len časť 
platu a zvyšok vám vyplatí „na ruku“? 
Dajte si pozor, pretože takáto doho-
da sa vám nemusí vyplatiť. Je totiž zá-
sadný rozdiel v tom, aký vymeriavací 
základ za vás vykazuje váš zamestná-
vateľ. Ak neprizná celý plat, ale len 
jeho časť, môže vám do budúcnosti 
spôsobiť veľké problémy. Neho-
voriac o tom, že za zamestnávanie 
„načierno“ by mohol dostať pokutu 
nielen on, ale aj vy ako zamestnanec. 
Pretože ten, kto vykonáva nelegálnu 
prácu, dopúšťa sa priestupku, za 
ktorý možno uložiť pokutu do výšky 
331 €. Pokuta za nelegálne zamest-
návanie pre právnickú osobu alebo 
fyzickú osobu, ktorá je podnikate-
ľom, sa povinne ukladá vo výške od 
2 000 do 200 000 €. Rovnaká situácia 
je pri samostatne zárobkovo činných 
osobách, kde je veľký rozdiel v tom, 
z akého vymeriavacieho základu si 
vypočítajú a zaplatia odvody. 
Aké dopady má práca „načierno“?

ZAMESTNANEC
Prihlásiť zamestnanca v Sociálnej 
poisťovni musí zamestnávateľ. Za-
mestnávateľ je tiež povinný vykazo-
vať vymeriavací základ zamestnanca 
(hrubú mzdu) a odvádzať za neho 
poistné na sociálne poistenie do So-
ciálnej poisťovne. Ak sa tak nestane, 
dopad môže byť rozsiahly – odrazí 
sa na nemocenských dávkach, na 
prípadnej dávke v nezamestnanosti, 
na výške dôchodku či na možnej 
úrazovej dávke.

Konkrétne príklady

NEMOCENSKÉ: Zamestnanec oficiál-
ne zarába 652 €. Ak zamestnávateľ 
prizná v Sociálnej poisťovni len časť 
mzdy vo výške 352 €, výška jeho 
nemocenskej dávky (tzv. PN-ky) je 
197,40 €. V prípade, že zamestná-
vateľ prizná celú mzdu 652 €, výška 
dávky bude 365,50 €. Rozdiel v ne-
mocenskej dávke bude mesačne až 
168,10 €.

DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI: Ak 
pracovník, ktorý dva roky pred za-
radením do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie zarábal 1 000 € a za 
ktorého odvádzal zamestnávateľ 
poistné z plnej výšky platu, vznikne 
nárok na dávku v nezamestnanosti 
590,60 € mesačne. Ak zaňho zamest-
návateľ odvádzal odvody len z časti 
mzdy, napríklad z 380 €, vznikne 
mu nárok na dávku v nezamestna-
nosti vo výške 193,70 €. Rozdiel je 
v takomto prípade za jeden mesiac 
396,90 €, pričom za šesť mesiacov to 
predstavuje až 2 381,40 €.

DÔCHODOK: Ak bol pracovník dô-
chodkovo poistený 45 rokov a 120 
dní a zamestnávateľ priznal Sociálnej 
poisťovni jeho príjem, a teda aj vy-
meriavací základ na úrovni minimál-
nej mzdy vo výške 380 €, starobný 
dôchodok bude mať vo výške 248,30 
€. Pri priznanej priemernej mzde 837 
€, jeho dôchodok bude 489,70 €, čo 
je mesačne o 241,40 € viac. Za tento 
rok rozdiel predstavuje 2 896,80 €.
Ak zamestnanec zarábal pred od-
chodom do dôchodku 1,3-násobok 
priemernej mzdy, teda 1 088 € 
a zamestnávateľ priznal v Sociálnej 
poisťovni len časť jeho príjmu vo výš-
ke 494 €, jeho vypočítaný starobný 
dôchodok bude 293,60 €. Pri priznaní 
celej mzdy 1 088 € by bol dôchodok 

vo výške 628,20 €, čo je mesačne 
o 334,60 € viac. Ročne tento rozdiel 
predstavuje 4 015,20 €.

ÚRAZOVÉ DÁVKY: Poškodený zamest-
nanec poberal plat v rozhodujúcom 
období 1 000 € mesačne. V prípade, 
že zamestnávateľ priznáva mesačne 
len časť mzdy vo výške 450 €, úra-
zový príplatok za 30 dní je 230,80 €. 
V prípade, že zamestnávateľ priznáva 
mesačne celú mzdu vo výške 1 000 €, 
úrazový príplatok je 512,90 €. Rozdiel 
na úrazovom príplatku je teda me-
sačne 282,10 €.

Medzi ďalšie problémy, ktorými 
môže poistencovi „skomplikovať“ 
život čierna práca alebo práca s ne-
priznanou plnou výškou mzdy, patria 
problémy pri poskytovaní úverov, 
keď nebude schopný preukázať do-
statočnú výšku príjmu potrebnú na 
splácanie, hoci by mu v skutočnosti 
jeho príjem postačoval na poskytnu-
tie úveru. Takisto bude mať problém 
s nízkymi, resp. nijakými odvodmi do 
II. piliera. (foto internet)

Pokračovanie v aprilovom čísle

Narodené detičky 
január / február 2015

Martin  Bella
Peter  Slezák
Katarína  Galbavá
Karolína  Muchová
Jelena  Grubač

Poradíme bezplatne
s vyplnením daňového 
priznania pre dôchodcov 

Združenie obcí Handlovskej doliny 
oznamuje občanom, že v čase od 
1.3.2015 do 15.3.2015 bude v TIK-u 
na Ul. SNP 1954 oproti COOP Jed-
nota spracovávať pre dôchodcov 
bezplatne daňové priznanie za rok 
2014. K daňovému priznaniu je po-
trebné priniesť občiansky preukaz 
a všetky potvrdenia o príjme za rok 
2014 (voľby a pod.). Do daňového 
priznania sa uvádza za rok 2014 
výška dôchodku, ktorú však netreba 
dokladovať výpisom z pošty, iba po-
znať jeho výšku. Daňovník podáva 
len jedno daňové priznanie. Tlačivo 
poskytujeme bezplatne. Daňové 
priznania spracovávame v pracov-
ných dňoch od 9.00 do 15.30 hod. 
Kontakt: 046/ 3811016. 

Ing. Erika Jonasová

Klamať na odvodoch sa neoplatí!

PhDr. Miroslav Gazdík
riaditeľ pobočky SP Prievidza

Marec 2015 v CVČ  

1. ABC na PC- cyklus 
informačno-komunikačného 
vzdelávania na PC pre deti 
materských škôl v CVČ Handlová

2. Poznaj a chráň 
16.3.2015 od 9.00 h v CVČ
Prednáška na tému ochrany prírody 
určená deťom ZŠ.

3. Príroda očami detí
17.-19. 3. 2015 od 9.00 h do 15.00 h 
v CVČ Handlová
Výstava prác detí z materských 
a základných škôl určená širokej 
verejnosti.
4. Ocenenie „TOP“ pedagóga 
27.3.2015 od 10.00 h v kinosále 
domu kultúry
V rámci osláv Dňa učiteľov. 



INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE

Kniha je najväčší priateľ člove-
ka, od nepamäti patrí medzi 
neodmysliteľného spoločníka 
mladých, či starých... 

Marec si pripomíname ako me-
siac knihy už od roku 1955. Podľa 
jednej verzie sa stal mesiacom 
knihy práve preto, lebo v tom-
to mesiaci sa narodil a zomrel 
Matej Hrebenda, významný bu-
diteľ, ktorý sa podieľal na šírení 
slovenskej knižnej kultúry. Žil 
v okolí Gemera a miloval knihy, 
avšak kvôli problémom so zra-
kom nemohol čítať. Preto chodil 
od domu k domu a prosil ľudí, 
aby mu čítali... Poslanie Mateja 
Hrebendu po jeho smrti prevzali 
a dodnes plnia knižnice. Mesiac 
marec má aj v kalendári našej 
knižnice osobitné postavenie. 
Otvárame všetky pomyselné 
dvere našim dospelým, ale pre-
dovšetkým detským čitateľom a 
návštevníkom. Oboznamujeme 
ich s knižnicou, so samotnými 
knihami, čítaním z nich, odhaľu-
jeme deťom tajomstvá v knihách 

ukryté a ukazujeme im, že čas 
strávený s knihou je ten najlep-
šie strávený čas. Pre handlovskú 
knižnicu je mesiac marec každý 
rok slávnostnejší. Veď do tohto 
mesiaca spadá aj jej (v tomto 
roku už 92.) výročie založenia. 

Marec - mesiac knihy 
v knižnici:
 

2. 3. Prvýkrát v knižnici 
Podujatie pre MŠ.
10. 3. Vansovej Lomnička
48. ročník. Obvodné kolo súťaže 
v prednese prózy a poézie žien.
13. 3. Štúrovci a ich poézia
Podujatie pre študentov gym-
názia. 

16. 3. Deň ľudovej rozprávky
Celoslovenské podujatie.
Mimi a Líza. Zážitkové čítanie z 
kníh slovenských autorov. Pre 
1. st. ZŠ.

Margita Figuli. 
Literárny medailón k 20. výr. 
úmrtia. Pre SŠ.

Hviezdoslavov Kubín
Školské kolá.
23. - 28. 3. Týždeň slovenských 
knižníc. 
Celoslovenské podujatie.

25. 3. Naša knižnica
Podujatie k výročiu založenia 
knižnice.

25. 3. Deň otvorených dverí
Odpustenie sankčných poplat-
kov pre zábudlivcov.
Vyhlásenie najaktívnejšieho det-
ského čitateľa za r. 2014.
 

Kreslo pre hosťa
Beseda s pozvaným hosťom. 

27. 3. Noc s Andersenom
Hodinka s knihou. Pravidelné 
stretnutia ZŠ MC v pobočke MC.

Čítame si. Pravidelné stretnutia 
detí MŠ v pobočke MC.

D.M.
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Novoročná akcia!
Zľava na sedacie súpravy 15%, na pohovky 10%
Akcia platí do konca februára 2015.
Platí pri okamžitom odbere, nie na objednávkový tovar!

Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Otvorené:  PO - PI:  9.00 - 17.00
  SO:   9.00 - 12.00
Ul. Falešníka10, Prievidza (za Kauflandom)

Otvorené:  PO - PI:  9.00 - 17.00
  SO:   9.00 - 12.00
Predaj aj na splátky 
Home Credit/Qautro!

Columbia

888 €

Texas

499 €

270 €
299 €

Luton 3R Miky

749 €
269 € 789 €

Lux Koko

755 €
424 €

254 €
243 €

242€ 671€
637€

Dovoz zdarma

Osud ti nedovolil s nami dlhšie byť, ale 
v našich srdciach budeš stále žiť. 

Dňa 12.2.2015 uplynulo 5 rokov, čo 
nás opustil náš drahý manžel, otec, 

starý otec a prastarý otec 

Jozef Jung. 
Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku. 

Podporte športovanie 
detí a mládeže poukáza-

ním 2% z daní 
za rok 2014 

Školský basketbalový klub Han-
dlová prosí všetkých rodičov, 
priateľov a známych o poukaza-
nie 2% z daní za rok 2014. Údaje 
príjemcu: Školský basketbalový 
klub Handlová, Mierové ná-
mestie č. 27 Handlová 972 51, 
IČO: 36124826 



 Dňa 16.3.2015 uplynú 3 roky, 
čo nás opustila drahá mama, 

starká a prababka pani 

Mária Hlaváčiková.  
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V spomienkach navždy Ťa máme, 
s bolesťou v srdci spomíname. 

Dňa 20.2.2015 uplynul rok, čo nás opustil 
drahý manžel, otec, dedko 

Števko Dobrotka.
S láskou spomínajú manželka, syn, vnuk 

Majko, sestra, celá rodina a priatelia.

23.3.2015 si pripomíname 
25. výročie úmrtia 

Milana Nemca. 
Odišiel si bez rozlúčky. 

Spomíname na Teba, manželka, 
dcéra, syn a vnúčatá.

Dňa 31.1.2015 nás opustila manželka, 
mama a stará mama

 

Janka Trvalcová. 
Touto cestou sa chceme poďakovať 

všetkým, ktorí ju odprevadili na jej posled-
nej ceste, obzvlášť kolegyniam z bývalých 

jasličiek na Nádaždyho ul. 
Smútiaca rodina. 

Dňa 26.2 2015 uplynul rok, čo nás navždy 
opustil milovaný syn, ocko a brat

 Ladislav Májový.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, 

no vždy budeš žiť v srdciach nás, 
čo sme Ťa milovali.  

Synček chýbaš nám. 

Smútiaca rodina.

Opustil si nás, aby sme mohli my pre naše deti 
žiť, ale ty musíš v studenej zemi byť, ale my 

nezabúdame, v myšlienkach sme s tebou stále. 

Dňa 9.3.2015 uplynie 5 rokov, 
čo nás opustil náš drahý 

Čulín Ondrej. 
S láskou spomínajú manželka Katarína, syn 
Miroslav s rodinou, dcéra Katarína s priate-

ľom, blízka rodina a priatelia. 

Dňa 7.3.2015 uplynú 2 roky,
čo nás opustil náš milovaný 

manžel, otec a dedko 

Anton Sloboda. 
S láskou a úctou spomínajú 
manželka a dcéra s rodinou.

„Osud ti nedovolil s nami dlhšie byť, 
ale v našich srdiach budeš stále žiť.” 

Dňa 8.2.2015 uplynulo 12 rokov od úmrtia 
našej milovanej mamičky, babky 

Anny Vráblikovej.
 Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. S úctou a láskou 
spomínaju synovia František s rodinou, 
Ján, Peter, Pavol, dcéry Anna s rodinou a Mária, vnučky Monika, 
Rebeka, Anna a Mária. 

Dňa 20.2.2015 uplynulo 20 rokov, čo nás 
opustila naša maminka, starká, prastarká 

Anna Chalásová.

V očiach slzy, v srdci žiaľ, nikto nám už 
nenahradí, čo nám osud navždy vzal. 

S láskou spomína celá rodina.

Dňa 4.3. 2015 uplynú 3 roky od 
úmrtia našej drahej mamičky, 

starkej a prastarej mami 

Márie Sýkorovej. 
S láskou a úctou spomína dcéra 

Maja, synovia Rudolf a Milan 
s rodinami.

Dňa 11. 3. 2015 uplynul 1 rok, čo nás 
navždy opustila naša mama, stará mama 

a babka 

Mária Zacharová. 

S láskou na teba spomína dcéra Daša, 
zať Paľko, vnučka Andrejka s manželom 

Viktorom a pravnuk Romanko. 

Dňa 17.1.2015 nás opustila 
naša milovaná manželka, matka 

a starká 

Margita Kyselová. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 

zúčastnili na poslednej rozlúčke 
a za kvetinové dary. 

Smútiaca rodina. 

Spomienka na Petra Hromádku

Však slzou lesknú sa nám oči
a ľútosť do srdca nás bodne,
keď tvojmu krížu stojíme zoči-voči.
Anjela je tvoje srdce hodné...
Tak lietaj s nimi po nebi, 
ty tam a my s tebou v srdci na zemi.

Ivana s rodinou a priatelia !

Dňa 22.2.2015 uplynulo 41 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel 

a otec 

Anton Kalužník. 

S láskou na teba spomínajú, manželka, 
dcéra Eva a synovia Tono a Miro.

Žiarila z Vás láska a dobrota,  budete nám chýbať do konca života, 
aj keď už nieste medzi nami,  v  našich srdciach žijete stále s nami. 

Ján Róža Marta Róžová
Spomína celá rodina.

V tomto období uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustili naši rodičia 

a svokrovci Helena Smišková a  Jozef Smiška a 7 rokov, 

čo nás opustil náš brat a švagor Miroslav Smiška.

Dňa 19.2.2015 uplynulo 
20 rokov, čo náš opustil náš 

drahý otec a starký pán 

Ernest Hlaváčik

S láskou a úctou dcéra Viera a Marianna s rodinou.
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Vernisáž výstavy PRieSTORY, 
akademického maliara Pavla Ruska

Dnešná vernisáž je venovaná docentovi a akademic-
kému maliarovi Pavlovi Ruskovi, ktorý sa narodil v Ru-
žomberku, kde sa oženil, kde žije a tvorí. Pavol Rusko 
má dve dcéry, z ktorých jedna, Mariana sa dnes stará o 
hudobné vstupy.
Vyštudoval dve stredné školy, v odbore kováčstvo a 
návrhárstvo tkaník, následne ukončil štúdium na Vy-
sokej škole výtvarných umení v Bratislave, v odbore 
oddelenia textilnej tvorby.

Od roku 1988 pracoval ako návrhár a pedagóg. V rokoch 
2009-2010 absolvoval doktorandské štúdium v Katowi-
ciach na Fakulte umení.
Od roku 2000 je docentom na Katedre výtvarného umenia 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Pavol Rusko doposiaľ uskutočnil 22 domácich a 10 zahra-

ničných individuálnych výstav. Ďalej 47 domácich a 34 
zahraničných kolektívnych výstav.
Vystavoval v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Francúz-
sku, Belgicku, tiež v Anglicku, Holandsku, Japonsku, Kórei a 
v mnohých ďalších, vrátane USA.
Zúčastnil sa 15 domácich a 10 zahraničných sympózií a 
workshopov.
Jeho diela sú zastúpené v mnohých súkromných zbierkach 
a tiež zbierkach galérii doma i v zahraničí.
Vo svojej práci sa hlási ku geometrickej abstrakcii. Jeho 
diela nadväzujú na ľudovú a umeleckú abstrakciu Liptova, 
Slovenska ale aj západoeurópsku kultúrnu tradíciu.
Venuje sa kresbe, maľbe, grafike, textilnému objektu a 
inštalácii.
V pedagogickej praxi sa docent Pavol Rusko orientuje na 
intermediálne presahu a alternatívne výtvarné postupy.

Dňa 26.3.2015 bude v Karpaty Art galérii výstava: 
IKONY spolu s prednáškou o ich tvorbe. Srdečne Vás 
pozývame.

Plesová sezóna ešte žije
V dnešnej uponáhľanej a trochu 
sebeckej dobe nie je ľahké usporiadať 
nejaké kultúrne alebo spoločenské 
podujatie. Aj preto chcem touto cestou 
poďakovať všetkým zamestnancom 
Strednej Odbornej Školy a Gymnázia 
Ivana Bellu v Handlovej, ktorí sa 
podieľali na príprave a zorganizovaní 
ich 13-teho, resp. 15-teho školského 
plesu. 

Obidva mali vynikajúcu úroveň po 
všetkých stránkach a účastníkom 
poskytli skvelé umelecké, 
hudobno-tanečné (SoCho polepši 
sa) aj gurmánske zážitky. Možno 
by si zaslúžili väčšie priestory, ale 

zase o to bola lepšia priateľská, až 
rodinná atmosféra. Samozrejme treba 
poďakovať aj všetkým sponzorom, 
bývalým absolventom a priateľom 
oboch škôl za ich nezištné poskytnutie 
sponzorských a vecných darov pre 
obidve školy, ako aj cien do tomboly.

Osobitne chcem vyzdvihnúť prínos 
p. Michala Sekereša a jeho partie 
– to, čo predviedli bolo na naše pomery 
nevídané. Tí, čo tam boli, vedia o čom 
hovorím a tí ostatní to môžu prísť zistiť 
o rok. Som totiž presvedčený, že Mgr. 
Strmeňová aj Mgr. Barborka so svojimi 
kolegami pripravia a zorganizujú aj 
v roku 2016 opäť dva skvelé plesy, na 
ktoré sa už teraz môžeme začať tešiť.  

Mgr. Celestín Černák

KULTÚRA 2014
V piatok 20. februára 2015 si priaznivci 
kultúry po roku opäť pripomenuli 
najvýznamnejšie kultúrne udalosti 
a tvorivé umelecké činy dosiahnuté 
nositeľmi kultúry v našom regióne 
počas predchádzajúceho roka a to 
počas slávnostného večera KULTÚRA 
2014 v Kultúrnom a spoločenskom 
stredisku v PRIEVIDZI.
Ocenenia z mesta Handlová boli 
udelené výtvarníčke Helene Galbavej, 
knihovníčke Žofii Martišovej, autorovi 
amatérskej video tvorby Petrovi 
Sihelskému, Eve Siegelovej a Tanečnej 
skupine VOLCANO.
Pri tejto slávnostnej príležitosti sa tu 
zišli priaznivci kultúry TSK a hornej 
Nitry.
Primátor mesta, pán. Ing. Rudolf 
Podoba, ako zástupca výkonného 
výboru Združenia sa zúčastnil na 
reprezentatívnom novoročnom 
stretnutí zástupcov baníckeho 
a hutníckeho stavu s predsedníctvom 
Národnej rady Slovenskej republiky. 
Stretnutie sa uskutočnilo v pondelok 
2.2.2015 v NR SR. Na stretnutí 
predstavilo združenie svoju prácu 
v oblasti zachovávania montánneho 
dedičstva ako významnej súčasti 
ich národnej histórie a prierezu 
súčasného aktívneho baníctva a jeho 
problematiky. Účastníci sa stretli 
v parlamentnej reštaurácii v baníckych 
uniformách a so spolkovými 
baníckymi zástavami.

Mgr. Soryana Hádenová

DK Handlová pozýva: 
6.3. o 16.00 - Mesto Handlová, DK 
Handlová, SMER-SD, KSS pozývajú 

na Celomestské oslavy MDŽ. 
V programe vystúpi domáci di-
vadelný súbor Hádes s autorskou 
komédiou Kataríny Dupkalovej, ACH 
TIE ŽENY. Po programe pozývame 
všetky dámy na čašu vína. - kinosála 
DK Handlová. vstup zdarma

8.3. o 16.00 - 

Poď sa zahrať s Divadlom 
pri kolkárni 
- tvorivé dielne pre detičky od 3 ro-
kov. Budeme kresliť, maľovať, lepiť. 
Vyrobíme si vlastné mesto a obleče-
nie. nezabudnite si priniesť angličák, 
alebo bábiku. - vstupné: 2 €

Fašiangy Karpatskonemeckého spolku v Handlovej

Dňa 7.februára 2015 sa viac ako 140 členov Karpatskonemeckých spolkov Hauerlandu sústredilo v pripra-
vených priestoroch Domu kultúry v Handlovej, aby sa spolu zabavili a boli pripravení na dni pôstu a ticha 
v predveľkonočnom období. Organizátormi veselého stretnutia boli členovia Karpatskonemeckého spolku 
z Handlovej, ktorí sa svojej úlohy zhostili na výbornú, o čom svedčia aj tieto fotografie.         H. Radovská

Pozvánka 
na Mestské 
zastupiteľstvo

Primátor mesta 
Handlová 
Ing. Rudolf Podoba 
zvoláva Mestské 
zastupiteľstvo v meste Handlová 
na štvrtok 26. marca 2015 
o 14.00 hod. do Veľkej zasadacej 
miestnosti mestského úradu.
Pozvánku s programom nájdete 
na www.handlova.sk a na úrad-
nej tabuli pred MsÚ Handlová.

Prenájom priestorov 
na oslavy, rodinné a firem-
né podujatia

Podnikateľský inkubátor 
Handlová, 5444013
www.inkubatorhandlova.sk



Plaváreň
Metódou Pilates k dokonalému 
a zdravému telu!

Cvičenie je vhodné pre každého, nezávisle od veku 
a kondície, s dôrazom na základy metódy Pilates a zásady 
správneho dýchania.
Doneste si cvičebný úbor, šlapky (tenisky nie sú potrebné) a podložku. 
Cvičíme: UTOROK A ŠTVRTOK 
SPIRALS PILATES T 17,00 - 18,00 hod
Uvádzacia cena vstupného s možnosťou plávať+ parná sauna 2,20 €/1 hod. 
Cvičenie bez využitia plávania a parnej sauny 1€/cvičenie.

AQUAAEROBIC UTOROK a ŠTVRTOK od 18,15 - 19,00 hod. 
Je to energeticky vysoko účinné cvičenie vo vode. Prostredníctvom tohto 
cvičenia rozvíjame kondičné schopnosti (kardiorespiračnú vytrvalosť, svalovú 
vytrvalosť, kĺbovú pohyblivosť) a čiastočne aj koordinačné schopnosti 
(rytmická, rovnováhová). 
Vstupné s možnosťou využiť plávanie a parnú saunu 2,20 €/1 hod. 
Pohoda vo fínskej saune aj v infrasaune.
pozitíva saunovania
· odstraňuje psychickú a fyzickú únavu, uvoľňuje, zmierňuje bolesti, prináša 
príjemný pocit, zmierňuje stres; 
· telo sa otužuje, zvyšuje sa obranyschopnosť organizmu (pravidelné 
saunovanie znižuje napr. výskyt chrípky), dýchacie cesty sú lepšie prekrvené; 
· otvára póry na pokožke, prekrvuje a prečisťuje ju; 
· potením z tela odchádzajú škodliviny; 
· posilňuje srdce a cievy, zlepšuje krvný obeh, je prevenciou reumatických 
ochorení, infarktu a iných chorôb; 
· u detí dokonca napomáha zbaveniu sa stresu zo školy a pri poruchách 
spánku; 
Vstupné: dospelí 5,00 €/2 h, deti od 3 do 15 rokov a darcovia krvi 2 €/2 h 
Permanentka Fínska sauna 40 € (10 vstupov po 2 h) 
Vstupné Infrasauna: 3,50 €

Vertikálne solárium Garda Sun Ssunrise 8000 s novými 48 žiarivkami.
Nielen načerpáte energiu a odpočiniete si, ale sa i prehrejete. 
Vstup počas otváracích hodín na plavárni Cena 1 min. 0,20 €
 Permanentka – 55 min 8 € (1 min 0,14 €)

8 marec (NEDEĽA) je sviatok žien a Vaša plaváreň pozýva všetky ženy na 
plaváreň Handlová.
K návšteve Fínskej sauny počas celého dňa dostanete BÓNUS a to vstup na 
bazén zdarma.
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Šachový turnaj 
Šachový klub Handlová, CVČ Relax a mesto Handlová 
poriadajú v sobotu 28.3.2015 v dome kultúry Šachový 
turnaj k 70. výročiu oslobodenia mesta. 
Prezentácia je od 8:15 hod do 9:00 hod., začiatok turnaja 
o 9.15 hod
Bližšie informácie Mgr František Krajčovič, 0915/340616, 
e-mail f.krajcovic@email.cz 

XXXII. ročník BEH OSLOBODENIA 
HANDLOVEJ
Dňa 10.4. 2015 od 13.00 hod sa uskutoční v centre mesta
32. ročník Behu oslobodenia Handlovej 
Prihlásiť sa môžete na mieste, alebo na č. t: 0904/282 097 a 0917/848 650 
Informácie vám poskytne Paulína Deliová 0917/848 650, Miroslav Michálek 
0908/792 801. 
 pdeliova.cvc@gmail.com, michalek.miroslav9@gmail.com
Pretekári a účastníci podujatia sa zúčastňujú pretekov na vlastnú 
zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pokyny rozhodcov a usporiadateľov. 
Preteká sa podľa pravidiel atletiky.

www.alusolid.sk
0905 981 459

Plastové a hliníkové okná 
za najlepšiu cenu

Alusolid SK, s.r.o.

Hráči MBK Handlová si zahrajú 
v Play – off
Príďte ich povzbudiť!

V predposlednom zápase na domácej pôde zdolali hráči MBK Karlovku 
a potvrdili tak svoju účasť v tohtoročnej Play – off. Tento fakt neovplyvní ani 
posledný zápas v Nitre, ktorý odohrajú 28. februára. 

MBK Handlová – VŠEMvs Karlovka Bratislava 87:73
(21:23,19:13,20:18,27:19)

Handlová: Šoška 25 & 10 doskokov, Smiljanić 9, Stanojevic 9, Bjelica 8, 
Djordjević 3 & 11 asistencií (Drezga 17, Vido 9, Haviar 4, Djurišič 3, Matuškovič 
0, Mátych 0, Savić 0)
Karlovka: Hoferica 19, Žilík 16, Bečárik 12, Židzík 8, Abrhám 0 (Kožár 16, Kucsa 
2, Doležaj 0, Krajčír 0, Stránsky 0)
TH: 16/24 – 16/32, Trojky: 7 – 5, Fauly: 26 – 22
Rozhodovali: Zubák – Matejčík Miroslav – Doušek

VH, foto Petis
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Taxislužba Handlová
Zavolaj si svoj taxik  presne na 
čas!

0908 84 66 88
0949 62 86 08

AKCIA MESTO 1,50€

0907 070 322
0911 070 300

Army Shop SklennéA
K
C
I
A

Zľavy až do 30%
 KAPSAČE BDU        15,90 €    11,90 € 
VOJENSKÝ SPACÁK                  11,60 €        
BUNDA BOMBER    26,90 €     19,90 € 
OBUV RYSY             35,00 €      27,00 €
ut., str., štvr.:          14.00-18.00 hod  
sobota:                    09.00-13.00 hod  

telefón:                  0902 584 948

0918 411 375
0904 431 510
V Handlovej (okrem kolónie) 

len za

(Cena platí od 5.00 do 23.00h)

      
- 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

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

Taxi Válek

1,50 €

Mesto Handlová, Námestie baníkov č.7, 972 51 Handlová

vyhlasuje výberové konanie  
na obsadenie pracovného miesta - príslušník mestskej polície, 

ktoré sa uskutoční dňa 12.03.2015 a 13.03.2015 
v priestoroch Mestského úradu v Handlovej, malá zasadačka.

Podmienky pre uchádzačov:
- úplné stredné vzdelanie alebo  
 úplné stredné odborné vzdelanie,
- vek minimálne 21rokov, 
- bezúhonnosť,
- dobrý zdravotný stav, fyzická 
 zdatnosť a duševná spôsobilosť,
- vodičské oprávnenie min. 
 skupiny B,
- komunikačné zručnosti,
- osobnostné predpoklady 
 – schopnosť zvládať náročné 
 situácie spojené s výkonom 
 povolania, schopnosť pracovať  
 v tíme, zodpovednosť,
- práca s PC na užívateľskej úrovni  
 (Microsoft Word, Microsoft Excel,  
 práca s internetom)

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného  
 pomeru,
- fotokópia dokladu o vzdelaní,
- štruktúrovaný životopis
- výpis z registra trestov.

Uchádzači doručia písomnú žiadosť 
a požadované doklady na adresu: 

Mestská polícia Handlová, Námestie 
baníkov 8, 972 51 Handlová, najne-
skôr do 06.03.2015 do 15,00 hod.
                                                                         
                                                           

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

Žiadosť a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke 
s označením „Výberové konanie – príslušník mestskej polície“ – NEOTVÁRAŤ. 
Uchádzači, ktorí splnia podmienky a doložia požadované doklady, budú pí-
somne bližšie informovaní o priebehu výberového konania.
Ďalšie informácie na t. č.  5475 007 alebo osobne u náčelníka MsP Handlová.                

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 1. - 15.marec 2015

1.3. NE o 16.00h, USA, rozprávka
SPONGEBOB VO FILME: Huba na 
suchu 

1.3. NE o 18.00 h, CZE, USA, thriler
GHOUL

1.3. NE o 20.00 h, USA, akčná komédia
FOCUS (VEČERNÉ PREDSTAVENIE)

2.3. PO o 18.00 h, USA, akčný
AMERICKÝ OSTRELOVAČ 

3.3. UTO o 18.00 h, USA, životopisný 
FOXCATCHER

5.3. 2015, 19.00h  (F.K.REBEL)  

HĽADANIE VIVIAN MAIER   
(PREMIÉRA)

6.3. PIA o 19.00 h, AUS, dobrodružný
CESTA NÁDEJE (PREMIÉRA)
7.3., 15.3. o 16.00h, FRA, rozprávka
ASTERIX: Sídlo bohov (PREMIÉRA)

7.3., 8.3 o 18.00h, USA, sci-fi-akčný
CHAPPIE (PREMIÉRA)

9.3. PO o 18.00 h, USA, akčná komédia
KINGSMAN: Tajná služba 

10.3. UTO o 18:00h, USA, životopisný
DIVOČINA

12. 3. 2015 o 19.00h,  (F.K.REBEL)
WHIPLASH

13.3. PIA o 18:00h, CZE, komédia
VYBÍJENÁ

14.3., 15.3. o 18.00 h, USA, akčný
NOČNÝ BEŽEC (PREMIÉRA)

www.kinohandlova.sk


